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 طرح اصالحي برق رساني ناحيه غير صنعتي  12تامين برق پايدار و اجراي  پروژه

 يشرکت مجتمع گاز پارس جنوبپااليشگاه ششم 

  منابع انسووانومهندسووو و مدمات ینو  ادارات  ن محترميمسوول  ي كه از سوو ي ات مکررتاكيدها و يريگيپبه  نظر   
ICT و HSE آزمايشووگا   تامين و بهب د سوويسووت  برخ سووامتیاا هاي اداري مرك ي  منظ ربه شووشوو  شووگا  يپاال 

 تعیيرات  تامين روشنايو  2و  1سامتیاا و كارگا  مستغالت   سامتیاا و سردمانه هاي رست راا هاي شیار   كلينيک 
 د يگرددرم است  هارست راا   تعیيرات و و تامين برخ سيست  ته يه سامتیاا هاي اداري   مستغالت واحد آتشنشانو

سامتیاا هاي مذك ر پروژ  حاضر  قرار گریته و وبررسم ج د م رد  تيوضع  ب د به منظ ر تامين و بهب د سيست  برخ 
 .ادار  مهندسو و مدمات ینو پااليشگا  شش  طراحو شد  استاز طرف 

و ا  امات شگا  يپاال وكه بر اساس مشخصات ین اجراي اين پروژ مديريت پااليشگا  شش  بر آا شد تا با  ن اساسيبر ا
شد   شد اجرااعالم  ضع  م اهد  شيو شتومدمات اداري  ریاهو و  با تامينو د  يت م ج د را بهب د بخ ستاي  بهدا در را

 بردارد.گامو م ثر شگا  شش  يپاالكاركناا  يمندتيش رضايای ا
 

 شرح طرح هاي اصالحو به ص رت كلو به ص رت زير مو باشد:

 محل اجرا               شماره طرح اصالحی شرح  ردیف

 PH15&16-2018-165-332 Tenement تامین برق اتاق های احداث شده توسط مستغالت 1

  ICT PH15&16-2018-165-336 Administration 8000 تامین برق كولر اتاق اپراتور تلفن 2

 PH15&16-2018-165-347 Canteen No1&No2 تامین برق اضطراری سردخانه های شماره یک و دو 3

 PH15&16-2018-165-420 Tenement Workshop تامین برق مناسب جهت كارگاه مستغالت 4

 PH15&16-2019-162-467 Laboratory تامین چراغ های ضد انفجار آزمایشگاه 5

  PH15&16-2019-165-485 Administration تقویت برق ساختمان اداری مركزی 6

  PH15&16-2019-165-508 Administration تامین روشنایي و سیستم تهویه كلینیک 7

 PH15&16-2019-130-523 Fire Fighting تامین روشنایي بخش تعمیرات آتش نشاني 8

 PH15&16-2019-165-594 Canteen No1 تامین برق سیستم تهویه رستوران شماره یک  9

  PH15&16-2019-165-596 Administration تامین برق تهویه سالن كنفرانس ساختمان اداری  10

 PH15&16-2020-165-603 Canteen No1 تامین برق سردخانه جدید رستوران شماره یک 11

 PH15&16-2020-164-627 Vehicle Maintenance تامین برق سیستم تهویه اتاق تعمیرات 12
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 عنوان، مشخصات کلي، اهداف کيفي و کمي پروژه   -1

مجتیع گاز  اليشگا  شش پا طرح اصالحو برخ رسانو ناحيه غير صنعتو 12تامين برخ پايدار و اجراي  "پروژ   عن اا
شامل "پارس جن بو ست كه عید  پروژ   شه هاي برخ  ا ست برخ  احداث تران شو از پ سامتیاا هاكابل ك   به محل 

  به ط ر كلو شوواملو  طراحو و سووامت تابل هاي ت زيع و كانکشوون در پسووت برخ و سووامتیاا هاي مذك ر م اهد ب د
 .باشد مو PCدر قا ب پيیاا   آزمايش و را  اندازي سامت و اجرا  تأمين 

ا  امات  رعايت  تحقق اهداف استراتژيکتامين برخ پايدار و ايین سامتیاا هاي مذك ر جهت  هدف از اجراي اين پروژ 
HSE  ساس براب د  كه شش  شگا  يكاركناا پاال يت منديش رضايو ای ا اضطراري شرايط مديريت عامل  غير پدایند

  .باشد موشرح مندرج در اسناد مناقصه 

 سازمان کارفرمايي   -2

و  يوبعن اا بهر  بردار نها« شگا  شش يپاال منابع انسانوادار  »و بعن اا كاریرما  « شركت مجتیع گاز پارس جن بو» 
 گردند.پروژ  معریو مو ترانظدستگا  بعن اا «  شش پااليشگا   وو مدمات ینادار  مهندسو » 

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

س 16 مدت زماا اجراي پروژ   شم شرايط  يماه  ست  ست ر ا عیل تهيه برنامه زمانبندي )پي  سب با د ست كه متنا ا

 گردد.مص صو( تهيه مو

 اطالعات تأمين مالي پروژه   -4

 باشد.اعتبارات سرمايه اي شركت مجتیع گاز پارس جن بو و منابع داملو موتأمين ما و اين پروژ  از محل 

 نقشه ها و اطالعاتي که وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرايط کار تبيين کند، اسناد   -5

 .مجتیع گاز پارس جن بو واقع در عسل يه استاا ب شهر ميباشد 16و  15 يهایازمحل اجراي پروژ  
 + درجه سانتيگراد5 : حداقل دما   
 + درجه سانتيگراد48 : حداكثر دما  
 در حداكثر دما %80 : رط بت  
   گرد و غبارش ر  زارگرمسير   : آ  دگو  
 

 برنامه تدارکاتي پروژه )تدارکات داخلي و خارجي( حسب مورد   -6

مصووا   و  تجهي ات وتیام   آزمايش و را  اندازينصووب  حیل  هيته  كارگا   ين  تجهيل زميتح حدود كار مشووتیل بر 
صه بهیرا   ض ع مناق سا سي يل  قي  اب اردقبرخعیليات انجام م  ستنن يهیچنو  متفرقه ير كارهايو  تیهيدات  بکار ب

شد  وم هاالزم جهت اجراي آن ساس با ستو برا شهشرح كار  كه باي صات ینو و نق شخ شد  و هیچنين م هاي تهيه 
 .گردد اقدامهاي سازندگاا تجهي ات  نقشه  ين وشگا  شش  يپاال يهاا عیلدست ر

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

 شرايط مص صو پيیاادر شامل مقررات مندرج  :مقررات ايمني
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سي مجوز صب بعد از بازر سوواعت قبل از آغاز هر  24  پيیانکار م ظف اسووت در ط ع عیليات اجرايو :اجرا و ن

ها يا نسووبت به امذ مج ز آغاز كار اقدام نیايد تا مهندس ناظر مقي  بت اند ترتيبات الزم را جهت انجام بازرسووو  یعا يت
 حض ر در هنگام اجراي كار یراه  نیايد .

ستورالعملروش صب  اجرا :هاي اجراييها و د سامت  ن    آزمايش و را  اندازيكليه عیليات اجرايو پروژ  اع  از 

  شش   به پيیاا  مستندات اجرايو پروژ  پااليشگا  ضمستندات منآمرين نسخه از مطابق ست يباوم به ترتيب او  يت
 .باشد BS/ANSI/IEC/IEEEبين ا یللوو  وملاستانداردهاي  و   IPS IGSاستاندارد 

پيیانکار م ظف اسووت كه كاركناا م د و كاركناا پيیانکاراا یرعو را ن د  :مين اجتماعيأکار و سااازمان ت بيمه

مين اجتیاعو به آا سووازماا أقان ا ت 38مين اجتیاعو بيیه نی د  و كل حق بيیه را به ترتيب مقرر در ماد  أسووازماا ت
  به صووو رت ما  يیه آا نين كسووو رات بيبنابراسوووت ين وعیران ين طرح ج ء پروژ  هاينکه ايبا ت جه به ا بپردازد.
از هرصوو رت وضووعيت بعن اا  %5مين اجتیاعو  أقان ا ت 38در رابطه با اجراي ماد  باشوود. وم ور عیرانيغ يهاپروژ 

  وديعه حق بيیه  ن د كاریرما نگهداري م اهد شد و استرداد اين مبلغ من ط است به اينکه پيیانکار:

مين اجتیاعو مبنو بر اينکه تیام حق بيیه م ضوو ع قرارداد را پردامت أبرگ مفاصوواحسوواا نهازو از سووازماا ت  - الف

  نی د  است تحصيل و به نیايند  كاریرما تسلي  نیايد و يا اينکه :

ر بال مذك ر به پيیانکا %5مين اجتیاعو ارازه دهد كه به م جب آا اسووترداد كسوو ر أاي از سووازماا تگ اهينامه  - ب

 اشکاع اعالم شد  باشد .

مبلغ  %5مين اجتیاعو  آمرين قسوووط قرارداد ني  كه كیتر از أقان ا ت 38مذك ر در ی خ  مطابق ماد   %5عالو  بر مبلغ 
كل پيیاا نیيباشد تا ارازه مفاصاحساا نهازو  ن د كاریرما باقو م اهد ماند و پيیانکار تا قبل از ارازه مفاصا حساا  حق 

 قرارداد را  نخ اهد داشت.  رتحساانگهداري شد  و آمرين ص %5مطا به 

كاریرما از بابت مبا غ پردامتو به پيیانکار طبق ق انين ما ياتو جاري درصوودي را بعن اا علو ا حسوواا ما يات  :ماليات

سر نیو نیايد  ص رت تغيير تکليفو ك ما ياتو در مالع اجراي قرارداد  ما يات متعلقه را كه در نتيجه اجراي  ق انينو در 
سر نی د  و ب  به آا تعلق گيرد  از مبا غ قابل پردامقرارداد ساا ه ت به پيیانکار ك صادي و دارازو محل واري   ام رح اقت

 نیايد.مو

سبت به مبلغ و پيیانکار ت جه به مراتب ی خ ا ذكر  با ضو ن يا هر م رد ديگر در مص   ما يات  هر گ نه ادعا و يا اعترا
اي در اين زمينه با پيیانکار مذاكر  هيچگ نها  طه مراجعه نیايد و كاریرمبباشد بايستو مستقيیاً به ادار  دارازو مر داشته

 بعیل نخ اهد آورد.
  اين قرارداد تعلق گيرد به  درهر ص رت  كسر ما يات حق خ كاركناا پيیانکار و پردامت هر گ نه ما يات كه است بديهو

 كاریرما نخ اهد ب د. بعهد وجه باشد و مسل  يت انجام آا به هيچبعهد  پيیانکار مو

صادي  ويژه منطقه در افزوده ارزش بر ماليات معافيت به باتوجه   موظف هاشرکت پارس، انرژياقت

  .باشندمي ويژه منطقه سازمان از فعاليت مجوز خذأ به

 هئارا با مربوط هزينه ،بر ارزش افزوده طبق مقررات به اين پيمان تعلق گيرد مالياتي که درصااورت 

 ييدأتا بر به مبادي ذيربط مالياتي کشااور، پيمانكا سااوي از پرداخت بر دال مثبته مدارك و اسااناد

 .بود خواهد پرداخت قابل کارفرما


