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  اي و عمراني موجود در سايت صنعتي پااليشگاه ششم  اصالح و ترميم نواقص سازه

از آنجائيكه در سال گذشته بارندگي هاي فصلي و مقطعي شديد در منطقه عسلويه و نيز محدوده پااليشـگاه      
تي به ) مجتمع گاز پارس جنوبي موجب وقوع سيل و آبشستگي و درنتيجه بروز خسارا16و  15ششم (فازهاي 

اصالح و تـرميم خسـارت هـاي وارده و نيـز       به منظورسازه ها، ساختمان ها، معابر و غيره گرديد؛ از اين رو 
جلوگيري از وقوع خسارات احتمالي شـديدتر بـه دارايـي هـا و امـوال پااليشـگاهي در بارنـدگي سـال جـاري،          

روژه در راسـتاي تحقـق اهـداف    مديريت پااليشگاه ششـم بـر آن شـد تـا بـا تعريـف و اجرايـي نمـودن ايـن پـ          
استراتژيك خويش و نيز رعايت موارد پدافند غيرعامل و بصورت كلي رفع پانچ هاي سيويلي پااليشـگاه گـامي   

بوته كني، تخريب بـتن مسـلح و غيـر    موثر بردارد؛ بر اين اساس عمليات اجرايي موضوع قرارداد حاضر شامل 
اده رو، اسلب گـذاري، محوطـه سـازي و تسـطيح زمـين، احـداث       مسلح، حفاري ، پي كني، خاكبرداري، ترميم پي

ديوار حائل بتني در ناحيه فلر پااليشگاه، ترميم نشست هاي ايجاد شده بر روي جـاده آسـفالتي، تـرميم سـنگ     
چيني هاي نشست كرده بر روي ترانشه هاي خاكي، احداث كانال بتني، احداث فونداسيون جهت محـل اسـتقرار   

چ پانل در سايت، احداث انـواع مختلـف راه پلـه هـا و مسـيرهاي دسترسـي بتنـي و فـوالدي         كابين هاي ساندوي
بهمراه نصب حفاظ هاي جانبي و ساير ملزومات و متعلقات، اجراي انواع مختلف سازه هـاي فلـزي بـه منظـور     

ر حاشـيه  درپوش منهول و كانال يا زيرسازي پل ها و راه پله ها وغيره، نصب و ترميم گاردريـل اجـرا شـده د   
جاده ها، اجرا و ترميم اپوكسي كف، احداث پل نفر رو و ماشين رو در واحدهاي مختلف پااليشگاه، ترميم پانـل  
گچي ديوار  و سقف كاذب و كف كاذب ساختمان هاي پست برق و در انتها نيز بـه منظـور جلـوگيري از ورود    

پيرامون ساختمان ها، هدايت آبهـاي پشـت   آب باران به درون ساختمان هاي پست برق اجراي عمليات پيوينگ 
بام به كانال هاي اطراف ساختمان ها توسط لوله هاي پي وي سي و اجراي بلـوك چينـي و ايزوگـام رويـه بـه      

كه براسـاس شـرح منـدرج در اسـناد مناقصـه بـه        جهت آب بندي ترنچ هاي برق ورودي به ساختمان ها است
 مرحله اجرا نيل پيدا خواهد نمود.

 مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي پروژهعنوان،    - 1

كه به طور كلـي شـامل    است اي و عمراني موجود در سايت صنعتي پروژه اصالح و ترميم نواقص سازه عنوان
  . باشد مي PCدر قالب پيمان ساخت و اجرا   تأمين، ،

كلي رفع پانچ هاي تحقق اهداف استراتژيك, رعايت موارد پدافند غيرعامل و بصورت  هدف از اجراي اين پروژه
  باشد ميساس شرح مندرج در اسناد مناقصه براسيويلي پااليشگاه 

 سازمان كارفرمايي   - 2

بعنوان »  ششمپااليشگاه  يو خدمات فناداره مهندسي « بعنوان كارفرما و  » شركت مجتمع گاز پارس جنوبي« 
 پروژه معرفي ميگردند. ترانظدستگاه 

 تعهدات موضوع مناقصه) برنامه زماني كلي اوليه (متناسب با   - 3

است كه متناسب با دستور العمل تهيه برنامه زمانبنـدي (پيوسـت    » تقويمي دو سال« مدت زمان اجراي پروژه 
 . گردد شرايط خصوصي) تهيه مي

 اطالعات تأمين مالي پروژه   - 4

  ي مي باشد.تأمين مالي اين پروژه از محل اعتبارات سرمايه اي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و منابع داخل
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 اسناد فني و نقشه ها و اطالعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرايط كار تبيين كند   - 5

  مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در عسلويه استان بوشهر ميباشد 16و  15 يهافازمحل اجراي پروژه 
  + درجه سانتيگراد5  :  حداقل دما    
  + درجه سانتيگراد48  :  حداكثر دما   
  در حداكثر دما %80  :  رطوبت   
  ، گرد و غبار شوره زارگرمسير ،   :  آلودگي   

 برنامه تداركاتي پروژه (تداركات داخلي و خارجي) حسب مورد   - 6

عمليات سيويل و انجام موضوع مناقصه بهمراه  يمصالح و كاالها يه و حمل تماميتهحدود كار مشتمل بر 

هاي تهيه  كه بايستي براساس مشخصات فني و نقشهباشد  يمتمهيدات الزم جهت اجراي آن  بكار بستن

  .گردد اقدامهاي سازندگان تجهيزات،  نقشه زينوشگاه ششم يپاال يها العمل شده و همچنين دستور

 قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص)    - 7

  خصوصي پيمانشرايط : شامل مقررات مندرج مقررات ايمني
ساعت قبل از آغاز هـر   24 ، : پيمانكار موظف است در طول عمليات اجرايي اجرا و نصب بعد از بازرسي مجوز

نسبت به اخذ مجوز آغاز كار اقدام نمايد تا مهنـدس نـاظر مقـيم بتوانـد ترتيبـات الزم را جهـت انجـام         ، فعاليت
  .ها يا حضور در هنگام اجراي كار فراهم نمايد  بازرسي

: كليه عمليات اجرايي پروژه اعم از ساخت ، نصب ، اجرا به ترتيب اولويـت  روش ها و دستورالعمل هاي اجرايي
 IPS,IGS، استاندارد ششمم به پيمان، مستندات اجرايي پروژه پااليشگاه ضمستندات منآخرين نسخه از مطابق 

  . عمل نمايد BS/ANSI/IEC/IEEEبين الملليو  يملاستانداردهاي  و، 
پيمانكار موظف است كه كاركنان خود و كاركنان پيمانكاران فرعي را نـزد   :كار و  سازمان تامين اجتماعي بيمه

قانون تـامين اجتمـاعي بـه آن     38سازمان تامين اجتماعي بيمه نموده و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 
از هرصورت وضـعيت بعنـوان وديعـه     %5اجتماعي،  قانون تامين 38در رابطه با اجراي ماده  سازمان بپردازد .

  حق بيمه، نزد كارفرما نگهداري خواهد شد و استرداد اين مبلغ منوط است به اينكه پيمانكار :
برگ مفاصا حساب نهائي از سازمان تامين اجتماعي مبني بر اينكه تمام حـق بيمـه موضـوع قـرارداد را      - الف

  ده كارفرما تسليم نمايد و يا اينكه :پرداخت نموده است تحصيل و به نماين
مذكور به پيمانكـار   %5گواهينامه اي از سازمان تامين اجتماعي ارائه دهد كه به موجب آن استرداد كسور  -  ب

  بال اشكال اعالم شده باشد .
كمتـر از  قانون تامين اجتماعي ، آخرين قسط قرارداد نيز كـه   38مذكور در فوق ، مطابق ماده  %5عالوه بر مبلغ 

مبلغ كل پيمان نميباشد تا ارائه مفاصا حساب نهائي، نزد كارفرما باقي خواهد ماند و پيمانكار تا قبل از ارائه  5%
  قرارداد را  نخواهد داشت. ورتحسابنگهداري شده و آخرين ص %5مفاصا حساب، حق مطالبه 

الياتي جاري درصدي را بعنوان علي الحسـاب  : كارفرما از بابت مبالغ پرداختي به پيمانكار طبق قوانين مماليات
مالياتي در خالل اجراي قرارداد، ماليات متعلقـه را كـه    قوانينو در صورت تغيير ماليات تكليفي كسر نمي نمايد 

 امـور حسـاب  ه ، به آن تعلق گيرد، از مبالغ قابل پرداخت به پيمانكـار كسـر نمـوده و بـ    قرارداددر نتيجه اجراي 
  نمايد. محل واريز مي اقتصادي و دارائي
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يـا هـر مـورد ديگـر در      هر گونه ادعا و يـا اعتراضـي نسـبت بـه مبلـغ و      پيمانكار توجه به مراتب فوق الذكر، با
 هيچگونـه وطـه مراجعـه نمايـد و كارفرمـا     بباشد بايستي مسـتقيماً بـه اداره دارائـي مر    داشتهخصوص ماليات 

  د آورد.مذاكره اي در اين زمينه با پيمانكار بعمل نخواه
ايـن قـرارداد    به، درهر صورت، كسر ماليات حقوق كاركنان پيمانكار و پرداخت هر گونه ماليات كه است بديهي

  كارفرما نخواهد بود. بعهدهوجه  باشد و مسئوليت انجام آن به هيچ بعهده پيمانكار مي ،تعلق گيرد
 اخذ به موظف ها شركت پارس، انرژياقتصادي  ويژه منطقه در افزوده ارزش بر ماليات معافيت به باتوجه

    .باشند مي ويژه منطقه سازمان از فعاليت مجوز

 اسناد هئارا با مربوط ،هزينهبر ارزش افزوده طبق مقررات به اين پيمان تعلق گيرد مالياتي كه درصورت 

 قابل رماكارف ييدأتا بر به مبادي ذيربط مالياتي كشور، پيمانكا ازسوي پرداخت بر دال مثبته مدارك و

  .بود خواهد پرداخت

 


