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  گزارش شناخت پروژه

 » در قالب پيمان خريد و اجراورودي پااليشگاه چهارم  گيتساختمان احداث « 

  ٤٠٧٠/٩٧مناقصه 
شامل انجام خريد  كه تاقالم و تجهيزا عمليات نصب ،مكانيكي، ابزار دقيق، شبكه و مخابرات ، تأسيسات برقي،حدود كار مشتمل بر انجام خدمات مهندسي ، تأمين كاال ، مصالح و تجهيزات ، انجام كارهاي سيويل

  . مي باشد  آن بر اساس شرح مندرج در اسناد پيمان كليه تمهيدات الزم جهت اجراي باخدمات اجرايي مورد نياز  و كاالهاي موضوع قرارداد

  

 : عنوان مشخصات كلي ، اهداف كيفي و كمي پروژه  -١

 

كه بطور كامل شامل خريد مصالح ، ساخت و نصب در قالب  به هدف طرح تكريم ارباب رجوع با كاربري سالن تشريفات جهت دستيابي » رمپااليشگاه چهاحراست ورودي  ساخت و آماده سازي كنترل« عنوان پروژه 

  .مي باشد  pc )(پيمان خريد و اجرا 

اقدام به احداث  مراجعه كنندگان ساير به منظور رفاه پرسنل، كارگران وو  پااليشگاه چهارم 1396 سال ي تعيين شده  هاي به اهداف و استراتژي دستيابيشركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد، براي در واقع 

  .نمايد )گيت ورودي پااليشگاه چهارم سالن تشريفات( ساختمان تكريم ارباب رجوع

  

 :سازمان كارفرمايي  -٢

  .بعنوان دستگاه نظارت پروژه معرفي مي گردند  و اجراي طرحها پااليشگاه مذكور مهندسي عموميشركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، بعنوان كارفرما و اداره مديريت پااليشگاه چهارم « 

  

 )متناسب با تعهدات موضوع مناقصه ( برنامه زماني كلي اوليه  -٣

  اجرا گردد  متناسب با برنامه زماني كلي پروژه تقويمي است كه مي بايست) روز  180 (ماه  6مدت زمان اجراي پروژه 

  

  

 



    

 ٢

 :عات تأمين مالي پروژه اطال - ٤

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

  

  

 :اسناد فني ، نقشه ها و اطالعاتي كه وضعيت پروژه را از نظر شرايط كار تبيين كند  -٥

  .جنوبي واقع در عسلويه استان بوشهر مي باشد مجتمع گاز پارس 8و7،6غير صنعتي فازهاي  هطقمحل اجراي پروژه من

  .صورت خواهد گرفت  مربع متر 140 مطابق با نقشه هاي اجرايي با زيربناي با رعايت كامل نكات فني و احداث ساختمان تكريم ارباب رجوع

  .شدبا مي 2 ي گيت شماره حاشيه شرقيو در  چهارم صنعتي پااليشگاهغير در ناحيه ي ساختمان دقيق مكان 

  :شرايط محيطي

  درجه سانتيگراد + 5   :      حداقل دما 

  درجه سانتيگراد+ 55  :     حداكثر دما 

  در حداكثر دما % 80:             رطوبت 

  يد وغبار و آالينده هاي هيدروكربونگرمسير ، شوره زار ، گر:         آلودگي 

  

  

 :برنامه تداركاتي پروژه  -٦

  .ساخت، حمل و تخليه مواد و مصالح در سايت ، مصالح،تأمين كاال �

 .پروژهعمليات اجرايي  �

  

 ) :نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص ( قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه  -٧

   :مقررات ايمني 

  پيمانكاران شركت ملي گاز ايران HSEشركت مجتمع گاز پارس جنوبي و دستورالعمل  HSEشامل مقررات مندرج در اسناد پيمان ، دستورالعمل 

  

  



    

 ٣

   :مجوز اجرا و نصب بعد از بازرسي 

ا حضور در هنگام اجراي ساعت قبل از هر فعاليت ، نسبت به اخذ مجوز آغاز كار اقدام نمايد تا مهندس ناظر مقيم بتواند ترتيبات الزم را جهت انجام بازرسي ها ي 24،  پيمانكار موظف است در طول عمليات اجرايي

  .فراهم نمايد ، كار 

  

  :روش ها و دستورالعمل هاي اجرايي 

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

  

   :بيمه كار و تأمين اجتماعي  
در رابطه با . قانون تأمين اجتماعي به آن سازمان بپردازد  38و كاركنان پيمانكاران فرعي را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نموده و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده   پيمانكار موظف است كه كاركنان خود

  : هداري خواهد شد و استرداد اين مبلغ منوط است به اينكه پيمانكار از هر صورت وضعيت بعنوان وديعه حق بيمه ، نزد كارفرما نگ%  5 ، قانون تأمين اجتماعي 38اجراي ماده 

  :را پرداخت نموده است تحصيل و به نماينده كارفرما تسليم نمايد و يا اينكه  دبرگ مفاصا حساب نهايي از سازمان تأمين اجتماعي مبني بر اينكه تمام حق بيمه موضوع قراردا �

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

پيمانكار  مبلغ كل پيمان نمي باشد تا ارائه مفاصا حساب نهايي ، نزد كارفرما باقي خواهد ماند و%  5قانون تأمين اجتماعي ، آخرين قسط قرارداد نيز كه كمتر از  38مطابق ماده  ،مذكور در فوق %  5عالوه بر مبلغ 

  .نگهداري شده و آخرين صورتحساب قرارداد را نخواهد داشت %  5تا قبل از ارائه مفاصا حساب ، حق مطالبه ي 

  

  

                                                                                                                                                                               

  

  


