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 دستورالعمل و شرایط شرکت در مناقصه

 تعاریف -1
  (سهامی عام)قائد بصیرپتروشیمی تولیدات : شرکت مناقصه گزار

  مناقصه گر: شرکتی که اسناد مناقصه را جهت شرکت در مناقصه دریافت نموده است.
  مناقصه: شامل این دستورالعمل و کلیه ضمائم آن می باشد.اسناد 
  

 موضوع مناقصه -2
  قرارداد جهت : "پیوست شماره یک"مندرج در شرح کار خدمات انجام  بارتست ازع

 طراحی دیتاهاي اب مقایسه و فعلی شرایط سازي شبیه انجام و پودر تولید خط عملیاتی ظرفیتهاي وضعیت آخرین بررسی -2-1
  الزم. ایمنی و کیفیت حفظ با فرآیندي شرایط تنظیم اساس بر ABS پودر تولید خط فعلی ظرفیت افزایش هدف با الیسنسور

 لیست استخراج به نسبت فعلی ظرفیت درصد 25 حداقل میزان به موجود پودر خط تولید ظرفیت افزایش هدف با -2-2
  .گردد ارایه فنی بررسی الزم صورت گرفته و گزارش....  و نیاز مورد برق و دقیق ابزار ها، لوله جدید سایزینگ جدید، تجهیزات

 ظرفیت لحاظ از فعلی خط عملکرد طوریکه به شود گرفته نظر در فعلی خط با موازي صورت به جدید تجهیزات است ذکر به الزم
 .ننماید و ایمنی تغییري کیفیت و
، ریقائد بص یمیپتروشتولیدات شرکت   ABSواحد تولید پودر درصدي  25حداقل  تیظرف شیافزا یلیو تفص هیپا یطراح-2-3 

 مطابق اسناد و مدارك این قرارداد.
 

 دریافت و بررسی اسناد توسط مناقصه گران -3
کنندگان در مناقصه میبایست کلیه اسناد مناقصه را پس از دریافت، به دقت و باحوصله مطالعه نمایند ودرصورت وجود هرگونه  شرکت

 که است این بر اصل ارسال نمایند. قائد بصیرپتروشیمی تولیدات ابهام سواالت خود را کتبا جهت رفع ابهام به دفتر مرکزي شرکت 
خود را ارائه نموده  پیشنهاد قیمت مناقصه و مطالعه کامل تمامی اسناد مناقصه، شرایط از کامل آگاهی با مناقصه در شرکت کننده

 پیشنهاد تقدیم از اعتراض دیگري پس و ادعا هرگونه یا و بوده نظرش مد که آنچه با آن تطبیق در اشتباه و جهل ادعاي لذا و است
  میباشد. مردود نتیجه اعالم و قیمت

  
  اطالعات تماس مناقصه گزار -4

  220و داخلی   021-88880315-18تلفن:  
  021-88791892دورنگار: 

  15خیابان گاندي جنوبی، خیابان پالیزوانی(هفتم)، شماره آدرس دفتر مرکزي: تهران، 
جاده خمین، مجتمع پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان 15گلپایگان، کیلومتر آدرس محل پروژه:   

  آقاي مهندس مردادي، مدیر واحد بازرگانی: و پاسخگو کنندهبررسی 
 

 مهلت رفع ابهام -5
کلیه سواالت و ابهامات خود را به صورت کتبی  .................................روز .................. مورخ  16:00گران فرصت دارند تا ساعت  مناقصه

به اطالع مناقصه گزار برسانند. بدیهی است پاسخ به مکاتبات مناقصه گران به صورت کتبی بوده و براي کلیه مناقصه گران ارسال می 
  گردد.
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 شرایط انصراف  - 6

 16:00میبایست تا ساعت  را دارد، مناقصه این در شرکت از انصراف قصد مناقصه اسناد دریافت از پس چنانچه هر یک از مناقصه گران
 ظرف را دریافتی اسناد انصراف خود را کتباً به مناقصه گزار اعالم نماید و تمام،  دلیل ذکر روز ............... مورخ ........................... با

 اسناد خرید براي مبلغی (چنانچه اینصورت در است که رذک نماید. شایان مسترد مناقصه گزار به انصراف از پس یک هفته حداکثر
  نمیگردد. ایشان مسترد به اسناد خرید جهت شده پرداخت مبلغ باشد)، شده پیش بینی

 

 بازدید از محل پروژه - 7
) روز ............. مورخ 8-17جهت بازدید از محل سایت پروژه می توانند در ساعات اداري (در صورت تمایل کلیه مناقصه گران 
مراجعه نمایند. بدیهی است  قائد بصیرپتروشیمی شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به آدرس سایت  ..................................

هیچگونه معذوریت مناقصه گر مبنی بر عدم اطالع از وضعیت محل پروژه و ابهامات مطروحه پس از عقد قرارداد مسموع نخواهد بود. 
 کلیه هزینه هاي ایاب و ذهاب و اقامت و هرگونه هزینه دیگر در این رابطه بر عهده مناقصه گر می باشد.

 
 مهلت ارسال پیشنهاد -8

 مورخ ............... پیشنهاد خود را به دفتر مرکزي مناقصه گزار ارسال نماید. به روز ........  16:00مناقصه گر می بایست تا ساعت 
 شد. داده نخواهد اثر از تاریخ و ساعت فوق الذکر ترتیب بعد واصله پیشنهادهاي و مشروط مخدوش، ناقص، مبهم، پیشنهادهاي

 
 مناقصهضمانت شرکت در  -9

که توسط  پنج میلیارد ریال به حروف  و ریال 5,000,000,000می بایست یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ به عدد  مناقصه گر
  سه ماهیکی از بانکهاي مجاز و مورد تایید مناقصه گزار طبق مقررات بانک مرکزي ایران صادر،  امضاء و تأیید شده باشد و براي مدت 

تقویمی پس از تاریخ و مهلت پیشنهادات، اعتبار داشته و قابل تمدید نیز براي مدت سه ماه شمسی دیگر باشد را تهیه و تسلیم نماید. 
-88880315تلفن گزار ازطریق شماره  ضمانت نامه درمورد بانک مورد قبول با امور مالی مناقصهالزم است قبل از اخذ گر مناقصه

 ی به عمل آورد.هماهنگ 220داخلی  021
مهم: تضمین شرکت درمناقصه میبایست به صورت ضمانتنامه بانکی مطابق با فرمت ارائه شده در ادامه همین دستورالعمل و  توجه

بدون تغییر در آن باشد و عدم ارائه یا عدم پذیرش ضمانتنامه شرکت در مناقصه به معنی رد پیشنهاد فنی و مالی مناقصه گر خواهد 
  بود.

  
 مناقصه شرایط -10

مناقصه گزار این حق را براي خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادي از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول  - 10-1
قیمت را داده ندارد و منتخب  شنهادیکه کمترین  پ يپیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدي مبنی بر انعقاد قرارداد با مناقصه گر

 به تشخیص مناقصه گزار و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعالم خواهند شد. صهوم و سوم مناقد نیاول یا منتخب

 اعتراض حق شرکت کنندگان در مناقصه و دارد اعالم مناقصه برنده را شرکت یک صالحدید، صورت در میتواند مناقصه گزار - 10-2
 .ندارند را مناقصه گزار تصمیم در خصوص
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متقبل نخواهد شد  شده اند متحمل خود پیشنهادهاي تسلیم و تهیه براي دهندگان پیشنهاد که را هزینه هایی مناقصه گزار  - 10-3
 .است مردود زمینه این در مناقصه گزار از خسارتی هرگونه و مطالبه

جبران  ادعاي هیچگونه حق مناقصه برنده شود، منصرف مناقصه برنده با قرارداد انعقاد از علتی هر به مناقصه گزار چنانچه - 10-4
 .ندارد بابت این از خسارتی

و  نگهداري مناقصه گزار نزد منتخبین مذکور مناقصه در شرکت تضمین مناقصه، سوم و دوم و منتخبین اول تعیین از پس - 10-5
 توسط وي، تعهدات انجام تضمین ارائه و اول منتخب با قرارداد انعقاد از پس مسترد خواهد شد.ان مناقصه گر سایر تضمین
 بازگردانده می شود. سوم و منتخبین دوم نیز مناقصه برنده و در شرکت تضمین

منتخب  و میشود ضبط مناقصه گزار توسط وي مناقصه در شرکت تضمین نشود، قرارداد انعقاد به حاضر مناقصه برنده هرگاه  - 10-6
 شد. خواهد اعمال سوم منتخب و منتخب دوم خصوص در روش همین و دعوت قرارداد انعقاد براي مناقصه دوم

 
  مناقصه گر تاییدات -11

  :که دنمای تایید و اعالممی بایست  مناقصه گر
و پیوست  قرارداد نمونه شرح کار،  دستورالعمل، الحاقیه هاي مناقصه،  مناقصه، در شرکت شامل دعوتنامه مناقصه اسناد کلیه - 11-1

 و کرده اطالع حاصل جزئاً و کالً آنها مفاد از و نموده مطالعه را دارد ارتباط مناقصه موضوع کار انجام با و هر آنچه هاي آن
  .است نمانده باقی براي وي نقطه ابهامی هیچ

 اطمینان حاصل نموده آن پیوست هاي و قرارداد جهت انجام موضوع کافی تعداد متخصص به کارکنان تامین امکان به نسبت - 11-2
و همچنین تهیه هزینه هاي لوازم، تجهیزات و مواد مورد نیاز بر اساس  مربوطه هزینه هاي سایر و دستمزد و حقوق میزان و

طبق برنامه  کار اجراي مدت براي خود محاسبات در رااستانداردهاي الزم و در حدود مشخصات تعریف شده در قرارداد 
 .کرده است منظور جهت از هر) قرارداد 4زمانبندي (پیوست 

حداقل مشخصات (کیفیت با میزان حقوق و دستمزد و سایر هزینه هاي مربوط به کارکنان مناقصه گر در قیمت پیشنهادي  - 11-3
را مدنظر خود قرار داده است و منظور نموده است در  گر جهت انجام خدمات موضوع قرارداد مناقصه مورد نیازو صالحیت) 

  مسموع نخواهد بود. مناقصه گزارقصه گر از سوي این خصوص هیچگونه عذري مبنی بر مطلع نبودن منا
منظور نموده است. در صورتی که دفتر  مناقصه گردر محاسبات خود هزینه هاي دفتر تهران را براي کارکنان مقیم تهران  - 11-4

مرکزي شرکت کنندگان در مناقصه خارج از تهران باشد الزم است هزینه هاي دفتر مرکزي نیز ملحوظ گردد و از این بابت 
  ادعایی توسط مناقصه گزار پذیرفته نخواهد شد.

 مختلف فصول در کار انجام امکانات و ماريکارو شرایط اق محل اقلیمی شرایط و جغرافیایی موقعیت جوي، نزوالت هوا، و آب - 11-5
  .گرفته اند نظر در کار اجراي مدت به با توجه را

 نمونه طبق شرایط را، قرارداد به متعلقه عوارض و مالیات اجتماعی، تامین و کار مقررات و قوانین اجراي از ناشی هزینه هاي - 11-6
  نموده اند. منظور خود پیشنهاد در قرارداد،

 عنوان بعداً هیچ تحت و گرفته نظر در نیز را هزینه ها سایر فوق، گانه شش بندهاي مفاد بر عالوه خود پیشنهاد تهیه در - 11-7
 .داشت نخواهند پرداختی اضافه درخواست
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 مناقصه گر تعهدات - 12
نمونه قرارداد، برنده مناقصه متعهد و مکلف است براي تضمین انجام تعهدات پیش بینی شده در قرارداد، به میزان مندرج در  - 12-1

نسبت به تسلیم ضمانتنامه بانکی غیرمشروط و غیرقابل برگشت، غیر قابل انتقال و معتبر در طول مدت قرارداد و قابل تمدید، 
. ضمانتنامه مذکور به ترتیبی که در نمونه قرارداد پیش بینی شده است آزاد خواهد نمایددستورالعمل اقدام  نیطبق پیوست ا

 شد.
د در صورتیکه به عنوان برنده مناقصه انتخاب و قرارداد با ایشان منعقد گردد،کارهاي موضوع این مناقصه گر متعهد می گرد  - 12-2

)،  نمونه قرارداد و سایر اسناد مناقصه پیش بینی گردیده، را در مدت تعیین 1 وستیمناقصه را به ترتیبی که درشرح کار (پ
 د.انجام داده و تحویل نمایور کامل و بط  صشده بدون عیب و نق

مناقصه  يمعتبر بوده و برا ستیبا یم شنهاداتیپ میتسل خیتار نیتقویمی از آخر شش ماه کیمفاد پیشنهادهاي واصله تا   - 12-3
ضمانتنامه شرکت در  دیقبل از انقضاي مدت مزبور پیشنهاد خود را مسترد نما يگران الزام آور می باشد. چنانچه مناقصه گر

رابطه از مناقصه گر  نیدر ا ییادعا چگونهیگردید و ه خواهدنقد  قائد بصیر یمیپتروش تولیدات مناقصه او به نفع شرکت
 باشد. یمسموع نم

توسط مناقصه گزار مردود اعالم  ؛شده دیمدت تمد ایتقویمی  شش ماهدر صورتیکه پیشنهاد مناقصه گر قبل از انقضاي مدت   - 12-4
 شده باشد ضمانتنامه شرکت در مناقصه مناقصه گر با ارائه درخواست کتبی وي آزاد خواهد شد.

کیفی را که در اسناد مناقصه وجود دارد عینا در سربرگ خود چاپ، تکمیل و پرسشنامه ارزیابی مناقصه گر متعهد می گردد  - 12-5
 PDFفایل هاي پی دي اف ا نماید و به همراه پیوست ها و اسناد مثبته خواسته شده در آن بصورت مجلد و قالب مهر و امض

 همراه با مدارك مناقصه براي مناقصه گزار ارسال کند. DVDدر لوح فشرده دي وي دي 
در رابطه با موضوع مناقصه را از مناقصه گر دریافت  را به صالحدید خودتوضیحات  اطالعات و یا  مناقصه گزار میتواند هرگونه   - 12-6

 دیروز تقویمی کتباً ارسال نما3مناقصه گزار را ظرف مدت  ايهباشد که پاسخ  سواالت و خواسته ینماید. مناقصه گر موظف م
 غفلت ورزد مناقصه گزار پیشنهاد مربوطه را رد خواهد کرد . ایو چنانچه از انجام این کار امتناع و 

پس از آنکه قبولی و تصویب  يروز کار 10که پیشنهاد مناقصه او مورد قبول واقع شده است باید ظرف مدت  يناقصه گرم  - 12-7
مراجعه و نسبت به ارائه ضمانتنامه  قائد بصیر یمیپتروش تولیدات شرکت يمرکزپیشنهاد مناقصه به وي ابالغ گردید به دفتر 

در پایان مهلت مقرر، ضمانتنامه شرکت در مناقصه وي بنفع شرکت  نصورتانجام تعهدات و انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر ای
 عمل خواهد شد. قائد بصیر یمیپتروش تولیدات شرکت یداخل ينامه ها نیینقد شده و مطابق با آ قائد بصیر یمیپتروش

 آزاد خواهد گردید. يضمانتنامه انجام تعهدات به مناقصه گزار، ضمانتنامه شرکت در مناقصه و میپس از عقد قرارداد و تسل  - 12-8
 

 نحوه ارسال پیشنهاد مناقصه گر -13
بصورت مهر و موم شده و با مهر و امضا مجاز  ((ج))و  ((ب))و  ((الف))در سه پاکت  لیذ -14 پیشنهادات، میبایست به شرح بند

در یک کارتن سربسته در لفاف مناسب و چسب و مهر شده قرار داده شود و روي آن نام شرکت، موضوع و شماره مناقصه و شرکت 
  پیشنهاد دهنده بطور واضح قید گردد.و آدرس ایمیل ره تلفن و دورنگار شما
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  مدارك و اسناد ضروري جهت شرکت در مناقصه -14
  پیشنهاد مناقصه باید ضرورتاً حاوي اسناد مشروحه ذیل که به سه دسته تقسیم میشوند باشد:

 ((ب))و  ((الف))قرار داده شده و به ترتیب با حروف  شده موم و مهر صورت بههر دسته از اسناد باید در پاکتهاي جداگانه سربسته 
  عالمت گذاري شوند. ((ج)) و 

 پاکت داراي عالمت ((الف)) محتوي اسناد زیر خواهد بود - 14-1
 در دفاتر اسناد رسمی شرکت بصورت برابر با اصل شده راتییتغ نیآخر یثبت شرکت و آگه یروزنامه رسم -1- 14-1
 تضمین شرکت در مناقصه -2- 14-1

 پاکت ((ب)) باید حاوي اسناد زیر باشد - 14-2
مندرج در شرح خدمات و انجام کار، گلوگاه ها، تغییرات مورد نیاز ارائه روش هاي  شامل و نه محدود بهفنی  پیشنهاد -1- 14-2

   "پیوست شماره یک"کار 
مورد نام و آدرس پیشنهاد دهنده مناقصه و آدرس محلی که در ایران بتوان کلیه مکاتبات راجع به اطالعات الزم در  -2- 14-2

 مناقصه را به آنجا تسلیم و آنها را واصل شده به شخص پیشنهاد دهنده تلقی نمود .
پرسشنامه ارزیابی کیفی که در اسناد مناقصه وجود دارد عینا در سربرگ مناقصه گر چاپ، تکمیل و مهر و امضا شده  -3- 14-2

لوح و به همراه پیوست ها و اسناد مثبته خواسته شده در آن بصورت مجلد و بصورت توسط صاحبان امضاي مجاز 
   PDFفایل هاي پی دي اف در قالب ) DVDفشرده (دي وي دي 

مطابق نمونه اي که در ادامه این ، هدیه و وجوه غیرقانونی و نامشروع و تطمیع پرداختدر خصوص عدم اقرارنامه  -4- 14-2
  ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز مناقصه گردر سربرگ مناقصه گر و  چاپ شده دستورالعمل قرار دارد،

برابر با آخرین  ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر ،مناقصه دستور العمل و شرایط شرکت در -5- 14-2
  روزنامه رسمی شرکت

 قراردادکه جزء الینفک  ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز ،همراه با پیوستهاي منضم به قرارداد ،نمونه قرارداد -6- 14-2
  ند.میباش

  ارائه مدارك مستند مربوط به شناسه ملی و گواهی کد اقتصادي شرکت -7- 14-2
      ر تا قبل از ارسال کلیه اسناد تحویلی به مناقصه گر و هرگونه اطالعیه و نامه و الحاقیه ارسالی از طرف مناقصه گزا -8- 14-2

  پیشنهادات مناقصه گران باید توسط مناقصه گر کامالً امضاء و مهر شده و در پاکت ((ب)) قرار داده شوند.
  بیمه کارکنان دائمی نهاییفهرست   -9- 14-2
فرم تأیید خواندن اسناد مناقصه که نمونه آن در ادامه همین مدرك موجود است بصورت چاپ شده بر روي سربرگ  -10- 14-2

  شرکت مناقصه گر، ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز
که نمونه آن در ادامه همین مدرك موجود است، ممهور به مهر و امضاء صاحبان  فرم نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات  -11- 14-2

  امضاء مجاز
خدمات موضوع قیمت پیشنهادي بر اساس نفر ساعت ها و تخصص هاي مورد نیاز انجام نحوه و جزییات محاسبه  -12- 14-2

 بدون درج قیمتو  (با لحاظ نمودن حضور کارشناسان در مجتمع تولیدات پتروشیمی قائد بصیر) قرارداد



   دستورالعمل و شرایط مناقصه                                     
  شرکت پتروشیمی قائد بصیر ABSطراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت بخش پودر واحد                                      

   

  15 از 8 صفحه
 

 ..................................: مناقصهشماره 

 برنامه زمانبندي پیشنهادي مناقصه گر بر اساس خدمات مورد نیاز موضوع قرارداد -13- 14-2
  مورد نیاز  و هیستوگرام نیروي انسانی(چارت سازمانی انجام پروژه)  خدماتنمودار سازمان انجام  -14- 14-2
 ) ي( اعالم کد اقتصاد یاتیمال انیثبت نام مود یگواه -15- 14-2
 مجاز شرکت. ي( پشت و رو ) و برگ اول شناسنامه صاحبان امضا یکارت مل یکپ -16- 14-2
 پروژه هاي مشابهسوابق و مدارك و رضایتنامه هاي کارفرما در  -17- 14-2
از سوي سازمانهاي ذیربط مثل برنامه بودجه و و گواهینامه هاي صالحیت حرفه اي مناقصه گر گرید و رتبه بندي  -18- 14-2

 یا اتحادیه مهندسان مشاور و ...
پروژه افزایش ظرفیت تولید واحد  TBEتبصره: ارزیابی مناقصه گران بر اساس جدول ارایه شده در پیوست (جدول 

  انجام می شود) ABSپودر 
را جداي از حالت فیزیکی، اسکن نموده و در قالب فایل هاي پی دي  ((ب))مناقصه گر باید تمامی محتویات پاکت  -19- 14-2

 براي مناقصه گزار ارسال نمایند. ((ب))در پاکت  (DVD)در لوح هاي فشرده  (PDF)اف 

  پاکت ((ج)) باید حاوي اسناد زیر باشد - 14-3

برگ پیشنهاد قیمت مطابق نمونه که در ادامه همین دستورالعمل قرارداده شده است و باید در سربرگ مناقصه گر  -1- 14-3
 تکمیل و مهر و امضا گردد.هاي آن و اطالعات موجود در اسناد مناقصه پیوست  ارداد وقر بر اساسچاپ و 

انجام  ازیمورد ن يبر اساس نفر ساعت ها و تخصص ها (آنالیز قیمت) يشنهادیپ متیمحاسبه ق اتیینحوه و جز -2- 14-3
  متیدرج ق با (با لحاظ نمودن حضور کارشناسان در مجتمع تولیدات پتروشیمی قائد بصیر) خدمات موضوع قرارداد

  توضیح: 
پیشنهاد قیمت چنانچه پیشنهاد فنی مناقصه گر مورد قبول مناقصه گزار قرار نگرفته و توسط تیم فنی وي مردود گردد  . 1

 ،وي گشوده نخواهد شد و از مناقصه کنار گذاشته خواهد شد. لذا در صورت رد پیشنهاد فنی مناقصه گر توسط مناقصه گزار
 مناقصه گر حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

مورد قبول مناقصه گزار  ،گردیدهممکن است برنامه زمانبندي مناقصه گري که پیشنهاد فنی وي توسط مناقصه گزار تایید  . 2
قرار نگیرد. در چنین شرایطی مناقصه گزار این حق را براي خود قائل است در یک جلسه فنی با حضور مناقصه گر نسبت 
به تغییر برنامه زمانبندي و نزدیک نمودن آن بر اساس برنامه زمانبندي مورد نظر مناقصه گزار اقدام نماید بدیهی است نظر 

پیمانکار مکلف به تبعیت از این برنامه زمانبندي و با قیمت خصوص برنامه زمانبندي با مناقصه گزار خواهد بود. نهایی در
 مندرج در پاکت ج خواهد بود.

  
 پیشنهاد مناقصه: بازگشایی پاکات -15

و  ((ب))و  ((الف)) پاکتهاي حاوي بسته هاي و تشکیلکمیسیون معامالت مناقصه گزار  اعضاء حضور با مناقصه کمیسیون - 15-1
  .نمود خواهد و بدون حضور مناقصه گران باز خود اي نامه آئین شرایط به بنا را دهندگان پیشنهاد طرف از تسلیمی ((ج))

مناقصه گران ناقص باشد یا پیشنهاد فنی مناقصه گر مورد قبول مناقصه گزار  ((ب))یا  ((الف))چنانچه یکی از پاکت هاي  - 15-2
حداقل امتیاز آن و یا بر اساس پرسشنامه ارزیابی تکمیل شده توسط وي و مدارك و پیوست هاي خواسته شده در نشود واقع 



   دستورالعمل و شرایط مناقصه                                     
  شرکت پتروشیمی قائد بصیر ABSطراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت بخش پودر واحد                                      

   

  15 از 9 صفحه
 

 ..................................: مناقصهشماره 

باز نخواهد شد و پیشنهاد مناقصه گر رد شده تلقی می گردد. در  ((ج))پاکت ننماید،  را کسب در مناقصه الزم جهت حضور
 این خصوص هیچ اعتراضی از سوي مناقصه گر مسموع نخواهد بود.

  

 امضا اسناد مناقصه - 16
اسناد مناقصه باید توسط شخص یا اشخاصی که در اساسنامه شرکت حق امضاء اسناد و مدارك به او یا آنها داده شده است،  - 16-1

امضاء و مهر گردد. در این ارتباط تاکید می نماید که هیچگونه عذر بعدي مانند نقص امضا و نظایر آن رافع مسئولیت ها و 
  ضمانت نامه نخواهد بود.  تعهدات پیشنهاد دهنده نبوده و مانع ضبط

کلیه فرم هایی که بایستی توسط مناقصه گر تکمیل گردد می بایست بصورت خوانا و بدون خط خوردگی و الك گرفتگی  - 16-2
ها، مبلغ قرارداد  قصه گر در محاسبه، تکمیل و ارائه نرخارائه شوند. هیچگونه ادعایی در مورد اشتباهات سهوي یا عمدي منا

  و هرگونه اطالعات مندرج در فرم ها مسموع نخواهد بود. 
 در اسناد مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.  شده ارائه قیمتفرم پیشنهاد  با یا غیر منطبق به پیشنهادات مالی مشروط - 16-3

 
  نتایج اعالم - 17

  .بود خواهد رسمی نامه ارسال طریق از مناقصه منتخبین اول، دوم و سوم اعالم نتایج به
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 :شماره
  :تاریخ

  

  
  

  مناقصه اسناد خواندن تائید فرم

 
 سالم؛ با

قائد  یمیپتروشتولیدات شرکت  ABSواحد پودر  تیظرف شیافزا یلیو تفص هیپا یطراحموضوع  با مناقصه اسناد تمامی . 1
 میباشد. تائید مورد و شد خوانده و مطالعه دقت با ریبص

شرکت   شرایط و ، دستورالعملمنع افشاي اطالعاتقرارداد   مناقصه، در شرکت دعوتنامه شامل که را مناقصه اسناد کلیه  . 2
 کار انجام با... که  و آن پیوستهاي و قرارداد نمونه مربوطه، جداول و گران مناقصه کیفی پرسشنامه ارزیابی در مناقصه،

 شرکت براي این ابهامی نکته هیچ شده و حاصل اطالع جزئاً و کالً آنها مفاد از و نموده مطالعه دارد ارتباط موضوع مناقصه
 .است نمانده باقی مناقصه در کننده

 مناقصه فنی موضوع مشخصات و کار اجراي ویژگیهاي محل شرایط، تمامی یا آمد و عمل به بازدید پروژه انجام محل از  . 3
 است با علم و اطالع کامل از نحوه اجرا و تکمیل پروژه،  گرفته صورت الزم بررسیهاي تمامی و شد بررسی و مالحظه

 .گردید اقدام پیشنهاد قیمت ارائه به نسبت
  
 

 شرکت مجاز امضاء و مهر
  
  
  
 

  .فرمائید چاپ خود شرکت سربرگ در لطفاً
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 :شماره
  :تاریخ

  

  

هدیه و وجوه غیرقانونی و نامشروع و تطمیع پرداختاقرارنامه در خصوص عدم   

پیشنهاد دهنده مناقصه بدینوسیله رسماً اظهار و اعالم میدارد براي تحصیل این قرارداد که پیشنهاد آن را تسلیم نموده است، هیچگونه 
یافت نداشته است و در آتیه دیگري به احدي نداده و از احدي در منفعت، کمیسیون، انعام، وجه نقد، هدیه و یا هرگونه الزحمهحق

دیگري نخواهد نمود.  منفعتنیز اقدام به دادن و یا دریافت هیچگونه کمیسیون، حق الزحمه، انعام، وجه نقد، هدیه و یا هرگونه 
ه پیشنهاد دهنده بدینوسیله تصدیق نموده و مسلم میداند در صورتیکه این اقرارنامه نادرست و خالف واقع تشخیص داده شود مناقص

اش را رد و ضمانتنامه شرکت در مناقصه او را ضبط نموده و چنانچه قرارداد منعقد شده باشد گزار حق خواهد داشت پیشنهاد مناقصه
را طبق قوانین مربوطه تحت  طراحآن را فسخ نماید و همچنین مناقصه گر بدون جبران هرگونه خسارت و ضرر مناقصه گزار می تواند 

  و قانونی قرار دهد.تعقیب و پیگرد قضایی 

 

 

 

  محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده مناقصه
 

 

 

 

 

  .فرمائید چاپ خود شرکت سربرگ در لطفاً
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 نمونه ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 ]شماره و موضوع مناقصه [مایل است در مناقصه مربوط به  ](مضمون عنه) طراحمشخصات کامل شرکت [نظر به اینکه 
شرکت مقابل در   ](مضمون عنه) طراحنام کامل شرکت [از     ]نام بانک و شعبه صادر کننده ضمانت نامه[شرکت نماید. لذا 

.......... ریال (بحروف ................................................... ریال) تضمین و تعهد می ...براي مبلغ ..................... تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(مضمون  طراحمشخصات کامل شرکت [به این بانک اطالع دهد که کتباً شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر چنانچه نماید 
 ](مضمون عنه) طراحمشخصات کامل شرکت [نموده یا  پیشنهاد قبل از انقضاي مدت مناقصه، پیشنهاد خود را مسترد  ]عنه)

ی را که مورد قبول واقع شده و مشارالیه از انجام تعهدات در مدت مقرر استنکاف نموده است تا میزان .......................... ریال، هر مبلغ
مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی بدون اینکه نیاز به مجوز قانونی و قضایی  شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر [

  بپردازد. شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر داشته باشد بیدرنگ در وجه یا حواله کرد 

شرکت تولیدات پتروشیمی است و بنا به درخواست کتبی  ]روز از تاریخ صدور 90[مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز 
 این بانک قابل تمدید می باشد و در صورتی که مدت سه ماه دیگراصله تا قبل از پایان وقت اداري روز تعیین شده و براي وقائد بصیر 

موجب این  ](مضمون عنه) راحطنام کامل شرکت [نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمدید کند و یا 
تمدید را فراهم نسازد و نتواند این بانک را حاضر به تمدید نماید، این بانک متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، 

  پرداخت کند.شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد 

  

 

 بانک
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  15 از 13 صفحه
 

 ..................................: مناقصهشماره 

ضمانتنامه انجام تعهداتنمونه   

 

نام بانک و شعبه [به این  طراحآدرس کامل شرکت به نشانی :          ](مضمون عنه) طراحنام کامل شرکت [ نظر به اینکه 
 شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیررا با   ]شماره و موضوع قرارداد[اطالع داده است که قرارداد   ]صادر کننده ضمانت نامه

براي شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  در مقابل ](مضمون عنه) طراحنام کامل شرکت [منعقد نموده است. این بانک از  
در مبلغ .......................... ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید 

نام [و قبل از انقضاي سر رسید این ضمانتنامه به این بانک اطالع دهد که کتباً دات پتروشیمی قائد بصیر شرکت تولیکه صورتی 
.......... ریال، از اجراي تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان ................ ](مضمون عنه) طراحکامل شرکت 

مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی بدون اینکه نیاز به مجوز شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  هر مبلغی را که
بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر قانونی و قضایی داشته باشد بیدرنگ در وجه یا حواله کرد 

واصله تا شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر کتبی تاریخ صدور است و بنا به درخواست  ماه شمسی از ....تا آخر وقت اداري روز 
نتواند یا  این بانک قبل از پایان وقت اداري روز تعیین شده و براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که

موجب این تمدید را  ](مضمون عنه) طراحنام کامل شرکت [نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمدید کند و یا 
فراهم نسازد و نتواند این بانک را حاضر به تمدید نماید، این بانک متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج 

  پرداخت کند.شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ا در وجه یا حواله کرد شده در باال ر

   

 

 

 

  بانک
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 ..................................: مناقصهشماره 

قیمت پیشنهادبرگ   
پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهدات و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، اسناد امضاء کنندگان زیر   

و  هیپا یطراحو بطور کلی تمامی مدارك و اسناد ارائه  نمونه قرارداد و پیوست هاي آن شرایط مناقصه،مناقصه شامل دستورالعمل و و مدارك 
پس از اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ و  ریقائد بص یمیپتروشتولیدات شرکت  ABSپودر واحد  تیظرف شیافزا یلیتفص

پیشنهاد می و قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه هاي مربوط به موضوع مناقصه و محل اجراي پروژه انجام کارهاي مورد مناقصه 
  نمایم که: 

به  تبصره هاي آن، جمعاکلیه قرارداد و  5ماده  عملیات موضوع مناقصه فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و -1
ها، ............................................................... ریال مطابق با نرخ(به حروف)  ریال................................................................. ............مبلغ (به عدد) 

  . انجام دهمها و آنالیزهاي پیوست فرم
  برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :  چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان -2

انجام تعهدات حداکثر ضمانتنامه همراه  و براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضا نموده را قرارداداسناد و مدارك نسخ  –الف 
  مایم . تسلیم ن برنده مناقصه استثناي روزهاي تعطیل) بعنوانه (ب روز از تاریخ ابالغ 10ظرف مدت 

خواسته  خدماتنسبت به تامین نیروي متخصص بر اساس مورد تائید مناقصه گزار و بر اساس برنامه زمان بندي  قراردادظرف مدت مقرر در  -ب 
را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه  باتمام  قراردادیم و کلیه کارهاي موضوع یشروع بکار نماشده مناقصه گزار،  تجهیزات و امکانات الزم 

  م . یبرسان

  تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود .  -3

گونه ادعایی از جمله در  و هیچ ندارد دهندگان اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی براي واگذاري کار به هر یک از پیشنهاد -4
  خصوص خسارت ناشی از عدم انتخاب این شرکت ندارم.

 ضمانتنامه، اتتعهد انجام تنامهناضمبه موقع و تسلیم  قراردادتحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله  -5
  .تقدیم داشته ام  "الف  " در پاکت را به نفع مناقصه گزارشرایط مناقصه  دستورالعمل و 9 مادهموضوع 

  هنده :دنام پیشنهاد                 تاریخ :          

  
 نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 

 

  .فرمائید چاپ خود شرکت سربرگ در لطفاً  
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  انپرسشنامه ارزیابی کیفی مناقصه گر
  

  



توضیحاتزیر مجموعھمواردموارد پیشنھاد فنیردیف
اطالعات شرکت موجود است
اطالعات شرکت موجود نیست

چارت سازمانی شرکت موجود است
چارت سازمانی شرکت موجود نیست

تعداد پرسنل، لیست افراد کلیدی و سوابق آنھا در ھر بخش شرکت مشخص است
تعداد پرسنل، لیست افراد کلیدی و سوابق آنھا در ھر بخش شرکت مشخص نیست

لیست تجھیزات و ماشین آالت متعلق بھ شرکت مشخص است
لیست تجھیزات و ماشین آالت متعلق بھ شرکت مشخص نیست

بیشتر از 3 گواھی نامھ حسن انجام کارھای گذشتھ
کمتر از 3 گواھی نامھ حسن انجام کارھای گذشتھ
قرارداد ارایھ شده است/نشده استبیشتر از 6 پروژه مشابھ در شرکت ھای معتبر
قرارداد ارایھ شده است/نشده استبین 3 تا 6 پروژه مشابھ در شرکت ھای معتبر
قرارداد ارایھ شده است/نشده استکمتر از 3 پروژه مشابھ در شرکتھای معتبر

فاقد پروژه مشابھ در شرکتھای معتبر
ISO ارایھ استاندارد ھای ذیربطاستانداردھای 

EFQMارایھ استاندارد ھای ذیربط 

میزان تطابق دیتا شیت  ارایھ شده با دیتا شیت قائد بصیردیتا شیت تجھیز

میزان تطابق یک شیت از فایل شبیھ سازی با فایل مورد نظر قائد بصیر 
رضایتمندی کارفرما ھای سابق از فایل ھای شبیھ سازی شده

تعداد شرکتھای داخلی( .....) ، تعداد شرکتھای خارجی(......) تعداد واحدھای پلیمری شبیھ سازی شده 
تعداد شرکتھای داخلی( .....) ، تعداد شرکتھای خارجی(......) تعداد طراحی پایھ انجام شده

میزان رضایت کارفرما از طراحی پایھ انجام شده
تعداد شرکتھای داخلی( .....) ، تعداد شرکتھای خارجی(......) تعداد طراحی تفصیلی انجام شده

میزان رضایت کارفرما از طراحی تفصیلی انجام شده
قابل قبول

غیر قابل قبول
ارایھ شده است
ارایھ نشده است

امتیاز بر اساس تعداد پروژه ھای مشترک انجام شده تعیین می شودمدارک و سوابق پروژه ھای پیشین در این زمینھ را ارایھ نموده استتوانایی در استفاده از مشاوران و پیمانکاران خارجی

P&ID قائد بصیر ارایھ و کیفیت نقشھ ھای SPEC با P&ID کامل بودن جزئیات و میزان تطابق

مھندسی
تامین و ساخت

نصب و راه اندازی
امتیاز بندی بر اساس رتبھ پیمانکار استارائھ گواھینامھ

عدم ارائھ گواھینامھ
عالی
خوب

متوسط
ضعیف

Control system(   )برندھای اروپایی، آمریکا و ژاپن(    )-برندھای کره ای(   )-  ھند و چین
instrument system(   )برندھای اروپایی، آمریکا و ژاپن(    )-برندھای کره ای(   )-  ھند و چین

electrical(   )برندھای اروپایی، آمریکا و ژاپن(    )-برندھای کره ای(   )-  ھند و چین
mechanical(   )برندھای اروپایی، آمریکا و ژاپن(    )-برندھای کره ای(   )-  ھند و چین

نیروی متخصص مھندسی
نیروی متخصص اجرایی
ماشین آالت و تجھیزات

اجرای فنداسیون و زیر سازی سطح
Civil بدون اجرا بخش

عالی
خوب

متوسط
ضعیف

تسلط کافی دارد
تسلط کافی ندارد
کمتر از 2 ماه
بیشتر از دو ماه

بیشتر از شش ماه
عالی
خوب

متوسط
ضعیف

سوابق1

رزومھ شرکت

حسن انجام کار

سابقھ انجام پروژه ھای مشابھ و غیر مشابھ

کیفیت انجام پروژه  3

رعایت الزامات زیست محیطی و میزان تولید آالینده ھا

مشخصات  فنی  2

تسلط کامل بر مبانی طراحی فرآیندی

EPC قابلیت اجرای پروژه بھ صورت

گواھی نامھ صالحیت و رتبھ بندی معاونت نظارت راھبردی رئیس جمھور و اداره کار و ایمنی

شبیھ سازی فرآیند ھای پلیمری

Basic طراحی

Detail طراحی

Civil تقبل فعالیت مربوط بھ بخش

TBE جدول

ارزیابی توان مالی توان مالی شرکت 5

نمودار سازمانی شرکت

پرسنلی

تجھیزات و ماشین آالت و توانمدی ھای ساخت

Civil پذیرش طراحی مربوط بھ بخش

تسلط و بھ کارگیری استانداردھای فنی و مھندسی مربوطھ

کیفیت پروژه ھای اجرا شده در گذشتھ

اعتبار لیست تامین کنندگان

توانمندی ھای کارگاه ساخت و نیروی انسانی مناسب و متخصص

ارایھ جدول زمانی مناسبزمان بندی پروژه4

بررسی مبلغ قراردادھای در دست اجرا و پیشین، گردش مالی، سرمایھ ثبتی شرکت و ....

استعالم از شرکت ھا

در صورت نیاز بررسی از طریق مصاحبھ

در صورت نیاز بررسی از طریق مصاحبھ

ABS پروژه افزایش ظرفیت تولید واحد پودر

اطالعات شرکت ( اساسنامھ ،اظھارنامھ، شناسھ ملي، كد اقتصادي و ...)



  منع افشا اطالعات قرارداد
  

  مقدمه
به  .................به آدرس:  .................به  شماره ملی/ ثبت   .................شرکت/ آقاي/ خانم/  .................این پیمان بین  

 شود از یک طرف و شرکت / آقا/خانممیپس در این قرارداد صاحب اطالعات نامیده که ازاین  .................شماره تلفن 
ها و موسسات غیرتجاري و داراي شناسه ملی به شماره در اداره ثبت شرکت .................شده به شماره ثبت .................
به سمت  .................به شماره ملی  .................به نمایندگی آقاي  .................و کد اقتصادي به شماره  .................

هاي که طبق روزنامه.................؛ به نشانی:  .................به سمت  .................به شماره ملی  .................مدیرعامل و آقاي 
عنوان بعد در این قرارداد بهء قرارداد را دارد از طرف دیگر و منق امضاح ................. مورخ .................رسمی به شماره 

  شود: شود به شرح زیر منعقد می(گیرنده اطالعات) خوانده می
  

  تعاریف و اختصارات -1ماده 
  :روداصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می

افزاري ذخیره گردیده و یا با هر وسیله صورت نرمهر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به اطالعات: -الف
  .شده باشد دیگري ضبط

هاي محل سکونت و محل کار، وضعیت : اطالعات فردي نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیاطالعات شخصی -ب
  .حساب بانکی و رمز عبور استهاي جسمی، شمارههاي فردي، ناراحتیزندگی خانوادگی، عادت

ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات نامهاطالعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین اطالعات عمومی: -ج
  اداري که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات نباشد.

  ت.کلیه اطالعات مربوط به صاحب اطالعات و کارکنان آن به تشخیص صاحب اطالعااطالعات محرمانه:  -د
  

  شرح حدود پیمان  -2ماده 
دهنده و ارایه ماندهیهاي صاحب اطالعات باقگیرنده اطالعات اقرار نمود که تمامی اطالعات محرمانه جزو دارایی

تواند این اطالعات محرمانه را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطالعات استفاده نمایند. از بندهاي این می
هاي پیمان نبایستی تلقی یا تفسیر انتقال حقوق مادي و معنوي اطالعات محرمانه یا هرگونه جواز یا سایر مالکیت



  د. معنوي در خصوص اطالعات محرمانه بشو
حقوق و تعهدات ناشی از این پیمان در خصوص صاحب اطالعات، نمایندگان یا افراد مامور او گیرنده اطالعات، 

  گیري است.اجرا و پیآور، قابلنمایندگان یا افراد مامور او الزام
  

  موضوع پیمان -3ماده 
ها و اعتبار حقوق، محدودیت تعهد به عدم افشاي اطالعات محرمانه و شخصی و رعایت شرایط، حدود، مالکیت،

منظور انجام تعهدات یا امور محوله در راستاي قرارداد با موضوع جزییات مربوطه که از جانب صاحب اطالعات به
  شود. در اختیار گیرنده اطالعات قرار داده می ..................................

بندي حفاظتی و محرمانه محسوب گیرد داراي طبقهکلیه اطالعاتی که در اختیار گیرنده اطالعات قرار می تبصره:
  گردد. که مواردي توسط صاحب اطالعات مستثنیشود، مگر اینمی
  

  شروع و خاتمه پیمان -4ماده 
در اختیار گیرنده اطالعات است و به مدت  تا زمانی که اطالعات ................. این پیمان از زمان عقد قرارداد در تاریخ

که اطالعات محرمانه در اختیار گیرنده اطالعات است معتبر سال نافذ و موثر است. تعهدات این پیمان تا مادامی 5
  االتباع است. و الزم

ده گردد و گیرنطور کتبی اعالم میغیرمحرمانه شدن اسناد و اطالعات و زمان آن، توسط صاحب اطالعات به
اطالعات قبل از استعالم و پاسخ صریح صاحب اطالعات دایر بر غیرمحرمانه شدن اطالعات، مکلف به رعایت کلیه 

  تعهدات این پیمان است. 
استرداد به صاحب اطالعات در صورت قطع همکاري، گیرنده اطالعات متعهد است کلیه اطالعاتی را که قابل تبصره:

  .دات این پیمان به شرح فوق باقی و معتبر استباشند مسترد نماید. لیکن تعهمی
  

  تعهدات طرفین  -5ماده 
صاحب اطالعات با ارایه اطالعات و گیرنده اطالعات با دریافت اطالعات محرمانه به شرح مفاد این پیمان  -1-5

  توافق نمودند. 
تواند اطالعات محرمانه را تنها در جهت انجام امور اداري صاحب اطالعات با رعایت کلیه صاحب اطالعات می -2-5

  ر دهد.  مفاد این پیمان در اختیار گیرنده اطالعات قرا
گیرنده اطالعات تعهد نمود، این قبیل اطالعات را تنها بر اساس مفاد این پیمان، مطالعه، آزمایش و بررسی   -3-5



نموده و در موارد دیگر اطالعات را مطابق با بندهاي این پیمان محرمانه نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر یا در اختیار 
  عموم قرار ندهد. 

ت تعهد نمود اطالعات محرمانه را در اهدافی غیر از رابطه خود با صاحب اطالعات مورداستفاده گیرنده اطالعا -4-5
طور اخص و در ها را تنها در اختیار ادارات، مدیران یا مستخدمان دارنده اطالعات قرار دهد که بهقرار ندهد و آن

  ها دارند. راستاي انجام امور صاحب اطالعات، نیاز به دانستن آن
اطالعات محرمانه نباید در راستاي غیر از اهداف این پیمان بازسازي یا تغییر شکل داده شود. بالفاصله پس  -5-5

هاي اطالعات دریافتی به انضمام کلیه از درخواست صاحب اطالعات، گیرنده اطالعات بایستی عین کلیه نسخه
  س از درخواست به صاحب اطالعات بازگرداند. روز پ 10را در مدت  شدهيهاي بازسازها و نسخهها و کپیرونوشت

یک از ) با هیچ4نماید که در مدت اعتبار این پیمان (موضوع ماده گیرنده اطالعات تعهد و تضمین می -6-5
پیمان  9هاي رقیب تحت هیچ عنوان و شغل خاصی همکاري ننماید. در صورت احراز تخلف، مفاد ماده شرکت

  حاکم خواهد بود. 
زمان اعتبار این پیمان و تعهدات ناشی از آن از انجام هرگونه مصاحبه ده اطالعات تعهد نمود که در مدتگیرن -7-5

ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از صاحب اطالعات به هر نحو با کلیه رسانه
  خودداري نماید. 

دد، این پیمان و کلیه تعهدات ناشی از آن مستقالً تا که به هر نحو همکاري طرفین قطع گردرصورتی: 1تبصره 
  االتباع باقی خواهد ماند. زمانی که اطالعات در اختیار گیرنده اطالعات قرار دارد معتبر و الزم

  گیرنده اطالعات، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطالعات موضوع این پیمان را براي خود ندارد. : 2تبصره 
موجب حکم قطعی مراجع ذیصالح قانونی یا قضایی محکوم به که برخی از مفاد این پیمان بهدرصورتی: 3تبصره 

  خواهد ماند. االتباع باقیالزمبطالن یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و 
  

  جزییات اطالعات محرمانه -6ماده 
افزار، اسناد فرمت افزار و یا نرماطالعات محرمانه مشتمل بر هر نوع دیتا، مواد اطالعاتی، محصوالت فناوري، سخت

صورت ه شده، بهطور کامل یا جزیی، اطالعات مالی و دیگر اطالعات داده شده یا پذیرفتشده و / یا فرمت نشده به
شفاهی، نوشتاري و با استفاده از هر نوع وسیله ارتباطی است که از سوي صاحب اطالعات در اختیار گیرنده 

 .عات قرار داده شده باشداطال

  
  



  اصول محرمانگی -7ماده 
 گیرنده اطالعات تعهد نمود به هیچ طریقی از نتیجه و محصول اطالعات محرمانه بدونعدم استفاده:  -1-7

  موافقت صاحب اطالعات استفاده ننماید.
گیرنده اطالعات مسئول افشاي اطالعات محرمانه یا هر بخشی از آن، به اشخاص متفرقه است.  عدم افشا: -2-7

کارکنان گیرنده اطالعات که  بر اساس این پیمان نیاز به اطالعات محرمانه در راستاي انجام تعهدات صاحب 
  باشند. مابین دارند از این قاعده مستثنی میاطالعات وفق قرارداد فی

گیرنده اطالعات تعهد نمود که تمامی اقدامات الزم جهت حفاظت از محرمانه ماندن اطالعات  ازداري:اصل ر -3-7
محرمانه را به عمل آورده و از افشاي اطالعات محرمانه در مجامع عمومی و خصوصی یا در اختیار قرار دادن آن به 

  د.اشخاص غیرمجاز جلوگیري نمای
  

  استثنائات اصل محرمانگی -8ماده
مورد زیر اطالعات محرمانه و شخصی تلقی نشده و گیرنده اطالعات متعهد به رعایت مفاد این پیمان در مورد در 

  این دسته از اطالعات نخواهد بود: 
  اطالعاتی که بدون کم و کسر از جانب صاحب اطالعات به اطالع عمومی رسیده باشد.  -1-8
صورت عمومی داده پیمان با هماهنگی صاحب اطالعات بهمراجع ذیصالح دستور به ارایه اطالعات مورد  -2-8

  باشند. 
ها توسط گیرنده که در جریان انجام تعهدات و پروژهان پیم 3 شود کلیه اطالعات موضوع مادهتأکید می تبصره:

گردد، متعلق و مختص به صاحب اطالعات بوده و محرمانه تلقی و مشمول شرایط و اطالعات حاصل و کسب می
  مان خواهد بود.این پیاحکام 

  
  جبران خسارت -9ماده

گیرنده اطالعات تعهد نمود که کلیه خساراتی که در اثر قصور یا تقصیر وي یا عدم ایفاي هر یک از تعهدات ناشی 
گردد، جبران نماید. تقویم خسارت با صاحب اطالعات بوده و گیرنده از این پیمان، متوجه صاحب اطالعات می

متعهد به پرداخت مبلغ برآوردي صاحب اطالعات گردیده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود. اطالعات 
امانت تلقی و  در همچنین تعهد گیرنده اطالعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد خیانت

  تعقیب کیفري (عالوه بر جبران خسارت به شرح فوق) خواهد بود. قابل



  انعقاد و نسخ پیمان   -10اده م
در یک نسخه تنظیم و منعقد شد و تمامی صفحات  ...../...../.....بند در تاریخ  12تبصره و  6ماده و  10این پیمان در 

االجرا آن به امضاء و تأیید طرفین گردیده است. مفاد این پیمان از تاریخی که در صدر پیمان قید شده است، الزم
 است.

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قرارداد
 ABSپودر  واحد تیظرف شیافزا یلیو تفص هیپا یطراح

 ریقائد بص یمیپتروش داتیتول شرکت

 
 

  1401ماه  شهریور
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 ................................: قراردادشماره 

و به  ...........و  شماره اقتصادي .... به شماره ثبت  (سهامی عام)قائد بصیرپتروشیمی  داتیتول شرکت فی ما بین این قرارداد
(رئیس  .............................. به نمایندگی آقایانو .............................................................................................................................................نشانی 

که در این با کد ملی ............................) و عضو هیات مدیره (مدیر عامل .............................. ملی............................وکد با ت مدیره)أهی
و ....... و شماره اقتصادي ................ ثبت شمارهه ب ...... شرکت  و شود، از یک سونامیده می "GBPC“و یا   "کارفرما"پیمان 

 .....................بابه نمایندگی آقایان ......... و .................................نشانی........................................................................................................................
و یا  "طراح"به اختصار که در این پیمان  ............................با کد ملی ............................................و .........کد ملی .............................................

“Contractor”  در تاریخ  اسناد و مدارك این پیمان درج شده است،از سوي دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در نامیده میشود
  .گردیدمنعقد  ..............................

 
 تعاریف -1

 ABS پودر واحدظرفیت افزایش  طراحی و انجام مهندسی پایه و تفصیلی تیاست که مسئول یحقوق یتیشخص: طراح

، روشها خود را در چارچوب فیوظا طراح. را به عهده دارد مطابق پیوست یک (شرح کار) شرکت پتروشیمی قائد بصیر
  به انجام خواهد رسانید.است  دهیرس کارفرما دییکه به تأ ییو دستورالعملها ، استانداردهاضوابط

و براي او  طراحهزینه همه افراد ذیصالح که به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد، بصورت دایم یا موقت، به کارکنان : 
شناخته می شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد بر  طراحخدماتی را انجام می دهند، کارکنان 

  می باشد. صالحیت هر یک از کارکنان پیش از اشتغال در پروژه باید به تأیید کارفرما رسیده باشد. طراحعهده 
شرکت   ABS پودر واحد يدرصد حداقل تیظرف شیافزا یلیو تفص هیپا یو انجام مهندس یطراح"عبارتست از پروژه: 

  .مطابق با پیوست یک (شرح کار)" ریقائد بص یمیپتروش
عبارتست از کلیه اطالعات فنی و غیر فنی(اعم از محرمانه و غیر محرمانه) پروژه، شامل ولی نه محدود به گزارش اطالعات: 

، نقشه ها، طرح ها، قرارداد ها (شامل اسناد و مدارك این قرارداد)، اسناد مهندسی پایه، اسناد مهندسی اسناد ،مداركها، 
تفصیلی، آمار و اشکال و ... که به طور شفاهی و یا کتبی، بصورت کاغذي، رسانه اي و یا الکترونیکی، مستقیم یا غیر مستقیم 

و یا کارکنان وي در طول اجراي پروژه قرار می گیرند و یا به نحوي  حطراتوسط کارفرما یا سایر عوامل پروژه در اختیار 
  و یا کارکنان وي به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به آنها دسترسی می یابند. طراح

  
 موضوع قرارداد -2
  جهت: "پیوست شماره یک"مندرج در شرح کار خدمات انجام  بارتست ازع

 یطراح يتاهاید با سهیمقا و یفعل طیشرا يساز هیشب انجام و پودر دیتول خط یاتیعمل يتهایظرف تیوضع نیآخر یبررس -1-2
  .الزم یمنیا و تیفیک حفظ با يندیفرآ طیشرا میتنظ اساس بر ABS پودر دیتول خط یفعل تیظرف شیافزا هدف با سنسوریال

 ستیل استخراج به نسبت ،یفعل تیظرف رصدد 25 حداقل زانیم به موجود پودر خط دیتول تیظرف شیافزا هدف با -2-2
 گزارش و گرفته صورت الزم یبررس....  و ازین موردو یوتیلیتی هاي  برق ،قیدق ابزار ها، لوله دیجد نگیزیسا د،یجد زاتیتجه

  .تهیه نماید یفن
 تیظرف لحاظ از یفعل خط عملکرد کهیطور به شود گرفته نظر در یفعل خط با يمواز صورت به دیجد زاتیتجه است ذکر به الزم

 .کاهش نیابد یمنیا و تیفیک و
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 ................................: قراردادشماره 

 اسناد و مدارك قرارداد -3
 زیر است: و مدارك این قرارداد مشتمل بر اسناد

  ارداد حاضرقر -1-3      
ابالغ شده یا بین دو طرف  طراحاسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به  -2-3      

 .قرارداد، مبادله می شود
 ها پیوست -3-3

  شرح کار (پیوست شماره یک) -1 -3-3         
 ) دو شماره پیوست(  پودر دیتول فعلی واحد اگرامیفلود -2 -3-3
 کارها (پیوست شماره سه)روش  -3 -3-3

  )چهارپروژه (پیوست شماره  یکل يزمانبند برنامه -4 -3-3               
 دستورالعمل ایمنی، بهداشت و محیط زیست (پیوست شماره پنج) -5 -3-3               

  نامه پیشنهاد قیمت -4-3     
 مدت قرارداد و تاریخ تنفیذ -4

و تسلیم ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات توسط پیمانکار به کارفرما نافذ قرارداد ابالغ  و امضاي طرفین پس ازقرارداد این  -1-4
 .است

 .گرددمی تعیینشمسی  میتقو روز 60 مدتبه  انعقاد  کل خدمات موضوع قرارداد از تاریخمدت قرارداد براي انجام  -2-4      
 

 و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد -5
                                                                                الی............... ر............   مبلغ معادلطور ناخالص  به کی مادهبابت انجام خدمات موضوع  قرارداد نیا مبلغ  -1-5      

 .باشد یم               
  ، مطابق روش ارایه شده در % 25تبصره: در صورت نیاز به انجام کار مازاد براین قرارداد، با نظر کارفرما، مبلغ قرارداد تا                
  بل افزایش می باشد. قا  Annex 3Bپیوست                

                  تضمین  تحویل و قرارداد يامضا از پس که باشد یم قرارداد مبلغ کل) درصد(پانزده %15 معادلقرارداد  نیا پرداخت شیپ  -2-5      
 طرف از )،به میزان پانزده درصد کل مبلغ قرارداد طراح يسو از پرداخت شیپ یبانک ضمانتنامهمورد قبول کارفرما (

 .در وجه طراح پرداخت خواهد شد کارفرما
 پرداخت خواهد شد:  لیپرداخت به شکل ذ شیپ( پانزده درصد)  %15
 5 %  (پنج درصد )طراح یمهندس میت دییو تا یپس از عقد قرارداد و معرف.  
 10  % (ده درصد )تیوضعاولیه در خصوص  گزارشارائه و  بررسی اولیه خط موجود و اسناد مهندسی از بعد 

  در مقایسه با ظرفیت اسمی.  موجودظرفیتهاي عملیاتی 
 اساس بر ABSپودر  دیتول تیظرف شیافزا يبرا شنهاداتیو ارائه پ یفعل ندیفرآ يساز هیبشپس از (ده درصد)  % 10  -3-5      

 .یتیلیوتی  يواحدها هیلکپودر و  دیتول واحد در تیظرف شیافزا يگلوگاه ها نییتع و یفعل يندیفرآ طیشرا بهبود و میتنظ
نسبت به شرایط فعلی و  %25پودر به میزان حداقل  واحد تولیدپس از ارائه گزارش افزایش ظرفیت (ده درصد) %  10  -4-5      

  .(Process Simulation)شبیه سازي شرایط جدید 
 دییو تا (Basic Process Design) ندیفرا هیپا یطراح لیو تحو دیتول) مبلغ قرارداد پس از درصد پانزده( %15 - 5-5

 گردد. یکارفرما به طراح پرداخت م
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     شیجهت افزا ازین مورد  یاساس یمهندس آخر شیرایو مدارك لیتحو و لیتکماز  پسدرصد) مبلغ قرارداد  ده(%  10  -6-5
 یو خارج یداخل ستیوندور ل استخراج و راتییپس از تغ واحد (Plot Plan) ییجانما نقشه و ABSپودر  واحد تیظرف
  . گردد یکارفرما به طراح پرداخت م دییتا از پس يو رتبه بند تیطرح بر اساس جدول صالح ازیمورد ن زاتیتجه

پودر  دیتول خط يبرا یاساس انایو اح یلیتفص یمهندس مدارك لیتحو و لیتکم از پسدرصد) مبلغ قرارداد پانزده ( % 15  -7-5      
انجام  ،(Detailed Engineering for Revamp Items) کنند یم رییتغ تیظرف شیکه در طرح افزا

HAZOP/HAZID و SIL Reveiw یستیمرحله با نیا در .گردد یم پرداخت طراح به کارفرما دییتا از پس و 
P&ID شده باشد. یینها  ،نصب و یساختماننقشه هاي  کل و زاتیتجه درصد 50يدهایخر درخواست و دگرد دیتول 

 % 25حداقل تیظرف شیطرح افزا یلیتفص یمهندس انیو پا يساز مدلاز پس قرارداد مبلغ) درصد بیست و پنج(%  25  -8-5      
حساب  اخذ مفاصاو  1-10تحویل موقت مطابق با بند از  پس و دیخر يدرخواستهامناقصه و  اسنادشدن  کامل ،پودر

 .گردد یم پرداخت ،بیمه توسط طراح و ارائه آن به کارفرما
 کسورات - 6

  ، کسورات زیر کسر می گردد: طراحاز هر صورت حساب 

   کار انجام حسن بابت قرارداد مبلغ )درصدده  % ( 10 -1-6      
کسرکه پس از اخذ  سازمان تامین اجتماعی 38علی الحساب وفق ماده %  5از هر صورت وضعیت (کارکرد) معادل  -2-6

 طراح و ارائه آن به کارفرما به ایشان مسترد خواهد گردید. طمفاصاحساب بیمه توس

 تمکن نداشتن ای و یاجتماع نیتام سازمان به یقطع یبده داشتن ،ریتاخ ،قصور از یناش عواقب و نهیهز هرگونه: 1تبصره 
ازجمله  ییادعا هر از را کارفرمااست  الزمباشد و  یم يو عهده برمفاصا حساب  ارائهدر  طراح ... و طیتقس عدم و یبده پرداخت

  .دینمامبرا  یالیر لیتعد ایارز و  رینرخ تسع رییو نه محدود به تغ
 سپرده حسن انجام کار - 7

درصد از هر صورت حساب بعنوان سپرده  حسن انجام کار ده )  % 10( ،طراحبراي حصول اطمینان از حسن انجام کار و تکالیف 
پس از تولید مطابق با طراحی جدید، تکمیل و تحویل مدارك  حسن انجام کار کسر و توسط کارفرما نگهداري می شود. طراح

ا خاتمه و ی طراحدر صورت عدم انجام تعهدات به طراح پرداخت می شود و  2-10تحویل قطعی مطابق با بند نهایی و پس از 
مذکور  سپردهاز انجام قرارداد،  طراحدر انجام تکالیف خود به موجب این قرارداد و یا عدول  طراحدادن به قرارداد بعلت قصور 

  بنفع کارفرما ضبط خواهد گردید.
 بعدماه  12پس از  د،یفاز جد یطراح مشکل نه واز عملکرد کارفرما  یناش لیبه دال تیظرف شیافزا فاز که یصورت در :1تبصره        

 افتیبه در نسبتکارفرما  به یبانک نامه ضمانت هیارا اب طراحشرکت  نرسد، يبردار بهره به ی و یا تحویل موقتطراح فاز لیتکم از
 نزد تا تحویل قطعی گریدماه  12مذکور به مدت  نامه ضمانت. نمود خواهد اقداممعادل مبلغ ضمانتنامه  کار انجام حسن مبلغ

 .ماند خواهد یباقکارفرما 
 قرارداد تضامین  -8

معادل  دستورالعمل و شرایط شرکت در مناقصه، 7-12و مطابق بند  جهت تضمین انجام تعهدات و خدمات خود طراح -1-8       
این تضمین تضمین مورد قبول کارفرما را در اختیار کارفرما قرار می دهد.  5-1صد مبلغ اولیه قرارداد طبق بند در 5

 عودت می گردد. طراحقرارداد به  2-10پس از صدور گواهی تحویل قطعی مطابق بند 



  
   ABS پودر طراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت  واحدقرارداد                          
 شرکت پتروشیمی قائد بصیر                                        

 57 از 6 صفحھ
 

 ................................: قراردادشماره 

در انجام تکالیف خود و یا  طراحقرارداد بعلت قصور  فسخو یا  طراحدر صورت عدم انجام تعهدات به تشخیص کارفرما  -2-8       
 نفع کارفرما ضبط خواهد گردید. ه ب حسن انجام کار سپردهو  از انجام قرارداد، تضمین مذکور طراحعدول 

 دوره تضمین -9
  .) شروع خواهد شد1-10بند (بشرح  باشد که پس از صدور گواهی تحویل موقت می ماه 24 دوره تضمین در این قرارداد

تضمین، معایب و نقایصی در کار انجام شده مشاهده گردد که ناشی از عمل طراح باشد، طراح متعهد است، آن چنانچه در دوره 
معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. براي این منظور کارفرما، مراتب را با ذکر معایب و نواقص به طراح ابالغ و پیمانکار 

ز ابالغ، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آن را طی مدتی که با توافق (هفت) روز کاري پس ا7باید حداکثر ظرف مدت 
کارفرما معین می شود رفع نماید. هرگاه طراح در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد این معایب و 

نماید و کلیه هزینه هاي حاصله را از محل کسور که مقتضی بداند رفع یا از طریق اشخاص ثالث و به هر ترتیبی  "نقایص را راسا
  حسن انجام کار و یا هر نوع مطالبات و سپرده اي که طراح نزد وي دارد کسر و برداشت نماید.

  
 تحویل موقت و تحویل قطعی  -10

نهایی وي و تصویب صورت وضعیت  ،طراحموقت صحیح و بی نقص موضوع قرارداد توسط تحویل پس از : تحویل موقت -1-10      
بنا به بدین منظور می تواند تحویل موقت کار خود را از کارفرما تقاضا نماید.  طراح ،حل و فصل ادعاهاي احتمالی وي

کمیسیون و  طراحمی نماید، آنگاه  را جهت تشکیل کمیسیون تحویل موقت معرفی ، کارفرما نمایندگان خودطراحتقاضاي 
اسناد قرارداد، اسناد پروژه و با  طراحخدمات و مستندات ارایه شده توسط اق کنترل نهائی را در مورد انطب مذکور،

صادر  کارفرمابه امضاء  طراحبه تاریخ درخواست  بعمل آورده و گواهی تحویل موقت دستورالعمل هاي مورد تائید کارفرما
در قالب مورد تایید کارفرما ها گزارش  ارائه کامل موضوع قرارداد و خدمات واز تحویل تحویل موقت عبارتست  می شود.

  .(بصورت مجلد و نسخه الکترونیک)

گزارش ها مشاهده  طراحی ها، نقشه ها، ،مهندسی را در مداركواقصی ن ،هرگاه کمیسیون تحویل موقت :1 تبصره
اقدام به تنظیم صورتجلسه  یا اصالحاتی را ضروري بداند منوط بر اینکه نواقص اساسی نباشند، کمیسیون می تواندنماید 

به هزینه ها، نقشه ها، گزارش ها  یطراح ،یمدارك مهندستحویل موقت با تعیین مهلتی براي رفع نواقص و اصالحات 
اگر . فهرستی از نواقص و اصالحات تنظیم و ضمیمه صورتجلسه تحویل موقت گردد بایستیحالت  نماید دراینطراح 

 دد در این صورت دوره تضمین از تاریخ رفع نواقص آغاز خواهد شد.نواقص در مدت تعیین شده رفع نگر

درصدي واحد تولید پودر از سوي  25اقل و تایید افزایش ظرفیت حد اجرا و بهره برداري از طرح پس از :تحویل قطعی -2-10       
می تواند تحویل قطعی کار خود را از کارفرما تقاضا  طراح ،توسط طراح طی دوره تضمین و رفع نواقص احتمالیکارفرما 

کارفرما موضوع را رسیدگی و نمایندگان خود را جهت تشکیل کمیسیون  ،طراحبنا به تقاضاي کتبی  بدین منظور .نماید
احتمالی در دوره عملکرد و رفع نواقص  صورت رضایت کارفرما از آنگاه در ؛نماید معرفی میموضوع قرارداد تحویل قطعی 

  . شود صادر می کارفرما، گواهی تحویل قطعی به امضاء و عدم مشاهده عیب و نقص در کار قرارداد تضمین
پروژه، تمام وسایل، ماشین آالت و ابزار و مصالح اضافی که متعلق به طراح موظف است که پس از بهره برداري موقت  -3-10      

ر، به محل اجراي پروژه آورده است را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول کارفرما خودش است و در طی زمان انجام کا
است، از آن محل خارج نماید، به عالوه ساختمان ها و تاسیسات موقتی را که براي انجام کار در محل اجراي پروژه 

ا به هزینه خود تمیز نماید. در ساخته است، تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آن را از محل کار خارج و کارگاه ر
غیر این صورت کارفرما می تواند براي خارج نمودن آنها و هر گونه اقالم و تجهیزات طراح به هر نحو که صالح بداند 
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طراح قرار دهد در این صورت طراح حق اعتراض نسبت به کارفرما و عمل کرده و هزینه هاي آن را به حساب بدهکاري 
 ه اموال و دارایی هاي خود را ندارد.ادعاي ضرر و زیان ب

 طراحتعهدات   -11
استانداردهاي واحد موجود را مطابق  قراردادکلیه خدمات و اقدامات الزم بمنظور اجراي کامل موضوع  متعهد استطراح  -1-11      

در چارچوب دستورات کارفرما که ابتدا و ضمن اجراي پروژه که پس از امضاي قرارداد در اختیار طراح قرار می گیرد و یا 
 و اطالعات دستورالعملها، استانداردها، مشخصات عمومی و اختصاصی و بطور کلی کلیه مدارك( ابالغ می گرددقرارداد 

 . رفتن کلیه شرایط بطور کامل انجام دهدبا در نظر گ )پروژه

روز از تاریخ تنفیذ قرارداد برنامه زمانی تفصیلی انجام خدمات موضوع قرارداد پیشنهادي  7 طراح متعهد است ظرف مدت -2-11      
جود اصالحاتی خود را که در پاکات پیشنهادي مناقصه به کارفرما ارائه نموده بود را با کارفرما نهایی نماید و در صورت و

 از سوي کارفرما، اصالحات الزم را در آن اعمال کند. 

طراح متعهد است مدارك مهندسی، نقشه ها، طراحی هاي تولید شده را به زبان انگلیسی به کارفرما، ارایه نماید مگر  -3-11      
می و گزارشات بات با کارفرما و ذینفعان اینکه استثنایی از جانب کارفرما جهت ارایه آنها به زبان فارسی اعالم گردد. مکات

تواند به زبان فارسی انجام گیرد ولی مکاتبات با صاحبان تکنولوژي، پیمانکاران، سازندگان و سایر مشاوران در صورت 
 وجود باید به زبان انگلیسی انجام شود. 

مودن کارکنان مزبور نزد سازمان تأمین اجتماعی و نیز هزینه هاي بیمه نطراح داخت تمام حقوق و مزایاي کارکنان پر -4-11      
و سایر هزینه هاي ناشی از اجراي قانون تأمین اجتماعی و کسر حق بیمه و مرخصی و عیدي و عائله مندي و خواروبار و 
سنوات و پاداش و نیز مالیات حقوق و دیگر هزینه هاي پیش بینی شده و نشده در خصوص استخدام و اخراج کارکنان 

مصون و مبري می در برابر کارکنان و سایر اشخاص ثالث بوده و کارفرما را از این بابت طراح تماماً بعهده و هزینه طراح 
  دارد.

پیمانکار می بایست کلیه کارکنان خود را که در اجراي قرارداد حاضر مشغول به کار می باشند، بدون محدودیت براي  -5-11      
مواردي از قبیل، حوادث، بیماري، نقص عضو، معلولیت، درمان، نزد یکی از شرکتهاي معتبر بیمه گذار بیمه نموده و 

عالوه برآنچه در سایر مفاد این قرارداد طراح بري الذمه بدارد. کارفرما را از هر گونه ادعائی در این خصوص مصون و 
مخارج در خصوص فوت یا جراحت یا ضرر و گونه دعاوي، تقاضاها، هزینه ها و ذکر شده است کارفرما را در قبال هر

 و نظایر آنها مصون و مبري می دارد.طراح زیان وارده به اموال، کارکنان، خدمه و مستخدمین 

کلیه هزینه هاي کارکنان اعم از حقوق و دستمزد، مستمري، از کار افتادگی، عیدي، پاداش، رفت و آمد، غذا، بیمه و  -6-11      
غیره و کلیه امکانات مورد نیاز کارکنان شامل هزینه سفر، اقامت، تهیه ملزومات و غیره به عهده طراح خواهد بود و 

 داخت هزینه هاي مربوطه نخواهد داشت. کارفرما هیچگونه تعهدي در خصوص تأمین و یا پر

مسئول، موظف و متعهد است در اجراي موضوع قرارداد کلیه قوانین و مقررات دولت جمهوري اسالمی ایران من طراح  -7-11      
و قانون مجازات هاي اسالمی در  1337 جمله ولی نه محدود به قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب دي ماه

و قوانین و مقررات محل ماموریت ها را رعایت نماید و در صورت تخلف از این قوانین و مقررات، خصوص تطمیع و ارتشاء 
طراح کارفرما را در قبال هرگونه دعاوي، هزینه ها و مخارج و مسئولیتهاي ناشی از قصور، تقصیر، اهمال و سهل انگاري 

خصوص مصون و مبري می دارد. در صورت تخلف طراح از قوانین مذکور کارفرما حق فسخ قرارداد را براي خود  در این
 محفوظ می دارد.
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طراح متعهد می گردد کلیه کارکنان تمام وقتی را که براي انجام موضوع این قرارداد و در سازمان کارکنان انجام کار  -8-11      
دفتر تهران و سایت) به کار می گیرد و جهت تایید صالحیت و شایستگی به کارفرما معرفی این پروژه (اعم از کارکنان 

  می کند را، تنها براي شرح کار موضوع این قرارداد در طول پروژه استفاده نماید. 
کارفرما از طریق باشد،  طراحچنانچه ضمن اجراي کار، طبق صالحدید کارفرما، نیاز به جایگزینی هریک از کارکنان  -9-11       

روز کاري می بایستی افراد  10حداکثر پس از طراح جایگزینی فرد/ افراد مورد نظر را ابالغ و  ،طراحاخطار کتبی به 
 مذکور را با کارکنان ذیصالح جدید جایگزین نماید.

ایت  دقت و کوشش به انجام رساند تعهد می نماید وظایفی را که به موجب این قرارداد بعهده گرفته است با نهطراح  -10-11       
در چارچوب این قرارداد وارد طراح و اشتغال وي در سایر امور و در رابطه با سایر قراردادها، لطمه اي به انجام وظایف 

 نسازد.

مصوب، بودجه متعهد است حداکثر تالش خود را در جهت انجام و تکمیل پروژه در چارچوب برنامه زمانبندي طراح  -11-11       
پیش بینی شده و کیفیت مطلوب، با بکارگیري بهترین روشها، آخرین استانداردها و اصول فنی مطابق با مشخصات 
فنی پروژه و حداکثر مهارت و تجربه و دانش و با استفاده از کارکنان فنی و داراي صالحیت علمی و اخالقی معمول 

 دارد.

کارفرما در هر  مورد قبول صالحیت ، باتوانمند و شایسته ،مدآکار کارکناناز ي مفاد قرارداد متعهد است در اجراطراح  -12-11       
هاي مناسب باید شایستگی ها، آموزش، تجربه و دانش کافی و گواهینامهطراح استفاده نماید. کارکنان  سمت سازمانی،

هاي بکارگرفته شده در این پروژه و اجراي وريمرتبط با وظایف محوله را دارا باشند. همچنین باید دانش مرتبط با فنا
 فرآیندها را داشته باشند.

متعهد می باشد رزومه تمامی کارکنان را جهت تائید به کارفرما ارائه نماید و درصورت رد صالحیت هریک از طراح  -13-11       
 کارکنان، نفر صالحیت دار را معرفی و پس از تائید به کار گیرد.

اقدام و گزارشهاي الزم را  کارکنان ارزیابی مستمر عملکردطراح موظف است طبق رویه مورد تأیید کارفرما نسبت به  -14-11       
  به کارفرما تسلیم نماید.

ج قرار داده، نتای سنجش خود را موردمیزان رضایت شغلی کارکنان متعهد است طبق رویه مورد تأیید کارفرما طراح  -15-11       
انجام را  براي جلوگیري از بروز نارضایتی در کارکنان پروژه رااقدامات پیشگیرانه  مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید و

  نماید. تحویل را به کارفرما مناسب و به هنگام يهاو گزارشداده 
و دستورالعملها و رویه هاي مصوب  مفاد قرارداد و اسناد و مدارك و دستور العملهاي کارفرما طبقاست  متعهد طراح -16-11       

 .فراهم نمایدنظارت کارفرما بر عملکرد طراح را امکانات الزم جهت هاي کامل، همکاریو ضمن عمل نموده  پروژه،

 .باشدمیطراح ملزم به رعایت اولویت هاي اعالم شده از سوي کارفرما  -17-11       

رافع مسئولیت هاي طراح در مورد صحت اطالعات و  ،کارفرما توسطو اقدامات طراح اطالعات تصویب قبول و یا  -18-11       
وي  و اقداماترفع کلیه عیوب و نواقصی است که در هر زمان در اطالعات طراح مسئول  ،اقدامات نبوده و در هرحال

 اذعان دارد که کارفرما از هر حیث از آثار و تبعات آن عیوب و نواقص مصون و مبري می باشد.طراح کشف گردد و 
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قصور، تقصیر، اهمال و یا  ازکه ناشی  " خدمات موضوع قرارداد"هر گونه هزینه هاي اضافی تحمیل شده در اجراي  -19-11       
و نیز هزینه ارایه خدمات اضافه توسط طراح جهت رفع نقص و یا عیب و برطرف شدن نواقص طراح باشد سهل انگاري 

 . برعهده طراح میباشدو عیوب تا سقف مبلغ قرارداد حاضر 
تامین کلیه تجهیزات و امکانات جهت انجام موضوع قرارداد اعم از دفاتر کار، امکانات اسکان، ایاب و ذهاب (در تهران  -20-11       

می  طراحو سایت)، لیسانس هاي نرم افزاري، لوازم حفاظت فردي، امکانات اداري و رایانه اي و غیره به عهده و هزینه 
 باشد. 

رنامه و شرح وظایف خود و همچنین موارد ابالغ شده از طرف کارفرما را به نحو مطلوب به متعهد می گردد بطراح  -21-11       
 کارکنان خود تفهیم و ابالغ نموده و آنها را به نحو احسن به انجام رساند.

ذیصالح و  طراح متعهد است تمامی ماموریت هاي محوله در هر مکان را در خصوص موضوع قرارداد با اعزام کارکنان -22-11       
با تجربه به انجام رساند. فوق العاده ماموریت ها و هزینه هاي ماموریت برعهده طراح خواهد بود و در قیمت قرارداد در 

 نظر گرفته شده است.

هر متعهد است، در هنگام عقد قرارداد یک نسخه از بیمه نامه مسئولیت حرفه اي معتبر خود را ارائه نماید و طراح  -23-11       
ساله قبل از انقضاي مدت اعتبار بیمه نامه نسبت به تمدید اعتبار آن مطابق مقررات اقدام و نسخه تمدید شده را به 

 کارفرما ارائه نماید.

هر گونه تغییر در گواهینامه صالحیت حرفه اي طراح بایستی بالفاصله به اطالع کارفرما رسانده شود و در صورت لزوم  -24-11       
ي از گواهینامه جدید یا تغییر یافته به کارفرما ارائه گردد. در صورت تنزل رتبه در گواهینامه صالحیت، کارفرما نسخه ا

 حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

 طراح مسئول هر گونه فعل و ترك فعل، قصور، تقصیر، اهمال و یا سهل انگاري کارکنان خود می باشد. -25-11       

ح متعهد و موظف است بیمه تامین اجتماعی و مالیات کارکنان خارجی خود (در صورت وجود) را مطابق قوانین طرا -26-11       
مربوطه جمهوري اسالمی ایران و سازمان هاي مرتبط پرداخت نموده و کارفرما را در این خصوص از هر گونه هزینه 

 مبرا می دارد.

اتمام مدت این قرارداد و تمدیدهاي آن به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان از کارکنان کارفرما، طراح متعهد می گردد تا  -27-11       
مشاوران و عواملی که در اجراي این پروژه به خدمت گرفته شده اند در اجراي خدمات طراح و سازمان انجام کار خود 

هاي فوق توسط طراح، کارفرما محق بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استفاده ننماید. در صورت عدم رعایت ممنوعیت 
 اقدام نماید. 17 خواهد بود طبق ماده

طراح متعهد و موظف است خدمات و فعالیتهاي این قرارداد را شخصاً و راساً به انجام رساند و حق واگذاري جزئی و  -28-11       
کلی خدمات، فعالیتها و منافع حاصله از این قرارداد را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث ندارد مگر آنکه مجوز کتبی 

ف طراح در خصوص ممنوعیتهاي فوق کارفرما محق خواهد بود کارفرما را قبالً دریافت نموده باشد. در صورت تخل
 اقدام نماید. 16طبق ماده 

تضمین می نماید که داراي دانش، نیروي انسانی متخصص، تجربه، تخصص و تسهیالت پشتیبانی الزم و کافی طراح  -29-11       
  جهت انجام خدمات مربوطه طبق مفاد و شرایط این قرارداد می باشد.

  طراح متعهد و موظف است در طراحی پیشنهادي، شرایط خاص مانند زلزله، انفجار و آتش سوزي و ... را لحاظ نماید.  -30-11      



  
   ABS پودر طراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت  واحدقرارداد                          
 شرکت پتروشیمی قائد بصیر                                        

 57 از 10 صفحھ
 

 ................................: قراردادشماره 

پرداخت همه مالیاتهاي به وجود آمده در اجراي این قرارداد که محدود به درآمدهاي حاصله از این پیمانکار مسئول   -31-11      
د بود. پیمانکار باید کارفرما را از هر گونه ادعایی براي مالیات و هرگونه عوارض دیگري که بر خواه قرارداد نمی باشد

درآمدها، حقوق کارکنان و مستخدمانشان متصور است بري الذمه بدارد. همچنین در برابر ادعاي هرگونه شرکتهاي 
  دیگر و اشخاص ثالث که به هر نحو به اجراي این قرارداد مرتبط می شوند.

طراح می بایست کارفرما را در مقابل هرگونه ادعا و جبران ضرر و زیان ناشی از جراحات، نقص عضو، مرگ، که توسط   -32-11     
وي یا کارکنانش، به اشخاص ثالث از هر نوع که در رابطه با اجراي کار این قرارداد بروز نماید، مصون و بري الذمه 

  بدارد.
  ی بایست مجهز به تمام وسائل و تجهیزات ایمنی الزم براي اجراي پروژه در محل کار باشند.کارکنان طراح م  -33-11     
 به عهده طراح می باشد. "ي مورد نیاز این قرارداد، کالهزینه و مسئولیت تهیه بیمه نامه ها و ضمانتنامه ها  -34-11     

                    

 کارفرما تعهدات  - 12
 به کارفرما نماینده تایید با است نیاز مورد قرارداد این موضوع انجام جهت و دارد اختیار در کارفرما که اطالعاتی کلیه -1-12      

 به کاغذي یا و اي رسانه الکترونیکی، بصورت میتواند اطالعات. گیرند می قرار وي دسترس در یا و گردد می ارائه طراح
 .گردد می توافق طرفین بین پروژه ابتداي در اطالعات از استفاده محدوده و انتقال رویه. گردد ارایه طراح

را براي طراح فراهم می نماید. براي این کار الزم است هر زمان که  ABS پودر کارفرما امکان دسترسی به سایت و واحد -2-12      
ساعت پیش از تاریخ مورد نظر درخواست کتبی خود را به کارفرما ارسال  72 طراح نیاز به بازدید از واحد داشته باشد

المقدور کارکنان طراح می بایست رعایت حفظ نظم و انضباط را نموده و از تداخل کاري بین کار کارفرما و خود، حد نماید.
  خودداري نماید.

...  و سازندگان و مشاوران پیمانکاران، و تکنولوژي صاحبان وجود صورت در عوامل سایر و کارفرما با طراح تعامل نحوه -3-12      
  .گردد می نهایی پروژه( راهنماي همکاري)  Coordination Procedure در پروژه،

همراه با گزارش عملکرد پروژه،  هاي حساب صورت قالب در 5 ماده طبق را خود شده انجام خدمات الزحمه حق طراح -4-12      
 کارفرما. داردمی اعالم کارفرما بهبر اساس پیشرفت کار ( مطابق برنامه زمانبندي و وزنبندي فعالیت هاي مصوب) تهیه و 

 از پسکاري  روز 15 مدت ظرفمشاهده ننماید ها چنانچه اشکال، نقص و یا معایبی در صورت وضعیتها و صورتحساب 
پس از کسر  ها حساب صورت شده تایید مبالغ. نمایدمی اعالم طراح به را بررسی نتیجه معتبر، حساب صورت دریافت

  . بود خواهد پرداخت قابل تأیید تاریخ از روز 15 مدت ظرفکسور قانونی 
چنانچه بخشی یا تمام صورت وضعیت و صورتحسابهاي ارایه شده داراي اشکال و یا اختالفی باشد، کارفرما ظرف مدت  -5-12      

به اطالع طراح خواهد رساند. چنانچه بخشی از صورت وضعیت داراي اشکل و  "را کتباروز از تاریخ دریافت، موضوع  15
د تائید به شرح فوق اقدام و مابقی را پس از رفع اشکال و نواقص ایراد نواقصی باشد، کارفرما نسبت به پرداخت بخش مور

 شده و رفع اختالفات، به طراح پرداخت خواهد نمود.

 لحاظ 1398 مصوب ایرانی کاالي از حمایت و کشور خدماتی و تولیدي توان از استفاده حداکثر قانون ،قرارداد این در -6-12       
 .است شده
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 و خسارت دیرکردجریمه   -13
مدت اجراي پروژه یا هر بخش کاري از پروژه به تاخیر افتد  طراح ، تقصیر، اهمال و یا سهل انگاريبنا به قصور چنانچه -13-1

و طراح نتواند کارهاي مربوط به قرارداد حاضر را مطابق برنامه زمانبندي اجراي پروژه که به تائید کارفرما رسیده است به پایان 
که در آن(ها) تاخیر  کاري بخش (هاي) حق الزحمهمبلغ  درصد) پانزده صدم( % 0,15معادل  تاخیر  روز ه ازاء هر برساند، 

 (ها) که در آن کاري (هاي) کل یا آن بخش حق الزحمهمبلغ  (ده درصد)%  10 تا سقف طراح از مطالبات صورت گرفته است
“ کارفرما ” بیشتر شود قرارداد زمان پیش بینی شده  روز 60از این تاخیر  چنانچهشد و  کسر خواهد تاخیر صورت گرفته است

  .شرایط مندرج در ماده فسخ قرارداد خواهد بود سایرمحق به فسخ قرارداد با رعایت 
تباهی که ا بروز اشتباه در هر یک از کارهائی که توسط طراح می بایست انجام شود و یا هر گونه اشبدر طول قرارداد و  -13-2

توسط طراح در انجام کار صورت گرفته باشد که مورد تائید نماینده کارفرما نباشد، طراح بنا به تقاضاي کتبی کارفرما در رفع 
  کلیه اشتباهات اقدام و کلیه کارهاي تکمیلی و اصالحی را بایستی به هزینه خود انجام دهد.

  
  تعلیق  -14

در حین انجام خدمات، تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد  طراح) روزه به 10اعالم کتبی ده (کارفرما می تواند با  -1-14      
  را، طی ابالغیه اي که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است، به حالت تعلیق در آورد.

            روز قبل از پایان مدت تعلیق، موضوع را به  )10در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا ده ( -2-14      
 اعالم می کند. طراح                

   گزارش وضعیت  ) روز،10موظف است پس از شروع تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت ده ( طراح -3-14      
 تهیه و به کارفرما تسلیم نماید.را تا هنگام شروع تعلیق،  طراحخدمات                

  استعالم  ) روز قبل از انقضاي مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد،10ده ( طراح -4-14      
 اجراي کار ادامه می یابد.می کند. در صورت اعالم نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار، پس از سپري شدن مدت تعلیق،                

  ابالغ می کند. در این صورت حداکثر  طراحموضوع را به  چنانچه در دوران تعلیق، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، -5-14      
 ) روز پس از ابالغ، کار ادامه می یابد.10ده (               

   خواهد پرداخت وي به تعلیق ماه هر ازا به شده تعلیق بخش قیمت آخرین مبلغ %5 معادل تعلیق دوران الزحمه حق -6-14      
 .شد                

  : چنانچه شرایط تعلیق به واسطه بروز شرایط فورس ماژور باشد، حق الزحمه اي از سوي کارفرما به طراح 1تبصره         
 پرداخت نخواهد گردید.        

  با تقاضاي  و توافقی بین طرفین در خصوص ادامه قرارداد صورت نگیرید ماه باشد 6 از در صورتی که مدت تعلیق بیش -7-14      
 هر یک از طرفین، قرارداد خاتمه می یابد.                

 خاتمه دادن به قرارداد -15
  د.ابه شرح زیر قرارداد را خاتمه دمی توان  و طراح در هر مرحله از قرارداد،رفرما در صورت توافق کا -1-15      
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  د، موضوع را با تعیین مهلت نقرارداد را داشته باشقصد خاتمه دادن به و طراح (با توافق)  کارفرما که در هر مرحله اي  -2-15      
  .نمایند در قالب تنظیم صورتجلسه خاتمه قرارداد، مکتوب) ماهه 1یک (                

  را تا هنگام  طراح) روز، گزارش وضعیت عملکرد 10ده ( موظف می باشد ظرف مدت، تنظیم صورتجلسه، پس از طراح -3-15      
      ابالغ خاتمه قرارداد، تهیه و به کارفرما تسلیم کند. این گزارش، باید حاوي وضعیت و میزان پیشرفت پروژه و خدمات                 
  و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کارفرما در مهلت یک ماهه (یاد شده ضروري و  طراحانجام شده                 

 امکان پذیر است، همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد.                

  کارها و امکانات مدارك مهندسی، نقشه ها، موظف است در پایان مهلت یک ماهه ، نسبت به تحویل اطالعات،  طراح -4-15      
  از کارگاه  را و اموال خودو رسید دریافت نموده  اقدام کارفرما نمایندهبه را متعلق به کارفرما که در اختیار و تصرف دارد                 
 هاي انجام شده اقدام نماید. ارائه صورتحساب فعالیتنسبت به و خارج کرده (در صورت وجود)                

  ، نسبت به بررسی آن براساس طراح) روز پس از دریافت صورتحساب کارکرد 15کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده ( -5-15      
  با رعایت شرایط  طراحشرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده اقدام و پس از تصویب، نسبت به تسویه حساب با                 
 نماید.اقدام قرارداد  7 و 6 من جمله با رعایت مواد قرارداد                

 
 فسخ قرارداد  - 16

  در مواردي  طراحو عدم اقدام اصالحی  طراحکارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، با اخطار قبلی به  -1-16      

 اصالح می باشد، قرارداد یا بخشی از آن را فسخ نماید.که قابل                 

 کارفرماانتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه   -1- 16-1
 .طراحورشکستگی یا انحالل شرکت   -2- 16-1
            براي گرفتن کار یا اجراي آن، به کارکنان کارفرما، دستمزد، پاداش یا  طراحاثبات این مطلب که         -3- 16-1

 هدایایی داده یا آنها یا واسطه هاي آنان را در منافع خود شریک کرده است.       
 .طراح تمام بخش هاي پروژه بنا به قصور اجراي یک یاروز در  60 تأخیر بیش از  -4- 16-1
 .ماه یک از بیش قراردادموضوع  خدماتتاخیردرشروع   -5- 16-1
 روز 15 بیش از بدون اجازه کارفرما، یاتعطیل کردن کار هادون سرپرست گذاشتن کارب  -6- 16-1
  انکنبیش ازیک ماه درپرداخت دستمزد کار تاخیر  -7- 16-1
 کارفرما، استانداردهاي فنی و شئونات حرفه اي.رعایت نکردن دستورالعمل هاي   -8- 16-1

  
 موظف است کار را متوقف کرده وبی درنگ آخرین وضعیت پیشرفت کار پروژه و  ، با دریافت ابالغ فسخ قرارداد،طراح - 2-16      

 ویل اطالعات، نسبت به تحبه کارفرما گزارش نموده و روز از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد  10ظرف مدت خود را خدمات                  

 و  اقدام نقشه ها، کارها و امکانات متعلق به کارفرما که در اختیار و تصرف دارد را به نماینده کارفرمامدارك مهندسی،                  

 هاي اموال خود را از کارگاه (در صورت وجود) خارج کرده و نسبت به ارائه صورتحساب فعالیترسید دریافت نموده و                 
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 گونه تسویه حساب نهائی با پیمانکار منوط به ارایه این گزارش توسط طراح و تائید گزارش مذکور هر  انجام شده اقدام نماید.            

  توسط نماینده کافرما است.           
 کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد، نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده  -3-16      

 نسبت به تعیین مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد نسبت به تسویه و                 

 دام خواهد نمود.با رعایت مقررات اقحساب                

 
 طراح خلع ید - 17

موضوع قرارداد و یا موارد تعهدات خود قصور نماید به گونه اي که به موجب آن  خدماتدر هر مرحله از اجراي  طراحچنانچه 
و یا با استخدام  کارفرما محق است راساً ،و یا موجب هرگونه اضرار دیگر به کارفرما شود هزینه یا خسارتی به کارفرما تحمیل گردد

 طراحسري به حساب باال% 15ه دیگر در خصوص رفع موضوع اقدام نموده و کلیه هزینه هاي تمام شده مذکور را باضاف طراح
در این رابطه حق هیچگونه اعتراض و ادعائی را نخواهد  طراحکسر نماید و  طراحو تضامین  ، سپرده هامنظور و یا از مطالبات

  .داشت
  

  بیمه - 18
  متعهد است کلیه کارکنان خود را عالوه بر بیمه تامین اجتماعی در قبال خطرات ناشی از کار طبق قوانین اداره  طراح -1-18      

  کار و امور اجتماعی تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی (کارفرمایان در قبال کارکنان) قرار دهد و لیست کارکنان خود                 
  را هرماهه به سازمان بیمه تامین اجتماعی ارائه نماید، همچنین در خصوص اشخاص ثالث، بیمه مسئولیت مدنی (اشخاص                 
 باشد. میثالث) موردنیاز                 

 متن بیمه نامه مسئولیت حرفه اي طراح باید داراي شرایط ذیل باشد: -2-18      

  باید کارفرما باشد   (Loss Payee)دریافت کننده خسارت  -1 -2-18        
  (صد و  %120تا در این بیمه نامه طراح باید خدمات موضوع این قرارداد را که توسط وي به انجام می رسد  -2 -2-18        

  سال پس از پایان مدت این قرارداد بیمه نماید تا چنانچه ضرري و زیانی  4 بیست) درصد مبلغ این قرارداد تا                      
  مال، خطا و اشتباه وي در محاسبات، مهندسی و طراحی هاي انجام شده وي در خصوص هبه دلیل تقصیر، ا                      
  خدمات موضوع این قرارداد به کارفرما رسید، کارفرما بتواند خسارات خود را از بیمه اخذ نماید. الزم به ذکر                       
  بیشتر خوراك و سرویسهاي جانبی، انفجار یا هرگونه اضافه هزینه است نرسیدن به ظرفیت مورد نظر، مصرف                       
 اي که ناشی از خطا، اشتباه و سهل انگاري طراح باشد شامل اخذ خسارت از بیمه خواهد بود.                      

      یمه مرکزي داشته و حتما بیمهاز بتوانگري و ظرفیت خالی طبق استعالم   داراي بیمه گر منتخب می بایست -3 -2-18               
  انتخاب بیمه گر، تایید کتبی کارفرما را در  از به تایید کارفرما رسیده باشد. طراح موظف است پیش گر                              
 اینخصوص از وي اخذ نماید.                             

  متن بیمه نامه می بایست به تایید و تصویب کارفرما برسد و طراح موظف است در اینخصوص تایید کارفرما  -4 -2-18               
   را اخذ نماید.                             
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    از قیمت پیشنهادي  ثمنبعقیمت این قرارداد که در طراح موظف است هزینه بیمه هاي مذکور را  :1تبصره                         
  وي است لحاظ نموده باشد و بنابراین حق درخواست هیچ اضافه بهایی در این خصوص نخواهد داشت.                        

  
 و مالکیت اطالعات ، محرمانگیاطالعات - 19

  مجاز نیست بدون تصویب کتبی کارفرما اطالعات مربوط به این قرارداد را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار  طراح -1-19      
  جراید، مجالت، اشخاص و سایر سازمانها و موسسات بگذارد.               

  می آورد محرمانه تلقی نموده و نباید متعهد است که کلیه اطالعاتی را که در جریان اجراي این قرارداد بدست  طراح -2-19      

  قرارداد این تحت هیچ عنوان از اطالعات مذکور جزاً یا کالً بدون اجازه کتبی کارفرما براي هر منظور دیگري به جز موضوع                
 ر دهد.استفاده نماید و یا در اختیار جراید، مجالت، اشخاص و سایر سازمانها و موسسات قرا               

  متعهد می باشد دسترسی هریک از کارکنان خود به اطالعات پروژه را در حدي که براي انجام وظایف محوله الزم  طراح -3-19      
  دارند محدود نموده و کارکنان خود اعم از ایرانی یا خارجی را نسبت به اهمیت محرمانگی و عدم استفاده اطالعات آگاه                

  سازد و کتباً با امضاي قرارداد محرمانگی و عدم استفاده اطالعات متعهد نماید و بنا به درخواست کارفرما این قراردادها                
 را ارایه نماید. این تعهد بطور مستمر بوده و با اتمام کار و اختتام این قرارداد خاتمه نخواهد یافت.                

  ئه اطالعات به افراد مورد تائید کارفرما را مجاز دانسته و ارائه هر گونه اطالعات خارج از این چارچوب تخلف فقط ارا طراح -4-19      
  گردد و داراي تبعات قانونی خواهد بود. از تعهد محسوب می                

  ، موارد ذکر شده در ماده فوق شامل اطالعاتی نمی شود که قبل از افشاء در اختیار همگان بوده و طراحدر صورت اثبات  -5-19      
  یا از منابع مجاز دیگري کسب شده باشد.               

  رما می یا کارکنان وي به موجب این قرارداد تهیه می شوند متعلق به کارفرما بوده و کارف طراحکلیه اطالعاتی که توسط  -6-19      

  در این خصوص  طراحتواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از آنها در اجراي طرحها و مقاصد مختلف استفاده نماید و                
 باشد.در این خصوص به هیچ وجه توسط کارفرما مسموع نمی طراحهیچگونه ادعایی نداشته و اعتراض                

  و یا کارکنان وي قرار می گیرند و یا  طراحتی که در طول پروژه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار کلیه اطالعا -7-19      
  هیچگونه ادعائی در این زمینه  طراحو کارکنان وي به آن دسترسی می یابند متعلق به صاحبان اصلی آنها بوده و  طراح                
 نخواهد داشت.                 

  موظف است تمامی اطالعات را در شکل مورد پذیرش کارفرما به  طراحیا خاتمه یا فسخ قرارداد،  طراحدر پایان خدمات  -8-19      
  وي تحویل نماید و در صورت درخواست کارفرما تمامی اطالعات را از سیستمهاي دسترسی خود محو نموده و گزارش                 
 رما ارائه نماید.آن را به کارف                

  منع افشاي اطالعات و محرمانگی اطالعات، چه آن دسته که توسط کارفرما در اختیار طراح قرار میگیرد و چه آن دسته  -9-19      
 سال به قوت خود باقی می باشد. 20 که توسط طراح در چارچوب موضوع قرارداد تولید و تهیه می گردد تا               
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  طراحنمایندگان کارفرما و  -20

  معرفی خواهد نمود.  طراحبا ابالغ قرارداد، کارفرما، نماینده یا نمایندگان خود را در ارتباط با موضوع این قرارداد کتباً به  -1-20      

  نظارت نموده  ،"طراح"تعهدات  نماینده کارفرما می تواند با توجه به مفاد قرارداد و اسناد و مدارك منضم به آن بر انجام                
  مکلف است دستورات نماینده کارفرما را در حدود مفاد اسناد و مدارك این قرارداد اجرا نماید. طراحو                 

  موظف است براي اجراي این قرارداد، نماینده تام االختیاري تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نماید.  طراحبا تنفیذ قرارداد،  -2-20      
  موظف است مشکل  طراحنماینده مزبور باید در تمام اوقات کاري در دسترس و در تماس با نماینده کارفرما باشد. نماینده                
  هرگونه تماس با چنین شخصی توسط  جراي این قرارداد را بدون هیچ عذري حل و فصل نماید.و یا مشکالت ناشی از ا               
  کارفرما یا نماینده کارفرما به منزله ارتباط یا تماس با خود طراح تلقی می شود. تحت هیچ شرایطی طراح نمی تواند از                
 متعهد نماید، مگر اینکه دستورات به طور مشخص به وي داده شده باشد یا اختیار  سوي کارفرما عمل نماید یا کارفرما را               

 بھ وی ابالغ گردد." چنین کاري کتبا               

 
  )ماژور(فورس  قهریه حوادث - 21

و بروز شرایط اضطراري، از عوامل خارجی و غیر قابل انتساب به طرفین و غیر قابل پیش بینی ناشی در موارد وقوع حوادث قهري 
 COVID-19(همه گیري بیماري  مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها و اعتصابهاي عمومی، شیوع بیماریهاي واگیردار

لی هاي بی سابقه و هم چنین آتش سوزي هاي ، زلزله، سیل و طغیانهاي غیر عادي، خشکساشامل حوادث قهریه نمی گردد)
  نباشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد: طراحدامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار 

  آن طرف می تواند پایان  هرگاه بروز شرایط اضطراري، انجام قرارداد حاضر را براي یکی از دو طرف غیرممکن سازد، -1-21      

  ) قرارداد عمل خواهد قرارداد (خاتمه 15قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند. در این صورت براي خاتمه قرارداد طبق ماده                 
  شد.                

   می عمل ،)تعلیق( 14 ماده طبق نباشد، پذیر امکان موقت بطور حاضر قرارداد ادامه و باشد گذرا اضطراري شرایط هرگاه -2-21      
  .شود                

  فنی و ایمنی مقررات رعایت - 22
شرکت پتروشیمی قائد بصیر  HSE داخلی واحد و دستورالعمل هاي مرتبط با کار و محیط کاررعایت مقررات ایمنی و فنی 

 کارکنانآموزشهاي الزم ایمنی و فنی را به  می بایست قبل از شروع بکار، طراحالزامی است و  طراحبراي  )5شماره  پیوستطبق (
 لوازم ایمنی درصحیح استفاده و به کارگیري  رعایت اصول ایمنی و نسبت بهرا  سایر عوامل اجراي پروژه آنانخود تعلیم داده و 

طراح موظف به ارایه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی خود به کارفرما می . همچنین نماید متعهد قراردادحین انجام موضوع 
  باشد. 

  



  
   ABS پودر طراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت  واحدقرارداد                          
 شرکت پتروشیمی قائد بصیر                                        

 57 از 16 صفحھ
 

 ................................: قراردادشماره 

  
 اختالف حل و حاکم قانون -23
  قانون حاکم بر قرارداد، قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران است و کلیه اختالفاتی که ممکن است بر اثر اجراي این  -1-23     

  یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره و یا مکاتبه حل و  و قرارداد              
  قابل پی گیري می باشد. تهران شهرستان از طریق مراجع قضائی ذیصالح ،فصل نمود              

 و کارفرما ملزم هستند تا حل و فصل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارند اجرا نمایند. طراح -2-23    

  نشانی طرفین - 24
  توسط نماینده یکی از طرفین به دیگري در مقابل هرگونه اخطار قراردادي که طرفین براي یکدیگر ارسال می نمایند باید  -1-24     

                ارسال شود. در مورد اخذ رسید تسلیم گردد و یا به وسیله پست سفارشی به نشانی درج شده در صدر این قرارداد               
  خذ تائیدیه دورنگار و پست الکترونیک اخطارهایی که از طریق دورنگار و پست الکترونیک فرستاده می شوند پس از ا              

 ضروري است اصل نامه نیز توسط پست سفارشی ارسال گردند.              

  مکاتبات می تواند حسب رویه مکاتبات که بعدا بین طرفین توافق می شود از طریق دورنگار، پست الکترونیک، پیک و یا  -2-24     
  . پست سفارشی ارسال گردد               

  که زمانی تا و نماید اعالم دیگر طرف به کتباً را مراتب باید می دهد، تغییر را خود نشانی قرارداد، طرفین از یکی گاه هر -3-24     

  و شد خواهد ارسال قبلی نشانی به مکاتبات و اوراق ها، نامه اخطارها، کلیه است، نشده اعالم دیگر طرف به جدید نشانی                

  .شد خواهد تلقی شده ابالغ ارسال تاریخ از روز 2 از بعد آنها مامت                
  
  

  ..................................................................................................................................نشانی کارفرما : 
  021- ..........................، فاکس :  021-..................-...............، تلفن  : ....................کدپستی : 

  

  

  

  .....................................................................................................................................: ........طراحنشانی 
  کدپستی : ......      تلفن : ...............                فاکس : .....................
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  قرارداد نسخ -25
ابالغ شده و کلیه نسخ  طراحیک نسخه از آن به  تهیه و به امضاء طرفین رسیده است، نسخه  3در  وماده  25این قرارداد در 

  داراي اعتبار واحد می باشند و از هر نظر تابع قوانین جمهوري اسالمی ایران می باشد.

  :  طراح                                                      کارفرما :
  .......................شرکت                         قائد بصیرشرکت پتروشیمی 

  نام و نام خانوادگی: .......................                        ........................نام و نام خانوادگی : 
  سمت : .............................                          ........................سمت : 
    کد ملی: .............                    ............... کد ملی:

  امضاء :                                 امضاء :
  

  نام و نام خانوادگی: ...........................                         ............................نام و نام خانوادگی: 
  سمت: ......................                            سمت : مدیرعامل

  کد ملی: .......................                                ...................کد ملی: 
  امضاء  :                                  امضاء:

  ملی شرکت:..............................شناسه                                       شناسه ملی شرکت : ..........................
  مهر شرکت :                   مهر شرکت:

  تاریخ  :                            تاریخ  :                                                                
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  پیوست ها
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  پیوست شماره یک
  شرح کار
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 در حال حاضر داراي ظرفیت تولید در ایران است که ABSاولین شرکت تولید کننده  بصیر قائد پتروشیمی تولیدات شرکت
 واحد تولید ظرفیتاین شرکت در نظر دارد به منظور افزایش ظرفیت تولید خود، در سال می باشد.  ABSتن گرانول  42000

  دهد. افزایش سال در %25میزان حداقل  به باشد می سال در تن 13000 حاضر حال در که را خود ABS پودر

  وظایف طراح شامل و نه محدود به موارد زیر خواهد بود:
ظرفیتهاي عملیاتی  تیوضعاولیه در خصوص  گزارش هیارا و اسناد مهندسیو  ، خط موجودتولید فعلی شرایط بررسی -1

 در مقایسه با ظرفیت اسمی. موجود

 شیافزا يبرا شنهاداتیو ارائه پ (ارایه فایل شبیه سازي فرایند) با استفاده از نرم افزارهاي رایج یفعل ندیفرآ يساز هیشب -2
 .کنونی يندیفرآ طیشرا بهبود و میتنظ اساس بر ABSپودر  دیتول تیظرف

در واحد  %25طرح فرآیندي و تهیه مدارك مهندسی پایه و تفضیلی با هدف افزایش ظرفیت حداقل  یهآماده سازي و ارا -3
 نسبت به شرایط فعلی تولید با حداقل سرمایه گذاري الزم. ABSتولید پودر 

وتیلیتی مورد نیاز براي افزایش ظرفیت در مشخص نمودن گلوگاههاي موجود براي افزایش ظرفیت و تعیین تجهیزات و ی -4
 .نظر گرفته شده

فعلی کارفرما  به روز شده تهیه مدارك مهندسی پایه و تفضیلی مرتبط با این قرارداد باید بر اساس کدها و استانداردهاي :1 نکته
  انجام گیرد.

الزم است ( دادبه صورت اتوکد و یا ... در اختیار کارفرما قرار خواهد  PDFعالوه بر  رانقشه هاي تهیه شده طراح کلیه : 2 نکته
  )در تمام نقشه هاي تهیه شده توسط طراح نام و آرم شرکت پتروشیمی قائد بصیر درج گردد.

  در برنامه منطبق باشد و اختاللی  که با برنامه موجودباشد به نحوي باید ) DCSتهیه برنامه اتوماسیون (در صورت نیاز، : 3نکته 
   فعلی ایجاد ننماید.

بهره برداري و نگهداري و تعمیرات : در صورتی که طراح تجهیز و یا ماده شیمیایی جدیدي ارائه نماید باید دستورالعمل 4نکته       
تجهیزات نیز می ( این مورد شامل مواد شیمیایی مصرفی در  و ... را ارائه نماید MSDSو در مورد مواد شیمیایی روش تست، 

  گردد).
 براي طرح افزایش ظرفیت بیان شده در این قرارداد. HAZOP Studyارائه  -5

 ) براي کلیه تجهیزات و مواد مورد نیاز و همچنین معرفی فروشندگان و سازندگان MR )Material requisitionتهیه  - 6

  .خرید پکیجداخلی و خارجی تجهیزات و مواد مورد نیاز و تهیه 

 .مکانیکی و ... می شود تهیه لیست قطعات یدکی تجهیزات جدید مرتبط با این قرارداد که شامل تجهیزات برقی، ابزاردقیق، -7

 .ابزار دقیق و برق مورد نظر هدف مذکورمتریال،  بالک خرید فنی مشخصاتت تجهیزات جدید و تهیه مدارك ساخ -8

 ادامه پروژهبراي اولیه  WBSارائه و  تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار براي خرید، اجرا و نصب -9

 .(نصب و راه اندازي)اجرا و خرید براي اصلح پیمانکاران انتخاب جهت در گران مناقصه ارزیابی و بررسی در مشارکت -10
 گزارش نماید. PIS(PMBOK)هفته میزان پیشرفت پروژه را مطابق با برنامه  طراح الزم است هر دو -11
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مهندسی خدمات محدوده  
تنها در صورتی مورد نیاز می باشد  ،خدمات مهندسی ( پایه و تفصیلی) یاد شده در زیر در هر قسمت

 که طراح در شرایط فعلی آن تغییري ایجاد نماید.

 پایه مهندسی خدمات محدوده 

1. GENERAL 
 Basis of Design. 
 Optimized heat and material balance. 
 Piping and Instrumentation Diagrams. 
 Basic control schemes and interlocking requirements to have safe and efficient operations. 
 Specifications, quantity and points of effluent and respective procedures for safe disposal of  

effluent streams economically. 
 Design calculations in respect of the EQUIPMENT, piping and hydraulic design of the UNITS. 
 Material specifications including corrosion allowance for effluent collection system(s). 
 Specifications of the required utilities with allowable tolerances, giving average and peak 

consumption figures with duration for individual PROCESS UNITS/UNIT. 
 Specifications, quantities and qualities of the utilities which are used in PROCESS UNITS/UNIT. 
 Hazop study 

2. BASIS OF DESIGN 
 PROCESS UNITS/UNIT Basis of Design shall include the following: 
 Definition and description of Process Design Case. 
 Process Design Criteria and Contingencies. 
 Mechanical Design Criteria and Contingencies. 
 Utilities Specifications. 
 Reactor's Yields. 
 Battery Limits Conditions. 
 Chemistry of all reactions involved in the PROCESS UNIT. 
 Safety aspects and requirements of the PROCESS UNITS and utility. 
 Specifications, quantities, properties and locations of gaseous, liquid and solid wastes of the 

PROCESS UNITS / UNIT and proposed procedures for safe disposal of wastes (environmental 
requirements). 

 Instrumentation design criteria. 
 Civil design recommendation. 
 Codes and Standards. 

3. FLOW DIAGRAMS 
Required flow diagrams including necessary and sufficient information, data and detailed description, 
shall be provided individually for all of the PROCESS UNITS/UNIT included in the PLANT. Various 
flow diagrams are at least the following: 
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3.1. Process Flow Diagrams and Description  
Detailed process description (based on Process and Utility Flow Diagrams) shall be provided 
giving technical information which would determine optimum operating conditions and all 
expected alternative operations. The process flow diagram shall contain at least the following 
information: 

a. All process equipment shall be shown diagrammatically marked with equipment numbers 
and titles. 

b. Duties of the Equipment. 
c. Operating temperature, pressure, total flow rates, composition, vapour and liquid flow rates 

content and composition. 
d. Process lines (marked with stream numbers) showing direction of flow and all 

interconnections between the PROCESS UNITS/UNIT. 
e. Process controls with all active control loops. 
f. All lines essential for understanding the mass balance around each piece of equipment shall 

be shown. 
g. All figures should be given in SI metric system and traditional units of measurement. 
h. Type of the heat exchangers and indication of shell and tube side. 
i. Equipment and vessel overall dimensions shall be specified. 

4. MATERIAL AND HEAT BALANCE SHEETS 
For each stream number shown on the Process Flow Diagrams, the material and heat balance shall be 
specified indicating the stream properties flow rate, composition, phase, temperature, pressure, 
operating and standard specific gravity or density, enthalpy, specific heat, viscosity, molecular weight 
for gases and vapours and all other thermodynamic information and data as are used and applied in the 
Basic Design of the PROCESS UNITS/UNIT. 

5. UTILITY DATA, SUMMARY AND DIAGRAMS 
Utility data, summary and diagrams including all necessary and sufficient information, data and 
specification and detailed description, shall be provided individually for each and all of the PROCESS 
UNITS/UNIT. 
5.1. Utility Data and Summary List 

This shall include fuel, electrical power, steam, condensate, boiler feed water, raw water, 
cooling water, process water, Nitrogen, plant air, instrument air, refrigerants and so on, shall 
give schedule of estimated quantities for individual producers/users, totalling up to the 
maximum estimated utility quantities for each PROCESS UNITS/UNIT. 

This overall maximum shall be for one consistent case for each utility. Where the estimated 
maximum utility quantity for a particular item of equipment is not part of this consistent case, 
this maximum shall be stated separately. 

Emergency utilities requirement (type, duration, condition and flow rate) shall be indicated 
with identification of producer/ user. 

Minimum, average and peak consumption figures for utilities shall be indicated as well. 
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5.2. Utility Flow Diagrams 
Simplified schematic diagrams showing the process equipment utility producers/users mass 
flow, operating temperature and pressure within the PROCESS UNITS/UNIT and major 
instrumentation for operation of the system. This shall include the following: 

a. Potable water for consumption and use on safety showers and eyewashes. 

b.  Desalinated water distribution.  

c. Process water distribution. 

d. DM water distribution. 

e. Cooling water distribution. 

f. Fuel gas and fuel oil distribution. 

g. Refrigeration & Chilling Distribution System (if any) 

h. Boiler feed water and steam distribution, condensate recovery, gathering and return 
system. 

i. Flare system. 

j. Nitrogen distribution. 

k. Fuel gas and fuel oil distribution. 

l. Effluent gathering system. 

m. Chemical feed distribution  

n. IA   & PA Distribution 

6. PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAMS (P&ID) 
These drawings shall show all process equipment and piping, instruments and control systems, for all 
anticipated operating conditions (start-up, normal operation, shut-down and emergency conditions 
etc.). Number and sizes shall be indicated for valves, check valves and safety valves. The extent of 
steam and electrical tracing and the extent and type of insulation shall also be shown. Such details as 
steam-out and purge connections, process equipment vents and lines for alternative operations and start-
up/shut-down shall be shown (elevations for process equipment and lines shall be given).                
Utilities shall be shown entering or leaving PROCESS UNIT and UNIT including distribution of each 
utility to all utility users/producers together with utility control systems specific to that 
user/producer. 
Definitions of piping and instrument diagram symbols (which shall be in accordance with LICENSEE's 
requirements) and abbreviations used shall be provided on legend sheet of P&ID for each PROCESS 
UNITS/UNIT. 

Piping and instrumentation diagram shall include: 

1. All process equipment including installed stand-by equipment. 
2. Line size and line identification including material specifications for all lines. 
3. Insulation requirements of lines (heat conservation, process stabilization or "not insulated") shall 

be shown on the P & ID. 
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4. Tower and vertical drum elevations from ground and tangent line elevations. 
5. Horizontal drum minimum elevations and slope. 
6. Relative elevations of all equipment and piping where gravity or 2- phase flow is taking place, e.g. 

reboilers, condensers, seal pots. 
7. Equipment characteristic parameters or dimension plus design temperature, pressure and material 

of construction shall be given at the bottom of the P&ID. 
8. Equipment title and number. 
9. All nozzles on vessels and tanks and and all internals in vessels shall be shown. 
10. Required line slope, relative location of equipment or special conditions such as required vertical 

loop dimensions, gravity lines with or without pockets, etc. 
11. Vents and drains required for process or operating reasons (not hydraulic testing). 
12. Steam, hot water or solvent tracing of lines and instruments. 
13. Gas or liquid purging or flushing of control valves, instruments or relief valves and their inlet and 

outlet isolating valves. 
14. All start-up, by-pass, shut-down and emergency lines and lines for anticipated alternative 

operations. 
15. All instruments required for proper operation of the PROCESS UNITS/UNIT. 
16. Instrumentation control loops including interlocks, sequence and emergency shut-down. 
17. Control valves response on air failure. 
18. Instrument tag numbers. 
19. All details shall be consistent with the appropriate process flow diagram and other process 

documents. 
20. Process specific installation position of piping components (if applicable). 
21. Kind and item number of special components. 
22. Battery limits and limits of each PROCESS UNIT/UNIT. 
23. Measuring and control signals transmission. 
24. Flow direction of signals when combining several measuring and control circuits. 
25. Electrical consumers other than motors, such as electrical heat tracings and heating systems. 
26. Kind of signal for specific representation of signalling lines, such as pneumatic, electric, hydraulic, 

function line, capillary tubing. 
27. Principal séparable connections (e.g. fanges, spectacle blinds). 
28. Sample connections. 
29. Size and set pressure of safety valves and their inlet and outlet isolating valves and rupture disks. 

7. EQUIPMENT LIST 
a. This list shall show the equipment title, duty, size, tag number, type and quantity 

of each equipment. 
b. Design temperatures and pressures. 
c. Equipment characteristics, parameters or dimensions and material of construction. 
d. List of proprietary, mandatory and critical equipment including all information and 

data as asked for in items 7 a, b and c above and, indicating three proposed names 
of the vendors. 

8. PRELIMINARY UNIT PLOT PLAN 
This shall be a suggested plot plan based on designer ‘s know-how, requirements of normal and 
emergency operation, safety and maintenance requirements. It shall include preliminary layout of 
control room, analyser room, substation, equipment arrangement layout and location. Designer shall 
suggest the areas required for storage of FEEDS, CHEMICALS AND INTERMEDIATE STREAMS 
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PRODUCTS (as requested in this BID DOCUMENTS) and so on in addition to general storage. The 
PROCESS UNITS/UNIT plot plan shall be prepared with due consideration to the overall plot plan 
layout of the PLANT and inter relations of the PROCESS UNITS and UNIT. Designer shall use all of 
the available know-how and techniques and shall do his best to propose PLANT and PROCESS 
UNITS/UNIT plot plan which is optimized from every respect.  

9. EQUIPMENT DATA SHEETS 
Specification sheets giving all process and mechanical design data required for designing the 
equipment, including turn down ratio. 

Further specific design information shall be as follows: 
9.1. Reactors 

Specification sheets containing all data required with relevant sketches and drawings including 
all other information and data which are used and applied in the Basic Design and are necessary 
for operation of the PROCESS UNITS/ UNIT: 

Item is marked by an asterisk (*); the information shall be supplied elsewhere in 
ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION or OPERATING MANUAL. 

a. Capacity. 
b. * Space velocity (normal and design conditions). 
c. * Conversion per pass (normal and design conditions). 
d. Design temperature and pressure. 
e. * Recycling ratio (normal and design conditions). 
f. Reactor pressure drop.  
g. Reactor inlet and outlet operating conditions. 
h. Reactor lining data (e.g. thickness, material, number of layers and etc). 
i. Corrosion allowances. 
j. * Process fluid physical and thermodynamic properties (normal & design 

conditions at inlet and outlet). 
k. Stress relieving and insulation requirements. 
l. Materials of construction. 

m. All dimensions (length, diameter, nozzle size and elevations) 
n. Dimensions tolerances (if any). 
o. Reactor internal details. 
p. Emergencies (upset conditions) temperatures and pressures. 
q. Basic recommendation for spares for commissioning and 2 years operation and capital 

spares. 
9.2. Compressors and Blowers 

a. Materials of construction. 
b. Corrosion allowance. 
c. Minimum, normal and maximum flow rates required considering all modes of operations. 
d. Special mechanical features required. 
e. Operating and design temperatures and pressures, physical and thermodynamic properties 

at inlet and outlet. 
f. Control requirements. 
g. Suction and discharge conditions (normal and design). 
h. Specific design and fabrication requirements. 
i. Basic recommendation for spares (commissioning, 2-year operation and capital spares) 
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g. Estimated efficiency and hydraulic power. 

k. Sealing requirements. 

l. Type of compressors. 

m. Type of driver. 

n. Estimated power consumption. 
                   o. Recommended RPM  

9.3.   Pumps 
a.  Fluid physical properties. 
b. Alternative specifications if necessary, for specific service. 
c. Minimum, normal and maximum flow rates. 
d. Sealing requirements. 
e. Suction and discharge conditions. 
f. Specific design and fabrication requirements. 
g. Operating and design temperature and pressure, physical and thermodynamic properties. 
h. Basic recommendation for spares. 
i. Estimated efficiency and hydraulic power. 
j. Flushing requirements. 
k. NPSH available. 
l. Materials of construction. 
m. Corrosion allowance. 
n. Type and special features required. 
o. Type of driver. 
p. Recommended RPM. 
q. Requirement for control system (minimum from spill back). 
r. Estimated shut-off pressure. 
s. Estimated power consumption. 
t. Basic recommendation for spares for commissioning and 2-year operation and capital spares. 

9.4. Vessels and Internals 
Data sheet including standard process sketch and tray/packing specification shall be provided 
showing: 

a. Process vapour/liquid loading. 
b. Maximum operating temperature and pressure. 
c. Mechanical design temperature and pressure. 
d. Pressure drop. 
e. Materials of construction and corrosion allowance. 
f. Foaming characteristics. 
g. Diameter and height or length. 
h. Number, size, rating and location of nozzles (Location of nozzles with respect to special  
     height requirements). 
i. High and low liquid levels. 
j. Jacketing, if any. 
k. Fluid physical and thermodynamic properties (Density, K value, enthalpy, 
     critical properties, Cp, viscosity, liquid surface tensions, and etc.) 
l. Any special surface finish requirement requested for process reason. 
m. Any stress relieving requested for process reason. 
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n. Insulation requirements. 
o. Skirt height. 
p. Details of special internals such as pans, distributors, etc. 
q. Mist eliminators, supports, mesh or packing, etc. 
r. Basic recommendation for spares for commissioning and 2 years operation. 
s. Instrumentation requirements. 

 
9.5. Heat Exchangers, (all types) 

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION shall include thermal design of all heat 
exchangers including plate Heat exchanger except for double pipe heat exchangers which will 
be done by relevant manufacturer. 

a. Operating and design pressures and temperatures (inlet and outlet). 
b. Surface areas. 
c. Heat load and fouling factors. 
d. Limiting transfer rates where applicable. 
e. Limiting viscosities and pour points. 
f. Vaporization and condensation curves. 
g. Restrictions on combining air fin services. 
h. Specific design and fabrication requirements. 
i. Tube and baffle arrangement (if applicable). 
j. Permissible pressure drop. 
k. Material of construction. 
l. Corrosion allowance. 
m. Fluid properties such as specific heat, boiling temperature, thermal conductivity, density, 

surface tension, vapour & liquid enthalpy, critical properties and etc. 
n. Any specific foundation requirement. 
o. Nozzle location (if applicable) and gasket material. 
p. The exchanger type and configuration to be specified via relevant standard data sheet. 
q. Mean metal temperature of tube side component of S/T heat exchanger (if applicable). 
r. For tubular exchangers, vibration analysis to be indicated by LICENSOR. 
s. Instrumentation requirement. 
t. Alternative specifications for specific services. 
u. Where kettle type exchangers are used, the specifications shall also include a sketch, vapour 

space and surge volume required. 
v. Different thermal operating conditions for fixed tube sheet exchangers. 
w. Basic recommendation for spares for commissioning and 2 years operation and capital 

spares.  
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10. Instrumentation 
The following documents shall be compiled in EDS books under the same numbers and titles: 
10.1. Control philosophy description and drawing: explaining and showing the concept of DCS, 

FGD, local panels and packages control system regarding design basis and monitoring / 
control, remote / local, master / slave, dedicated / shared systems aspects, start- up location, 
systems location and interconnection 

10.2. Advanced control manual: including all necessary information and details such as control 
strategies descriptions, mathematical analysis and equations with definition, range and 
scaling of parameters, flowcharts, diagrams to enable the detailed engineering contractor and 
the FCS vendor to develop and implement the advanced / special control in FCS. 

 
10.3. General specification for instrumentation 

 
10.4. Cause and effect diagrams showing electrical and instrument interlocking and trip 

requirement.  
 

10.5. Interlock and sequence ESD description as well as simplified logic diagram / flow charts acc. 
to IEC-61131.3.  

10.6. Alarm and trip set points. 
 

10.7. List and specification for special systems/instruments and requirements. 
 

10.8. Concept of gas monitoring system including gas detectors layout drawing.  
 

10.9. Electrical power and air consumption. 
 

10.10. Instrument index: including tag No's, service, process data, range, set point, P & ID No, 
reference to other documents, etc. 

 
10.11. DCS  I / O summary.  

 
10.12. Instrument data sheets: providing following information: 

a. Tag No 
b. Name 
c. Service 
d. Equipment or line number 
e. P & ID No. 
f. All data which is necessary for sizing, selection and specifying the inst. such as: 
 Stream data in min., normal and max or other specific operating conditions (to ensure 

proper rangeability, reading and control) 
 Vaporization across valves, sealing, purging or flushing requirements including any 

special process design considerations such as pour point. 
 Consideration and recommendation regarding explosion, corrosion / erosion effect, 

toxicity and suspended particles of process medium. 
 Response Time 
 Leakage class 
 Accuracy 
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 Etc 
g. Type of instrument 
h. Preliminary size and range 
i. Material of construction 
j. Impulse line and instrument casing heating / insulation requirement. 

10.13. Relief valve, rupture disk, breather valve summary A summary shall be provided of the loads 
from each relief device for each emergency condition under which the relief valve opens EG. 
fire, power failure (and other utility), blocked in condition, etc. Relief and flow data summary 
sheets shall be provided. 

For all safety relief valves inlet and outlet isolating valves shall be provided and shown in all 
respective drawings such as P & ID's. 

11. ELECTRICAL 
General electrical specifications will provide sufficient information for detailed engineering and shall 
include the followings: 

i. Specifications of normal and emergency power supply and electrical installation. 
ii. Single line diagram to be used as the basis for detail engineering. 
iii. Requirement of information for: 

a. Interlocking method with instrumentation system. 
b. Plant telecommunication system 
c. Fire alarm system. 
d. Lighting system. 
e. Electrical consumers with indication of estimated power consumption except illumination. 
f. Consumers requiring emergency power supply and duration of it. 

iv. Classification of hazardous areas: 
a. Electrical area classification drawing showing the extent of hazardous areas (elevation and 

plan) 
b. List of inflammable and flammable materials to be handled along with their properties such 

as ignition temperature, applicable gas group, etc. 
c. Equipment selection criteria for areas having flammable and/or inflammable materials. 

 

v. Energy requirement of PROCESS UNITS/UNIT in Kilowatt hours per TON... PRODUCT and 
the total expected power (KW) requirement with details of high voltage and low voltage loads. 

vi. Implications of power failure and recommended PLANT'S emergency supply scheme for all 
types of electrical loads which require emergency power. 

vii. List of drives requiring emergency power feed along with their power consumption. 
viii. Any specific requirement for lightening protection, where applicable. 
ix. Main Specifications of critical drives/variable speed drives and their controls (to be added in 

equipment data sheets). 
x. If there is any requirement of uninterrupted power supply system (UPS) following details shall 

be furnished: 
a. Total load. 
b. Reacted voltage and permissible variation. Duration for which UPS system shall be 

designed.  
c. Step load/permissible voltage dip. 
d. In - rush current in worst case. 
e. Load power factor. 
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f. Redundancy, if needed. 
xi. Any specific requirement of type/material of conductor to be used for grounding, (if applicable). 
xii. Details of the preventive measures or means to be furnished for type of cables and their 

insulation cover, (if applicable). 
xiii. List of derived requiring acceleration features to ensure faster start-up and/or to minimize 

PLANT shutdown time in case of process disturbances due to momentary voltage dip or brief 
interruption (5-10 sec.) in normal power supply. 

12. PIPING  

a. Piping lay-out plans shall be provided indicating the critical areas of piping including general 
arrangement of piping in plan view. 

b. General specification for piping material including pipe classifications according to process 
requirement for process, utility and service lines included in entire PLANT. 

c. Typical piping specifications (for each classification). 
d. Special insulation requirements for critical piping. 

13. PIPE CLASS SUMMARY (BASIC PIPING SPECIFICATION) 
A summary of piping class for all the process, utility and service lines for entire PLANT shall be 
provided. A standard process, utility and service lines summary shall include: 

a. Piping material specifications and ratings. 
b. Flange material and ratings. 
c. Design pressure and temperature. 
d. Gasket types and bolting. 
e. Corrosion allowances. 
f. Valve types, size, material and rating. 
g. Type of fluid. 
h. Fittings. 
i. Strainers. 
j. Expansion joints. 
k. Check valves. 

14. LINE LIST 
Line index keyed to line numbers on piping and instrument diagrams showing line numbers, line size, 
class, extremities, flowing quantities, physical and thermodynamic properties, flowing conditions 
(normal and design), flowing velocity, pressure drop, to be provided. 

15. DESIGN CALCULATIONS 
For the PROCESS UNITS, Contractor (Designer) shall provide to LICENSEE's resident engineers on 
a piecemeal basis, the input and output sheets of simulation for the following calculations: 

a. Design calculations for estimating chemicals requirements. 
b. Calculation sheets for items such as heaters, vessels, columns, pump and vessel, control valves and 

relief valve loads sizing 
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c. Hydraulic design tabulations sheets including back-up information & calculations shall be 
provided for each individual loop included in each PROCESS UNITS/UNIT. For this reason, the 
design philosophy for line sizing shall be submitted as well. 

d. Design data developed for design of each item of equipment. 

 

16. INSULATION LIST AND SPECIFICATIONS 
Contractor shall indicate the insulation requirements in each PROCESS UNIT with its engineering 
specifications. 

17. Designer ‘ s CRITICAL ITEM  
      Sufficient process design data and mechanical design data such as: 

 Inquiry specification. 
 List of approved Manufacturers. 
 Design drawings. 
 Layout plan. 
 Details of reactor internals shall be supplied so as to procure subject items from designer ‘s 

proposed Manufactures or any other manufacturer preferred by owner. 

This shall include review and approval by designer of detailed design data, information and 
drawings and critical piping detailed design with respect to the owner ‘s proprietary item. 

Designer shall also provide for said Equipment erection, precommissioning, start-up, operation 
and maintenance instructions and as well as, assembly and disassembly instruction. 

 

18. DESIGNER ‘S ENGINEERING DESIGN SPECIFICATIONS & DRAWINGS 
Any specific standard specifications instructions and procedures which owner deems necessary to 
be taken into account for detailed engineering, procurement, design and manufacturing of the 
equipment, transportation and erection, pre-commissioning, commissioning, start-up and operation 
of the PROCESS UNITS/UNIT shall be pointed out and to be included in the ENGINEERING 
DESIGN SPECIFICATIONS. 

19. EFFLUENT TREATMENT 
Contractor shall provide basic design outputs data and information for treatment of PROCESS 
UNITS/UNIT effluents with due regard to type, quantity and composition of the effluents and waste 
disposal (which to be prepared and included in the respective ENGINEERING DESIGN 
SPECIFICATION). Considering specific requirements of LICENSEE, and are necessary for design 
and operation of effluents and waste disposal system (by others) 
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20. FLARE SYSTEM 

21. SAFETY 
1.  Contractor shall perform the hazard analysis and operability (HAZOP) using PFD and P& ID 

together with Plot Plan and equipment data sheets.  

       It shall be performed by presentation of Contractor′s representative. 

2. Recommendation for fire-fighting facilities required for PROCESS UNITS/ UNIT and rate of 
water/foam required, cooling or deluge system (sprinkler system) and identification of the areas 
which require it. 

3. Recommendation for fire-fighting facilities for control room. Recommendation for fire- fighting 
for all buildings and facilities which need fire-fighting facilities. 

4. Proposed methods of fire fighting for different types of fires and for different areas. 

5. Whether or not shut-down of specific PROCESS UNITS/UNIT or PLANT is necessary in case 
of any type of fire. 

6. Any other specific safety requirement. 

22. HAZOP STUDY REPORT 
 The HAZOP study detail report shall include: 
 The HAZOP summary. 
 The HAZOP procedure. 
 The HAZOP team composition. 
 The P&ID set used for the HAZOP. 
 The detailed report of the HAZOP prepared during the review session, which will include the 

pages of the "HAZOP Study Report Forms" properly numbered and dated. 
 The HAZOP action sheets which shall be used by the Project Engineer to perform the HAZOP 

follow-up and corrections. 
 The copies of the reference documents used during the HAZOP review. 

 

 تفصیلی مهندسی خدمات محدوده 

CONTRACTOR shall prepare/provide all the drawings and documents as detailed below. 

Coordination shall be done through OWNER for the PLANTS to ensure uniformity and 
standardization of engineering, designs and specifications of all major equipment, piping, 
mechanical parts, instrumentation, electrical items, insulation, painting and other bulk 
materials. This would minimize spare parts and facilitate operation and maintenance of the 
PLANTS. 
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1- DRAWINGS AND DOCUMENTATION 

1-1-        General 

CONTRACTOR shall prepare/provide all such drawings and documentation which shall 
be necessary for performing the procurement of EQUIPMENT and Materials, construction, 
pre-commissioning, commissioning and operation of the PLANTS. 

The above drawings and documentation shall include, but is not limited to the following: 

i- Plot Plan 

1. OVERALL PLOT PLAN of the COMPLEX 

CONTRACTOR shall prepare detail layouts and plot plans for PROCESS 
UNITS/UNIT included in the PLANTS based on overall plot plan of the COMPLEX. 

Overall plot plan of the PLANTS shall be prepared by CONTRACTOR and shall 
show location of all buildings, battery limits of PROCESS UNITS/UNIT routing of 
roads and configuration of pipe racks. 

The plot plan shall be prepared with due consideration to the PROCESS 
UNITS/UNIT plot plan proposed by CONTRACTOR. 

2. PROCESS UNITS/UNIT Detailed Plot Plan 

Based on overall plot plan of the COMPLEX, CONTRACTOR shall 
prepare/provide detailed plot plan for PROCESS UNITS/UNIT included in the 
PLANTS. Detailed plot plan shall be on scale and shall show exact location of each 
equipment with their tag, number, interconnections between the equipment, 
configuration of pipe racks, access ways sewerage and trenches inside the 
PROCESS UNITS/UNIT, package unit detailed layout (through VENDOR), 
BATTERY LIMIT connections all of the process and utility lines incoming and 
outgoing and etc. The Detailed PROCESS UNITS/UNIT plot plan shall be 
prepared taking into account easy operation and maintenance of each individual 
equipment and accessories and parts included in the PROCESS UNITS/UNIT 

ii- Unit Limit Drawings 

CONTRACTOR shall prepare the PROCESS UNITS/UNIT limits drawings showing 
details of all above and underground interconnections at BATTERY LIMITS (process 
and utility incoming and outgoing lines) for the PROCESS UNITS/UNIT. 

iii- P&I Diagrams 

These drawings shall show all process equipment and piping, instruments and control 
systems, for all anticipated operating conditions (start-up, normal operation, shutdown 
and emergency conditions and etc). Sizes shall be indicated for valves, check valves and 
number and size for safety valves. The extent of steam and/or electrical tracing and the 
extent and type of insulation shall be shown. Such details as steam out and purge 
connections, process equipment vents and lines for alternative operations and 
start-up/shutdown shall be shown (important elevations for process equipment and lines 
shall be given). Utilities shall be shown entering and leaving the PROCESS 
UNITS/UNIT including distribution of each utility to all utility users and/or producers 
together with utility control systems specific to that user and/or producer. 
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Definitions of piping and instrumentation symbols used shall be provided on a cover 
sheet for PROCESS UNITS/UNIT P&I Diagrams. 

Piping and instrumentation diagram shall include: 

1. All process equipment including installed stand-by equipment 
(when warehouse standby is available, a note shall be laid down for 
that specific equipment). 

2. Line size and line identification for all lines. 

3. Insulation requirements of lines (heat conservation, personnel 
protection, process stabilization). 

4. Tower and vertical drum tangent line elevations. 

5. Horizontal drum minimum elevations and slope. 

6. Relative elevations of all equipment and piping where gravity or 2-
phase flow is taking place e.g. reboilers, condensers, seal pots. 

7. Equipment characteristic parameters or dimensions plus design 
temperature and pressure and material of construction. 

8. Equipment title and number. 

9. All nozzles on vessels, heat exchangers and tanks and all internals 
in vessels shall be shown. 

10. Required line slope, relative location of equipment or special 
conditions such as required vertical loop dimensions, gravity lines 
with or without pockets, etc. 

11. Vents and drains required for process or operating reasons (not 
hydraulic testing). 

12. Steam, hot water or solvent tracing of lines and instruments. 

13. Gas or liquid purging or flushing of control valves, instruments or 
relief valves. 

14. All start-up, by-pass, shutdown and emergency lines. 

15. All instruments required for proper operation of PROCESS 
UNIT/UNIT. 

16. Instrumentation control loops including interlocks, sequence and 
emergency shutdown. 

17. Control valves response on air failure. 

18. Instrument tag numbers. 

19. All details shall be consistent with the appropriate process flow 
diagram and other process documents. 

20. Process specific installation position of piping components. 

21. Kind and item number of special components. 

22. Battery Limits and limits of PROCESS UNITS/UNIT. 
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23. Measuring and control signals transmission. 

24. Flow direction of signals when combining several measuring and 
control circuits. 

25. Electrical consumers other than motors, such as heating systems. 

26. Kind of signal for specific representation of signalling lines, such as 
pneumatic electric, hydraulic, function line, capillary tubing. 

27. Principal separable connections. 

28. Start-up, normal and emergency shutdown, catalyst/chemical/resin 
loading, unloading and emergency provisions which shall be 
necessary for safe operation of the PLANTS. 

29. Alternative operations (all expected modes of operations) which 
shall be necessary for continuous operation of a PROCESS 
UNITS/UNIT/PLANTS, when other PROCESS UNITS are having 
shutdown. 

30. Sample points and details of sampling. 

31. Details of pumps flushing, cooling water, drains, vents, etc 

1-2- Equipment 

a. Engineering drawings and/or specifications for each individual equipment, 
materials, etc. 

b. Equipment drawings and/or specifications for reactors, drums, heat exchangers 
(all types), heaters, tanks and non-code vessels and machinery such as 
compressors, pumps and etc., containing sufficient information to enable 
equipment manufacturers to prepare detailed drawings for manufacturing of 
equipment. 

c. Equipment arrangement drawings. 

d. Detailed drawings and documents of equipment required for proper erection, pre-
commissioning, commissioning, operation and maintenance.  

e. Materials requisitions containing all required process and engineering 
information and data and all necessary standard drawings and specifications to 
permit the purchase of equipment. Material requisitions shall be up to date with 
all relevant and required information and data to enable any vendor to prepare 
and submit a proper quotation before final issuance for inviting bids. 

f. Stress analysis due to piping on equipment considering temperature, pressure and 
all other expected loads. 

g. Calculation result sheets of vessel design (through manufacturer) and calculation 
result of thermal stress of piping, structural design and so on. 

h.  Equipment "Sketches and data sheet" for towers, reactors, drums, heat 
exchangers (all types), tanks and non-coded vessels and machinery such as 
compressors, pumps and etc. Such drawings shall contain sufficient information 
and data to enable equipment manufacturers to prepare shop fabrication 
drawings. 
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i. Detail procedure for preservation of equipment during short time and long-time 
of non-operation. 

j. Equipment List, containing at least the following information: 

1. Item number (tag number) 

2. Item descriptions including duty, design and normal conditions 

3. Overall dimensions of equipment 

4. Erection weight of equipment 

5. Type of equipment (e.g. centrifugal or reciprocating pump; Tubular 
or Air Fin Exchanger etc) and material of construction. 

6. Tangent to tangent length (for Vessels) 

7. Absorption and rate of power consumption (steam or electric) 

8. Type(s) of Driver(s) 

k. Performance curves for pumps and compressors. 

l. Project engineering specifications for each individual equipment and/or 
components including but not limited to piping material and drawings, electrical, 
instrumentation, insulation and painting specifications incorporating of all 
requirements of OWNER's and CONTRACTOR'S standard drawings and 
specifications. 

1-3- Civil work, Structural work and Buildings work 

a. SITE preparation activities 

1. Preparation of general SITE grading design drawings including 
specifications and procedures to perform all SITE preparation activities 
and to make SITE ready for next steps (eg foundation works).  

2. CONTRACTOR shall Design and prepare construction drawings, 
specifications including procedures for foundations of storage tanks.  

3. CONTRACTOR shall Design and prepare construction drawings, 
specifications including procedures for construction of pipe racks, 
culverts, retaining walls and dykes (around the storage tanks). 

4. CONTRACTOR shall Design and prepare road layouts and all other 
necessary drawings, specifications including procedure to build all roads 
within the PLANTS. 

b. Sewers, Drains and Underground lines and piping. 

1. Preparation of schematic sewer layouts. 

2. Preparation of sewer flow rate diagram. 

3. Preparation of detailed underground layout drawings, specifications 
including procedures required for construction. It shall show all sewers, 
manholes, catch basins, cable trenches, electric cable road crossings and 
underground normal and pressure piping and etc, within the PLANTS. 
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c. Foundations, Concrete Structures and Paving. 

1. CONTRACTOR shall define extent of site investigation and soil test 
report requirement. 

2. CONTRACTOR shall prepare Soil Improvement Schemes and 
drawings.  

3. CONTRACTOR shall establish loading data for foundation and 
equipment supporting structures. 

4. Piling specification design, drawings and construction procedures 
wherever required within the PLANTS shall be performed by 
CONTRACTOR.  

5. All required Drawings for foundations of all equipment and machinery, 
structures, pipe racks, buildings, compressor shelters and etc, and all 
foundation drawings specifications and procedures required for proper 
and efficient construction shall be prepared by CONTRACTOR. 

6. Loading data and calculation results of foundation designs to be 
specified and submitted to OWNER. 

7. CONTRACTOR shall prepare Construction drawings specifications and 
procedures to build all reinforced concrete structures. Where supply of 
equipment requires the provision of items of a civil engineering nature 
e.g. concrete sumps, CONTRACTOR shall undertake the design in 
accordance with vendor requirements. 

8. Preparation of anchor bolt detail schedules, and specification. 

9. Construction drawings, specifications and procedures for all other civil 
works eg. paving, graveling roads, culverts and trenches. 

10. Bills of quantities and specifications of materials for civil works (eg. 
reinforcing bars, cements, anchor bolts etc) 

11. Bar bending schedules. 

12. All detailed drawings, specifications and procedures required to 
perform all civil works of the PLANTS. 

 



  
   ABS پودر طراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت  واحدقرارداد                          
 شرکت پتروشیمی قائد بصیر                                        

 57 از 38 صفحھ
 

 ................................: قراردادشماره 

d. Industrial Buildings 

CONTRACTOR shall prepare and submit at least the following documents/drawings for 
construction of all the industrial buildings. 

1. Building sketches, layouts and design drawings, specifications and 
procedures for construction of buildings. 

2. Project engineering Specifications for construction of buildings. 

3. Detailed architectural, mechanical and electrical drawings, required for 
construction of the buildings. 

4. Plan drawings for buildings, indicating skeleton with major dimensions. 

5. Design structural, mechanical and electrical calculations result for all 
buildings. 

6. Bills of quantities and specifications for all required materials for 
construction of buildings. 

7. Requirements of the buildings for air conditioning. 

8. Requirements of the buildings for firefighting and fire protection. 

9. Requirements of the buildings for fire alarm system. 

e. Structures 

CONTRACTOR shall prepare and submit at least following documents / drawings on 
structures work. 

1. Complete arrangement drawings for steel structures with main member 
sizes, plan and framing elevation, typical sections, and details for 
preparation of shop detailed drawings and fabrication work. 

2. Loading diagrams and calculation results for main structures. 

3. Steel structure drawings for equipment supports, racks, platforms, ladders 
and stairways, etc with sufficient details required for preparation of shop 
detailed drawings and fabrication Work. 

4. Steel structure project engineering specifications and standard details for 
hand rails, equipment supports, racks, stairs, ladders, platforms, fire 
proofing, etc. 

5. Material requisition for steel structures. 

6. Developing and designing special members of structural steel which may 
become necessary for handling or supporting of special equipment and 
items during manufacturing, transportation and construction of the 
PLANTS. 

7. Preparation of all required specification including procedures standard 
and specification for manufacturing and construction of structures. 

8.  Preparation of shop fabrication drawings. 
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f. Fire Proofing 

CONTRACTOR shall prepare and submit at least following documents/drawings on fire 
proofing: 

                   1- Fire proofing requirements for steel structures, vessels, columns, reactors 
and etc, skirts, supports etc and same shall be shown on appropriate 
drawings. 

                   2- Fire proofing project engineering specifications and standard drawings. 

                   3- Fire proofing material specifications and bills of quantities. 

 

1-4- Piping 
CONTRACTOR shall prepare at least the following documents / drawings for piping: 

1. Piping design, fabrication, erection, testing and flushing specifications. 

2. Piping materials classification and specifications for PROCESS and 
various services in the PLANTS and CONTRACTOR's requirements 
considering corrosion, erosion, high temperature and high pressure, all 
expected special conditions and etc. 

3. Piping arrangement for all pipes on the pipe racks included in the 
PLANTS. 

4. Cross-sectional drawings of all piping entering and leaving PROCESS 
UNITS/UNIT BATTERY LIMITS. 

5. Layout drawings 

6. Isometric drawings, (except for long runs shown on plan drawings) of all 
carbon steel, and for alloy and stainless steel, indicating all fittings and 
materials and referring to sand blasting, prefabrication (*), fabrication, 
erection, surface preparation, painting and insulation in accordance with 
the specifications and procedures. 

Test pressure and its media shall also be specified. 

7. Piping arrangement drawings for all underground piping included in the 
PLANTS. 

8. Detail drawings and specifications for underground piping and it's 
protection device. 

9. Detail piping arrangement drawings or isometrics for process, utility, 
instrument air and all other various services and steam/electric tracing in 
the PLANTS. These shall cover requirements for prefabrication(*), 
fabrication, erection, pre-commissioning, commissioning, operation and 
maintenance in accordance with the Approved for Construction P&ID’s. 

 
(*) Excluding spool drawings required for field fabrication. 
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10. Detail drawings or catalogue drawings and specifications of valves, 
fittings, traps, safety valves, control valves and all other piping components 
included in the PLANTS. 

11. Piping drawings for match lines (interconnections) at BATTERY LIMITS. 

12. Detail piping drawings for vent and drains required for process and 
operating reasons in the PLANTS including hydraulic testing. 

13. Piping Drawings indicating location of required supports, anchors and 
guides, for all piping within the PLANTS. 

14. Steam tracing detail drawings and specifications. Such drawings shall 
contain all information (*), data and procedures required for 
construction/erection, operation and maintenance. 

15. Flexibility calculations and stress analysis results for all piping systems as 
set out under Project Specifications including piping supports, especially 
for those systems subject to high temperatures/pressures and other 
loadings. 

16. Vessel trims and special support design. 

17. Colour coding of painting for piping suitable from safety and operation 
point of view. 

18. Initial, intermediate and final material take-off for all piping materials, 
components and items included in the PLANTS. These take-offs shall 
cover all required piping materials, components and items of the PLANTS, 
otherwise supplementary take-offs shall be performed up to complete 
fulfilment of the requirements. 

19. Material requisitions for all piping materials, components and items 
required as per item (20) herein above. 

20. Line lists showing complete line identification (line size, service, Unit No, 
P&ID No, pipe class, operating and design temperatures and pressures, 
type of insulation and etc), line extremities, maximum pressure, maximum 
temperature, material flowing and its condition (vapour, liquid, mixture), 
quantity, velocity, pressure drop per unit length, density and etc. 

21. All design calculations result, information and data in respect of 
preliminary hydraulic design of the piping system and final or adjusted 
hydraulic design calculations, data, information and configurations of the 
PLANTS. 

 

 
(*) Excluding spool drawings required for field fabrication. 
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1-5- Instrumentation 
CONTRACTOR shall prepare, but not limited to, the following drawings and documents: 

1. Instrument index containing tag no’s, service, process conditions, type, 
size, range, alarm / trip set points, manufacturer, model no etc., P & ID no, 
reference to other documents etc. 

2. Systems architecture (hardware configurations) drawings. 

3. General specifications for instruments, control systems and accessories in 
respect of engineering, procurement, manufacturing, inspection, 
construction and operation. (one document for instrumentation overall 
practice and individual documents for further attachment to material 
requisitions). 

4. Sizing calculations. 

5. Instrument data sheets (for further attachment to material requisitions). 

6. Cause and effect diagrams. 

7. Interlock and sequence ESD description and logic diagrams / flowcharts 
according to IEC – 61131.3. 

8. Alarm / trip set points. 

9. Loop sketches. 

10. Loop diagrams. 

11. Instrument hook-up drawings with material requirements. 

12. Instrument mounting drawings with material requirements. 

13. Instrument heat tracing drawings with material requirements. 

14. Instrument Cable tray / Ladder / Trench layout. 

15. Instrument location drawings (layouts) showing positions of instruments, 
junction boxes, local panels, cable routing, instrument air header take off 
valves and cables on trays / ladders and / or in trenches. 

16. Control / auxiliary / analyser room layout, showing all necessary details 
including locations, cable entry and route, tray / trench details etc.  

17. Front view drawings of control panels / consoles with dimensions. 

18. Earthling layout. 

19. Data required for instruments / systems configuration such as I/O 
summary, Host Connection, diagrams, flow charts, mathematics, graphics, 
layouts, grouping lists, ranges, scales, parameters, set points, colour codes 
etc. 

20. Instrument cable lists and schedules. 

21. Material take off (MTO) lists. 

22. Material requisitions, bid evaluations and purchase orders for instruments 
/ systems and bulk materials. 
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23. Instrument JB Diagram/Connection. 

24. Vendors technical drawings, catalogues and documents including 
installation, operation, calibration, configuration, programming and 
maintenance manuals for instruments / systems with illustrated parts lists. 

25. Instruments / systems configuration documents including device 
description / capability files, software details, source and application 
programs etc. 

26. Panels / consoles / cabinets internal layout. 

27. Panels / consoles / cabinets interconnection block diagram with cable nos. 

28. Power supply distribution drawings. 

29. Interposing diagrams / philosophy between control systems and MCC. 

30. Termination and wiring diagrams as well as hardware configuration for 
construction and troubleshooting purposes. 

31. Spare parts list and filled SPIR forms. 

32. Tests, inspections and QC certificates and reports. 

33. Power consumption for instrument UPS. 

34. Connection between Aux. And HMI interface. 

1-6- Electrical 
CONTRACTOR shall prepare/provide, but is not limited to the following documents for 
electrical works: 

1. Area classification drawings. 

2. Schematic one-line diagrams of power wiring and instrument power 
supply. 

3. Load summary and analysis. 

4. System design including voltage profile, reacceleration. 

5. Relay setting schedule. 

6. Grounding system layout. 

7. Communication and paging system and their respective specifications. 

8. Lightning protection system design, layout and general specifications 
indicating any special requirement in the entire PLANT. 

9. Emergency supply including uninterrupted power supply system design 
and specifications. 

10. Battery charger specifications and storage battery capacity requirements. 

11. Complete fire alarm system design, layout, details and specifications. 

12. Cathodic protection system layout and detail including design specification 
and calculations. 
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13. Schematic wiring diagrams for all circuit breakers and electrical items 
having internal wiring or relays. 

14. Cable schedules and routing showing the service, type, size and number of 
cores. 

15. Complete list of starters with sufficient capacity and specifications for 
each. 

16. Complete list of switchgear with sufficient capacity and specifications for 
each and all categories. 

17. Layout of switchgear rooms. 

18. All lighting, earthling, control station and other miscellaneous equipment 
fixing and mounting details including specifications. 

19. Initial and final material take-offs for all electrical equipment, accessories 
and materials. 

20. Material requisitions for all electrical accessories, equipment and materials 
including heat tracing material, if any. 

21. Design, drawings and specifications for materials required for electric heat 
tracing (if any). 

22. Detail drawings and documents of transformers required for erection, 
operation and maintenance. 

23. Complete one-line diagram covering all circuits from incoming lines to 
major equipment indicating metering, relaying and main interlocking 
systems. 

24. Specifications of all electrical equipment and all electrical component and 
accessories showing connection diagram, external view with physical 
dimensions, specifications of apparatuses and accessories and instruction 
manual in sufficient detail. 

25. Motor schedule showing: 

Service, number (normal operation and stand by) number of poles, output capacity, type, 
classification and remarks indicating any special requirement. 

26. Impedance map and calculations results of fault current on every feeder 
bus bar. 

27. Calculation analysis and results sheets and start-up detail (taking into 
account power consumption and requirements for start-up of motors) for 
large capacity motors, line failure, instant load transferring in case of 
important line failure and so on. 

28. Protection co-ordination curves in the whole electrical system, including 
protection in main substation. 

29. Block diagrams, connection diagrams, design philosophy and instruction 
manuals for interlocking systems, alarm system and other complicated 
power and control systems. 

30. Plot plan showing the location of major equipment, battery charger room 
and classification of hazardous locations. 
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31. Physical location of lighting fixtures, receptacles and wiring as well as their 
installation details, as per area classification.  

32. Physical location of electrical equipment and wiring installed and 
installation details. 

33. Physical location of grounding electrodes, equipment to be grounded and 
wiring layouts as well as their installation details. 

34. Engineering, manufacturing, inspection requirements, construc-
tion/erection, pre-commissioning and commissioning specification and 
procedures for all electrical components, equipment, accessories and 
materials. 

35. Symbols 

36. Cable cutting schedule 

37. Cable orientation on trays and/or trenches 

38. Cable room tray orientation. 

39. PDCS system installation. 

40. PDCS I/O list (include serial links)  

41. Logic sequence diagram for PDCS system. 

42. PDCS software details. 

43. Operation and maintenance manual for PDCS, complete with illustrated 
spares list.  

1-7- Insulation 
CONTRACTOR shall prepare the following detailed documents as minimum requirements 
on insulations. 

1. Insulation specification and schedule for each vessel, tower, drum, heat 
exchanger, pipelines and so on indicating operating and design 
temperatures, type of insulation, service, thickness of insulation and 
insulation specifications including type and number of tracers all required 
drawings and procedures for construction/erection of insulation and all 
other related material to be provided. 

2. Wrapping requirements and specifications shall be provided in detail. 

3. Initial and final material take-off and requisitions, for pipe lines and 
equipment insulation material including wrapping and all other required 
material for insulation. 

4. Design calculations result in respect of insulation of piping and equipment. 

1-8- Painting 
CONTRACTOR shall prepare the following documents as minimum requirements on 
painting: 

1. Painting schedule with references to the applicable painting specifications 
and codes. 
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2. Initial material take-offs. 

3. Methods and procedures of surface preparation in detail. 

4. Methods and procedures of painting of EQUIPMENT and Material in the 
manufacturer workshop and at SITE in detail. 

1-9- Vendor Drawings and Documents 
CONTRACTOR shall provide at least the following vendor documents: 

1. Certified drawings for all equipment to be approved by CONTRACTOR. 
Vendor drawings shall include foundation loading plans, general 
arrangement and detail drawings. 

2. Construction Installation and operation instructions to be issued at least 
eight weeks prior to shipping of respective items, equipment, etc. 

3. Equipment dossier for pressure vessels, columns, drums, silos and heat 
exchangers, including design calculations, welding procedures, welding 
qualifications, material test certificates, inspection certificates, etc. 

4. Recommended spare parts list for pre-commissioning, commissioning and 
2-year operation. 

5. Performance test certificates for all rotating equipment  for tests carried out 
at the manufacturer's shop. All inspection reports with necessary and 
sufficient information for all of the EQUIPMENT, Machinery and 
Materials to be submitted to OWNER at right time to be reviewed and 
commented or APPROVED (wherever applicable) by OWNER. 

6. Special measures to protect the bearings, shafts, gears and other parts of 
rotating machines during transportation, storage at SITE and against 
emergency (partial or total) shutdowns of the PLANTS, or as a result of a 
cut-off of steam or electric power, due to lack of oil or cooling water.  

7. Electrical and instrument diagrams, wherever applicable. 

8. Safety Manual 

Rules and regulations governing conduct of people in the operating areas with special         
precautions to be followed, first aid facilities such as eye baths, emergency showers, 
etc. Proper use of special safety equipment and life saving devices shall be described. 
The fire and safety system of the PLANTS shall also be described and any other 
information and data required for said subject. 

For safety and fire protection, Contractor shall recommend safety instructions for: 

1. Recommendation for fire protection equipment and sprinkler system 

2. Effluents, gaseous emissions and waste material summary: The 
characteristics and complete specifications, flow rates and quantities 
of effluents, gaseous emissions and waste material during 
commissioning, start-up and normal operation and shutdown shall be 
specified for each PROCESS UNIT/UNIT. 

3. Recommendation for Noise protection control 

4. Routine inspection 
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5. Environmental protection control 

6. Safe waste disposal 

 

2.         HEAT TRANSFER EQUIPMENT DATA 

The thermal and mechanical design information to be provided by CONTRACTOR shall 
at least include but is not limited to the following: 

2.1     Shell and Tube Exchangers including double pipe exchangers (PROCESS 
Information to be provided for each shell) 

1. Exchanger type and its duty in design condition and different modes of 
operations including shell and tube side inlet and outlet temperatures. 

2. Total gross and effective heat transfer surfaces. 

3. Outside diameter, wall thickness, pitch type and configuration and length 
of tubes. 

4. Number of tubes and passes. 

5. Shell and tube side flow rates (design and in different modes of operations) 
and required physical and thermodynamic data for the fluids flowing in 
both sides. 

6. Shell pass configuration, inside diameter and length of the shell. 

7. Type of shell side baffling, number of shell side baffles, baffle cut and 
baffle orientation. 

8. Number, location and size of nozzle connections, tubesheet thickness, 
number and size of bolts. 

9. Calculated and allowable pressure drops (shell side and tube side). 

10. Heat transfer coefficients in shell and tube side as well as overall heat 
transfer coefficient. 

11. Calculation result sheets for all and any individual exchangers. 

12. Specific requirement, if any. 

13. Fouling factor, on both sides. 

2.2        Shell and Tube Exchangers  

Mechanical Design Information, overall dimensions, diameters and elevations of 
exchanger and its supports and connections, scanting thickness of all pressure parts and 
major non-pressure parts with following details. 

1. Tube sheet hole layout and general arrangement drawings with sufficient 
details. Design and operating pressure and temperatures. 

2. Nozzle diameters and flange ratings. 

3. Weight of equipment empty and filled with water. 
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4. Materials of construction of shell, tubes, tube sheet and other parts 
including corrosion allowances, shell wall thickness, tube sheet thickness, 
number and size of bolts. 

5. The weight of removable tube bundles. 

6. Insulation requirements, thickness, type and materials as well as painting 
materials and surface preparation. 

7. Any special requirements (e.g. seal welding). 

                     8. Any special manufacturing procedures to be followed by vendor 

2.3             Plate Type Heat Exchangers  

1. Exchanger process specifications eg flow rate, pressure drop, etc 

2. Exchanger duty/heat transfer coefficient 

3. Adopted fouling factor/excess surface area (1) 

4. Type, area and number of flow plates (1) 

5. Plate thickness (1) 

6. Dimensional outline drawing (1) 

7. Mechanical calculation results 

8. Inspection reports including material certificates 

9. Maintenance instructions 

Note :(1) To be provided by Vendor. 

3.           DRAWINGS AND DOCUMENTS ISSUED FOR CONSTRUCTION 

CONTRACTOR shall provide, construction drawing/document stamped as "APPROVED 
for Construction" and shall be signed by a responsible person to confirm that the 
drawings/documents are certified in all respects and in all details. Drawings and documents 
issued by CONTRACTOR for construction purposes shall be sufficient from all respects 
and shall be so detailed in order to perform and execute all activities satisfactorily for 
construction/erection, pre-commissioning, commissioning and all modes of operations of 
the PLANTS, Machinery and Materials included in the PLANTS. 

CONTRACTOR shall also provide Complete set of technical procedures and specifications 
for satisfactory performance of the installation/construction/erection, pre-commissioning, 
commissioning and all modes of operations of all of the EQUIPMENT, Machinery and 
Materials included in the PLANTS. 

4.                  SELECTION OF EQUIPMENT AND MATERIALS 

4.1                General Design 

CONTRACTOR shall carry out design and select Equipment and Materials (in accordance 
to the procedures specified in the CONTRACT) which reflect up-to-date proven and 
established technology. 

Prototype designs shall not be acceptable. 
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4.2               Standardization 

CONTRACTOR shall give close consideration to the need for standardization to restrict 
and minimize the number of types and sizes of the similar equipment, machinery, materials, 
parts, components and items in the PLANTS such as electric motors, machinery, control 
valves and/or some of their parts, accessories and components such as mechanical seals 
and so on, in order to simplify maintenance and reduce spares requirements for the 
inventory at site. 

5.                 Welding Procedures 

5.1               Classification 

i. Class A weldments are defined as follows: 
1. All alloy steel weldments. 
2. All alloy clad weldments. 
3. All dissimilar metals weldments. 
4. All non-ferrous metal weldments. 
5. All weldments for operating temperatures below 0 °C. 
6. All air fin exchanger header weldments. 
7. Carbon steel weldments over 30 mm thickness. 
8. Field fabricated tank weldments over 12 mm thickness. 
9. Exchanger tube to tube sheet welds. 
10. All main seam weldments on field fabricated vessels. 

 
ii. Class B weldments are defined as follows: 

1. All field or shop fabricated piping. 

2. Welding of pressure parts. 

3. Welding non-pressure parts to pressure parts. 

4. Other standard weldments governed by a code of practice which 
calls for qualification of welding procedure and welders. 

5.2                Documentation 

All welding Basic and procedures, specifications and welder qualifications data shall be 
properly and fully documented. 

6.                   MODELS FOR THE PLANTS 

During the Basic and detailed design of the PLANTS by CONTRACTOR, as per today's 
normal procedures and practices, necessary models as computer software and then 
computer printout shall be generated by CONTRACTOR in order to design the different 
parts of the PLANTS in more efficient and economic ways. Sufficient copy of the said 
printout after completion of the detailed design taking into account all necessary adjustment 
during construction/erection shall be submitted to OWNER by CONTRACTOR for future 
use of OWNER's personnel in the PLANTS. 

In order to facilitate visualization of construction work, and acquaintance of personnel, 
computer 3D model performed under PDS or PDMS, on PC capable for running CAD 
system and one specialist operator, shall be made available on SITE by CONTRACTOR 
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during construction of the PLANTS. ACAD electronic files of As-Built PLANTS model 
with necessary views as requested by OWNER shall be provided by CONTRACTOR. 

7.                LUBRICANTS 

CONTRACTOR shall prepare and furnish to OWNER lists of lubricants 
required for initial fill and two years operation, with consumption for all 
equipment which they need lubricants, based on information from Vendors 
and APPROVED Vendor list. 

 

 کدها و استانداردها
ارك مدلیست کلی کدها و استانداردهاي زیر براي اعمال در مدارك و مستندات ارائه شده است الزم است طراح در کلیه 

  ایجاد شده از آخرین نسخه استانداردهاي زیر استفاده نماید
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  پیوست شماره دو
  فلودیاگرام فرآیند
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  پیوست شماره سه
  روش کارها
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  پیوست شماره چهار
  برنامه زمانبندي کلی پروژه 
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  5پیوست شماره 
  اجرایی کنترل ایمنی پیمانکارانروش 
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CONTRACTOR shall provide the following engineering documents as final documents: 

1. BASIC ENGINEERING PACKAGE 

CONTRACTORS shall provide ENGINEERING DESIGN SPECIFICATIONS and 
SAFETY MANUAL in (3) copies including electronic files. 

2. DETAIL ENGINEERING PACKAGE 

i. Job Specification Book 

Upon completion of engineering work, CONTRACTOR shall provide (3) sets, in the 
form of hard bound volumes of "Job Specification Book". It shall contain the drawings, 
specification and data which are generated by CONTRACTOR (does not contain vendor 
drawings and data). 

 Process (design basis, etc.) 

 Process flow diagrams (*) 

 Equipment list 

 Utility Data, Summary and Diagrams 

 Plot plan (*) 

 P & ID's (*) 

 Equipment and tagged materials Requisitions 

 Piping index 

 Insulation List and specifications 

 Effluent Treatment 

 Flare system 

 Relief valve summary 

 One-line diagram (*) 

 Area classification (*) 

 Control room layout (*) 

 Substation layout (*) 

 Instrument list 

 Project specifications 

 Electrical motor list 

 Firefighting design 

 Heat balance and energy balance and material balance 
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 Quality control procedure for instrument and electrical installation 

 Civil drawings 

 Civil specification 

Note: For drawings marked with (*), the following additional copies are provided: 

 Original drawings 

 One complete set of reduced size A3 reproducible 

 One complete set of electronic files on CD. 

 

ii. Mechanical Catalogue 

Upon completion of work, CONTRACTOR shall provide (3) sets, in the form of hard 
bound volumes, of Mechanical Catalogue  

CONTRACTOR shall also provide: 

 one (1) reproducible plus 

 two (2) prints of VENDOR’S Drawings and Data 

 

iii. Safety Manual 

CONTRACTOR shall provide  (3) sets, in the form of hard bound volumes of " Safety 
Manual"  and also giving all aspects of checking, testing, pre-commissioning and running 
of all EQUIPMENT included in each PLANT. 

 

iv. Quality Assurance Documents as far as applicable to be included in the Mechanical 
Catalogue 

Upon completion of the work, CONTRACTOR shall provide (3) sets, in the form of hard 
bound volumes of "Quality Assurance Document" for EQUIPMENT and materials 
which contains the following: 

1. Welding Procedure Qualification Reports. 

2. Welder Qualification Reports. 

3. Radiographic procedure qualification. 

4. Radiographic Reports. (Owner has a right to access to radiograph 
films) 

5. Batch Test Certificates from manufactures for electrodes. 

6. Materials Test Certificates for plates, pipes etc. 

7. Hydrostatic and other test results and reports. 

8. Pre-commissioning/commissioning check lists and procedures 
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9. All other requirements as specified in the respective specifications. 

 

 

v. Approved for Construction Drawings 

CONTRACTOR shall provide OWNER with one reproducible plus (3) prints of each 
construction drawing/document stamped as "Approved for Construction" and shall be 
signed by a responsible person to confirm that the drawings/documents are certified in 
all respects and in all details. 

 

vi. As Built Drawings 

CONTRACTOR shall prepare but not limited to “As-Built” revisions of the following 
drawings for PROCESS UNITS/UNIT of the PLANTS: 

1. Plot plans (including Unit plot plans) 

2. P&ID diagrams 

3. Civil and structural drawings 

4. Piping Arrangement drawings and isometrics 

5. Electrical single line diagrams 

6. Cable routing and wiring diagrams 

7. Instrument loops and connection diagrams 

8. All drawings prepared by EQUIPMENT vendor if they shall be 
revised according to the actual situation at SITE during 
construction/erection, pre-commissioning and commissioning of 
PLANTS. 

9. Drawing of items buried or otherwise hidden from view, eg 
foundations, underground system, cable runs, vessel internals etc.  

10. CONTRACTOR shall incorporate all modification for the as built 
drawings in the computer model during the operation of the PLANTS 
on reimbursable basis. 

 

vii. CD Storage 

When all "As-Built" drawings have been completed, CONTRACTOR shall prepare CD 
Storage of the following drawings: 

1. CONTRACTOR'S drawing index 

2. Vendor's drawing index 

3. Foundations 
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4. Buildings 

5. Structures 

6. All EQUIPMENT including reactors, towers and internals, heat 
exchangers, vessels, all machinery equipment and etc. including 
their internals in detail. 

7. Electrical 

8. PFD’s and PID's 

9. Instrument Layouts location drawings 

10. Control panels 

11. Plot plans 

12. Underground piping 

13. Piping isometrics 

14. Piping drawings of rack piping and off-site. Any new system 
proposed by CONTRACTOR shall be reviewed and shall be 
APPROVED by OWNER. 

 

viii. Maintenance Schedule (as far as applicable in Mechanical Catalogue) 

CONTRACTOR shall provide and submit (3) sets, in the form of hard bound Volumes 
of "Maintenance Schedule. 

 

ix. General Procedure Manual  

CONTRACTOR shall provide (3) sets, in the form of hard bound volumes of "General 
Procedure Manual" for each UNIT/PROCESS UNITS/PLANT giving all aspects of 
checking, testing, pre-commissioning and running of all EQUIPMENT included in the 
PLANTS. 

 

x. Electronic Data File for drawings 

CONTRACTOR shall provide electronic data file (in AUTOCAD Version 14 or higher) 
for the following drawings: 

 Plot plans 

 PFD’S, P&ID’S 

 Single line electrical diagrams 

 Other engineering drawings developed by CONTRACTOR using 
CAD systems. 
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xi. Models for the PLANTS 

CONTRACTOR shall provide the 3D Model of the PLANTS performed by CAD 
system (the CAD system shall be proposed by Bidder in the proposal). 

The Model of the PLANTS need to be developed from the Basic Engineering and to be 
completed in Detailed, during Detail Engineering and next activities of the 
CONTRACTOR. 

 

3. MATERIAL REQUISITION (MR) FOR EQUIPMENT AND LLIS 

CONTRACTOR shall prepare Material Requisition in level (ready for inquiry) for all 
Equipment and Long Lead Items.  

4. BOM & TBE DOCUMENT  
Contactor shall prepare BOM & TBE for all new equipment. 

 



  
 

             

GBPC  

 
ANNEX ANNEX 3A-REVIEW AND APPROVAL PROCEDURE, Rev. 00                                        Page 1 
of 4  

Basic and detailed design 
 for Revamping of the ABS PLANT’s 

powder section  

 

 

 

APPENDICES TO CONTRACT 

APPENDIX 3 

ANNEX 3A 

REVIEW AND APPROVAL PROCEDURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

             

GBPC  

 
ANNEX ANNEX 3A-REVIEW AND APPROVAL PROCEDURE, Rev. 00                                        Page 2 
of 4  

Basic and detailed design 
 for Revamping of the ABS PLANT’s 

powder section  

 
 

Contents 
1. PROCEDURE ........................................................................................................ 3 

2. LIST OF DRAWINGS AND DOCUMENTS ........................................................ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

             

GBPC  

 
ANNEX ANNEX 3A-REVIEW AND APPROVAL PROCEDURE, Rev. 00                                        Page 3 
of 4  

Basic and detailed design 
 for Revamping of the ABS PLANT’s 

powder section  

 
 

1. PROCEDURE 
GBPC will Approve the key documents produced by CONTRACTOR in 
connection with the WORK, as specified in this ANNEX. 

CONTRACTOR shall submit five copies of such documents on piece meal basis 
with the request of Approval by the GBPC including comments and observations, 
if any. CONTRACTOR shall follow the GBPC's comments and observations as far 
as they are not interfering with the know-how and process requirements. 

In the event that GBPC's comments and observations are interfering with the know-
how and process requirements, the PARTIES shall discuss the matters in order to 
find a suitable solution. 

Key documents which require formal Approval before detailed development of 
design or procurement can proceed, are marked correspondingly at the attached 
List of Drawings and Documents for Review/Approval Procedure. 

In case GBPC does not comment or approve or reject the foregoing in writing 
within the said period of fifteen (15) working days, then the concerned documents 
shall be deemed as Approved by GBPC and CONTRACTOR shall proceed with 
the WORK accordingly. 

In the event, GBPC should reject any or all such documents within such period in 
writing, the PARTIES hereto shall promptly confer and mutually agree upon a 
course of action. 

The review procedure by GBPC shall not hold up the CONTRACTOR's further 
design and/or engineering activities. 

GBPC will review these documents and return one copy to CONTRACTOR with 
comments, if any, within fifteen (15) working DAYS. In case GBPC does not 
return one copy within that time the documents will be deemed as reviewed by 
GBPC without any comment. 

CONTRACTOR shall consider GBPC comments. In case of different opinions, the 
matter shall be discussed between the PARTIES to find an acceptable solution for 
the PARTIES in such a way to prevent any delay to meet the APPROVED 
SCHEDULE of the WORK. 
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2. LIST OF DRAWINGS AND DOCUMENTS 
Refer to Annex 1E - Deliverable documents. 
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This ANNEX consists of the following: 
 
• CHANGE IN THE WORK PROCEDURE             ANNEX 3B-1 

• UNIT RATE FOR CHANGES                         ANNEX 3B-2 
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1. General 
The present procedure describes the steps to be followed for the submission of definition and 
final assessment of Change IN WORK that entail contractual PROJECT implementation 
schedule and in the contractual variation in the contractual compensation, in the al 
UNITS/UNIT performance. This procedure is worked out in accordance with the principles 
and requirements established by AGREEMENT. 

In compliance with the provisions of AGREEMENT no additions or deletions or modifications 
to any part of WORK of UNITS/UNIT, or the materials thereof or additional work in 
connection therewith shall result in any increase to the AGREEMENT PRICES and/or an 
extension of any milestone dates of the PROJECT in case such additions or deletions or 
modifications: 

 Are due directly to CONTRACTOR's fault or omission including but not restricted to non-
compliance with the terms and conditions of AGREEMENT; or 

 Are necessary to correct CONTRACTOR 's failure to perform WORK in accordance with 
AGREEMENT such as errors, omissions, poor engineering practice, faulty design, poor 
workmanship or failure to conform to the Approved drawings, specifications, and data 
sheets. 

It is CONTRACTOR 's intention that Changes be kept to a minimum.  

All AGREEMENT Changes shall be handled in the same manner, whether arising out in 
CONTRACTOR 's Home Offices or at Site. 

All applicable provisions of AGREEMENT shall apply to "CHANGES IN WORK", and all 
changes in AGREEMENT PRICES shall be strictly in accordance with prices given under 
Annex 3B-1 herein below. 

2. CHANGE REQUEST 
2.1. CONTRACTOR has the right to request in writing additions or deletions or 

modifications to any part of WORK and additional work in connection therewith. 
Therefore, normally, the Project Change Requests originate from GBPC. 

2.2. However, CONTRACTOR may also originate Project Change Requests in the 
following cases: 

a. If CONTRACTOR considers, any part of his work not already included in the 
WORK to constitute a change for which he has not received a Change Request, 
he shall inform GBPC within seven (7) working days from the date that 
CONTRACTOR has realized the same, giving the reasons for his claim and 
shall submit the Project Change Request to GBPC for Approval; 

b. If some suggestions put forward by CONTRACTOR with the purpose of 
improving the quality of work, time schedule or investment cost are accepted 
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by GBPC, then CONTRACTOR shall submit the relevant Project Change 
Request to GBPC for Approval; 

 

c. If changes in the Iranian Law after STARTING DATE will cause additional costs 
to CONTRACTOR which could not be reasonably foreseen by any experienced 
CONTRACTOR, CONTRACTOR may prepare, on its own initiative a Project 
Change Request including only the direct additional cost to CONTRACTOR. If no 
such request is submitted to GBPC within thirty (30) days of first occurrence of the 
said change in the Iranian Law, CONTRACTOR shall be considered to have 
irrevocably waived any right to additional compensation, Similarly, if changes in 
the Iranian Law after EFFECTIVE DATE will cause a reduction in costs to 
CONTRACTOR, GBPC may request a CHANGE IN WORK. 

3. ORGANIZATION 
3.1. The Project Change Requests originating from GBPC shall be issued by GBPC's 

REPRESENTATIVE (or by GBPC's PROJECT DIRECTOR) to the attention of 
CONTRACTOR using a Change Request form. Reference is also made to the "Change 
Request Flow Scheme" shown hereinafter. 

3.2. As soon as GBPC's REPRESENTATIVE (or GBPC's PROJECT DIRECTOR) issues 
a Project Change Request, CONTRACTOR shall submit to GBPC in writing an "Order 
of Magnitude" estimate of the lump sum amount (and/or of the reimbursable cost, if 
applicable) or a fixed price estimate by which he proposes to adjust the contractual 
prices, together with CONTRACTOR's evaluation of the effect of the change on the 
project contractual guarantees and dates, if any, using the appropriate space provided 
on the same Change Request Form. 

Usually CONTRACTOR "Order of Magnitude Estimate" (OME) or fixed price 
estimate together with the statement of the effect on the completion dates should be 
prepared and submitted to GBPC's REPRESENTATIVE by CONTRACTOR's within 
10 working days from the receipt of the Change Request Form. 

3.3. In case the Project Change Request is originated directly by CONTRACTOR (see 
Paragraph 2.2 above), the Change Request Form shall be issued to the GBPC's 
Representative with the OME or fixed price of the Change already filled in. 

3.4. In general, the implementation of the Change will not take place until GBPC's 
Representative (or GBPC's PROJECT DIRECTOR) has issued written authorization 
to proceed using a CHANGE REQUEST Form and an agreement has been reached on 
problems of time, price and payment terms. 

If CONTRACTOR demonstrates to the satisfaction of GBPC that the changes 
requested would jeopardize the contractual milestone dates then CONTRACTOR 
shall not be required to implement the changes unless such guaranteed milestone 
dates and/or project schedule are modified by mutual written consent. 
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3.5. Upon receipt of the Change Request Form containing the OME, GBPC may: 

a. Either ask CONTRACTOR to proceed immediately in the preparation and 
submission of a detailed firm Lump Sum Quotation to be added to or deducted 
from the contractual prices. In such a case, if the preparation of the detailed 
estimate requires substantial expenditure of man hours (the cost of which is 
specified on the Change Request Form below the OME) and provided Change is 
initiated by GBPC, regardless of GBPC's final decision to approve the change or 
not, CONTRACTOR shall be reimbursed for the cost of the services spent for the 
execution of the study and general assessment of the change. 

GBPC shall communicate to CONTRACTOR his decision on whether or not he 
accepts the detailed estimate or fixed price estimate within Twenty days after its 
receipt. In case, after discussions with CONTRACTOR, GBPC agrees to the Lump 
Sum Quotation, upon signature by GBPC's REPRESENTATIVE of the Change 
Request Form for approval, the change shall become effective and will be referred 
to as a "CHANGE IN WORK". 

b. Or disregard the Project Change Request informing CONTRACTOR in writing 
within fifteen days of receipt of Change Request Form. 

4. PREPARATION OF THE ESTIMATE 
On the basis of the information supplied by GBPC with the Change Request or on the basis of 
its own study whenever CONTRACTOR originates the Change Request, CONTRACTOR 
shall develop the detailed estimate of the man hours, and costs to be added to or deducted from 
the contractual price and Scope of Work by the various departments and offices involved as 
the consequence of the execution of the change and/or shall develop the detailed estimate of 
quantities and costs of materials to be added, eliminated or modified to the contractual price 
and Scope of Work, all in accordance with the provisions of Annex 3B-1. 

This estimate to be prepared on the Estimation Form provided and submitted to GBPC for 
APPROVAL.  
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5. Change request flow scheme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GBPC Originates Proj. 
Change Request 

CONTRACTOR Studies 
Proj. Change Request 

CONTRACTOR Issues 
Project Change Request 
Filled in with Order of 
Magnitude Estimate and 
Effects On 

GBPC Instructs 
Licensor to: 

Disregard The Proj. Change 
Request Which Is Cancelled 

CONTRACTOR 
Originates 
Proj. Change Request 

CONTRACTOR Issues 
Project Change Request 
Filled in with Fixed Price 
Estimate And Effects on 
Schedule 

Proceed with Preparation 
Of Detailed Estimate 

OWNER Decides To: 

Withdraw The Proj. Change 
Request and Pay 
CONTRACTOR The Cost, If 
Any, Of Preparing The Det. 
Estimate 

Approve The Change in work 
And Agree On Lump-Sum 
Compensation 
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1. The fixed fee referenced shall be determined in accordance with CONTRACTOR's 
Standard Engineering Hourly Rates for various categories of CONTRACTOR's 
employees which should be inclusive of pay roll cost and allowances, taxes, fringe 
benefits, as listed in Table 1. 

2. Rates shall be used for any additional/extra work Approved by GBPC as provided under 
Annex 3B-1. 

3. All rates are fixed till the end of ................  
 
 

Note: 
Rates to be proposed for home office work are included in Table 1 of this Annex.  
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TABLE 1 
 

CONTRACTOR's HOME OFFICE Engineering Hourly Rates 
(Valid through ..........) 

 
 
Group Number                                                                     Hourly Rate (U.S.$)1 
 

 

 
1 "To be proposed by LICENSOR during bidding stage & shall be approved by LICENSEE" 
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1. General 
CONTRACTOR shall be responsible for the project control and coordination of the WORK 
under this AGREEMENT for the following activities: 

i. Establishment of overall communication and coordination procedures between all parties 
involved in the execution of the WORK as mutually agreed with GBPC in the KICK-
OFF MEETING. 

ii. Establishment of overall project execution policies and procedures as   mutually agreed 
with GBPC. 

iii. Integration of activities to ensure overall uniformity of job philosophy and execution. 

iv. Ensuring that the WORK is executed in accordance with the basis of design and project 
specifications in accordance with the project time schedule of the AGREEMENT, and 
as well as in accordance with all other requirements stated in respective and different 
parts on This AGREEMENT. 

v. Provision of technical assistance to GBPC during detailed engineering, 
construction/erection, pre-commissioning, commissioning/start up, and 
PERFORMANCE TEST as provided in the AGREEMENT. 

vi. Provision of training programs and training facilities for GBPC's personnel, as provided 
in the AGREEMENT. 

2. Planning and Scheduling 
i. General Principles 

CONTRACTOR shall develop overall plans and schedules for the WORK based   on his 
initial overall plan and any development/additions thereof carried out in consultation with 
GBPC. These overall plans and schedules shall be mutually agreed with GBPC prior to 
implementation. 

ii. Procedures 

CONTRACTOR shall prepare, develop and implement all project control procedures for 
planning and scheduling as defined under this AGREEMENT. These procedures are 
subject to GBPC's approval prior to implementation, case by case.  However, all procedures 
shall be agreed upon in principle during the KICK-OFF MEETING.  The procedures shall 
specify clearly the methods by which CONTRACTOR shall plan, schedule, monitor, 
control and report progress vis-a-vis schedule. Procedures shall include samples of all 
standard formats intended to be used. 

iii. Initial Schedule 

At least ten working days before the KICK-OFF MEETING, CONTRACTOR shall issue 
to GBPC a schedule in bar-line form covering the initial two weeks of project WORK. This 
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schedule shall include steps for initial resource mobilization, main overall management, 
BASIC ENGINEERING DATA of PLANT, and planning the preparation of the detailed 
schedule. This schedule shall be updated every three weeks (if required) until issue and 
Approval of Detailed Schedule. 

iv. Detailed Schedule 

Within Three (3) weeks or any other agreed period of time after the STARTING DATE, 
CONTRACTOR shall issue a detailed bar chart schedule covering all activities during 
preparation   of BASIC ENGINEERING DATA of the PROCESS UNITS/UNIT.  The 
schedule shall have all key milestones which shall be agreed upon with GBPC. 

v. Schedule for Pre-commissioning, Commissioning/Start-up and Initial Operation                  
CONTRACTOR shall prepare, in consultation with GBPC, a preliminary schedule for the 
pre-commissioning, commissioning /start-up and initial operation UNITS/UNIT during 
execution of the WORK.   

3. Reporting 
i. CONTRACTOR shall submit to GBPC a monthly consolidated report, in an agreed 

format, which shall include: 

a. Technical review. 

b. Progress, actual versus scheduled with reasons for short fall and actions to be taken 
by CONTRACTOR to remedy any short fall or delays at the earliest. 

c. Areas of concern (CONTRACTOR shall give reasonable resolutions to overcome 
any problems raised in the areas of concern). 

d. Statement of any reimbursable costs incurred. 

e. Resource deployment vis-a-vis project organization chart. 

f. Summary of any AGREEMENT changes pending and agreed. 

g. Expenditure forecast and cash requirements for reimbursable costs. 

ii. The report shall include overall project progress (scheduled and actual) broken down 
into major areas and activities as per bar chart schedule. 

iii. Progress reports shall include actual versus scheduled progress figures for each activity 
and curves showing actual versus scheduled progress percentages, and identify the 
WORK which has not been achieved to schedule and the actions being taken by 
CONTRACTOR to remedy this. During the KICK-OFF MEETING, the procedures to 
measure the progress shall be prepared by CONTRACTOR and mutually agreed with 
GBPC. 

iv. Reports shall be issued within five working days of the end of the monthly reporting 
period. 



  
 

             

GBPC  

 
ANNEX ANNEX 3C- PROJECT CONTROL SERVICES, Rev. 00                                                 Page 5 of 
6  

Basic and detailed design 
 for Revamping of the ABS PLANT’s 

powder section  

4. Access to Documents 
GBPC shall have access to all relevant documentation of the CONTRACTOR related to this 
project in accordance with the provisions of the AGREEMENT for execution of the WORK 
and for assessment of the progress and monitoring. 

5. Project Status 
Periodic project status review meetings shall be held fortnightly at any time as required. 
Such meetings shall be arranged at the CONTRACTOR's design office. In addition to 
periodic project status review meeting normal technical clarification meeting whenever 
required shall be held between CONTRACTOR and GBPC Representatives for discussions 
on GBPC's comments for drawings/documents. Notes of the meeting shall be written by 
CONTRACTOR and shall be issued for review by GBPC within three (3) meeting shall be 
mutually agreed and signed by CONTRACTOR and GBPC Representatives and thereafter 
shall be formally issued by CONTRACTOR. It shall be understood that any of 
CONTRACTOR's costs related to the above mentioned meetings and so on are included in 
the Lump Sum Price. 

6. Additional Efforts 
CONTRACTOR shall provide additional reasonable efforts whenever the bar chart 
schedule and progress measurement diagram indicate a possible delay in the 
completion dates.  Such additional efforts may require supplementing of equipment, 
personnel, WORK in excess of the normal WORK per day/week, or other resources.  
All extra costs incurred by CONTRACTOR for such additional efforts in order to 
prevent a happened and/or possible delay in the completion date are included in the 
Lump Sum Price and shall be for CONTRACTOR's account. 
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This APPENDIX consists of the following: 

 
• REVIEW AND APPROVAL PROCEDURE ANNEX 3A 
• CHANGE ORDER PROCEDURE                 ANNEX 3B 
• PROJECT CONTROL PROCEDURE            ANNEX 3C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 پروژه افزایش ظرفیت واحد پودر شرکت پتروشیمی قائد بصیر 60 days
2 day 1 عقد قرارداد و پرداخت مرحلھ اول پیش پرداخت توسط کارفرما
3 (kick of meeting)جلسھ توجیھی 1 day
4 ارسال مدارک مورد نیاز پیمانکار 1 day
5 بررسی شرایط فعلی تولید و مقایسھ با ظرفیت اسمی و ارایھ گزارش 4 days
6 day 1  بررسی کارفرما و تایید مرحلھ دوم پیش پرداخت(پرداخت مطابق با بند 11-4 قرارداد
7 ارائھ فایل شبیھ سازی شده از شرایط موجود واحد پودر و ارایھ پیشنھادات افزایش ظرفیت در شرایط کنونی و تعیین گلوگاه ھا 7 days
8 بررسی کارفرما و تایید 10 درصد قرارداد توسط کارفرما( پرداخت مطابق بند 11-4 قرارداد 1 day
9 آماده سازی و ارائھ طرح فرآیندی با ھدف افزایش ظرفیت حداقل 25درصدی در واحد پودر با حداقل سرمایھ گذاری الزم و شبیھ سازی این مرحلھ 10 days
10 بررسی کارفرما و تایید 10 درصد قرارداد توسط کارفرما( پرداخت مطابق بند 11-4 قرارداد 1 day
11 days 10 تھیھ و ارائھ مدارک مھندسی پایھ
12 بررسی کارفرما و تایید 15درصد مبلغ قرارداد توسط کارفرما(پرداخت مطابق بند11-4 قرارداد 1 day
13 تھیھ  نقشھ جانمایی و ارایھ وندور لیست تجھیزات جدید  4 days
14 بررسی کارفرما و تایید 10 درصد قرارداد توسط کارفرما( پرداخت مطابق بند 11-4 قرارداد 1 day
15 days 10 تحویل مدارک مھندسی تفصیلی و 50 درصد درخواست خرید تجھیزات و کل نقشھ ھای ساختمانی و نصب
16 بررسی کارفرما و تایید 15 درصد قرارداد توسط کارفرما( پرداخت مطابق بند 11-4 قرارداد 1 day
17 days 4 مدل سازی شرایط جدید و تکمیل اسناد مناقصھ و درخواست ھای خرید، اخذ مفاصا حساب
18 بررسی کارفرما و تایید 25 درصد قرارداد توسط کارفرما( پرداخت مطابق بند 11-4 قرارداد 2 days

20
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 فهرست مطالب 

 صفحه عنوان ردیف 

 2 هدف 1

 2 دامنه كاربرد  2

 2 تعاریف و اصطالحات 3

 2 منابع  4

 2 مسئوليتها 5

 2 اقدامات  6

 3 مدارک ذیربط  7

 

 تصویب كننده تأیيد كننده تهيه كننده 

 مدیر مجتمع  /عامل مدیر نماینده مدیریت HSE مدیر سمت

 
شماره  

 بازنگري
 ح تغييراتشر تاریخ بازنگري 

شماره صفحه 

 بازنگري
 منشاء بازنگري

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 تصویب كننده  تأیيد كننده تهيه كننده 

 مهدي یاوري --- --- صدور اوليه 30/10/88 00
علی اصغر  

 شاهپري
 حسن سانقه

 رضا فرزادي  اميرعموهاشمی مهدي یاوري   بازنگري كلی  06/04/96 01

 حسین نوری  امير عموهاشمی مهدي یاوري ISO 45001: 2018 3 ازنگري كلی ب 26/05/98 02

02 
11/03/

1400 
  ISO 45001: 2018 تمام  بازنگري كلی 

/1SO29001:2020 

 مهدي یاوري 

 
 حسين نوري  امير عموهاشمی

        

        

 

  : م ه م ح  ي ض و  ت

 مي باشد.  شركت توليدات پتروشيمی قائد بصير   این مدرک تحت پوشش كنترل مستندات و سوابق سیستم مدیریت یکپارچه

 و مدرک فاقد مهر اعتبار از درجه اعتبار ساقط است. كپي، تکثیر و یا تغییر در آن به هر طریق و توسط هر فرد درون و برون سازماني مجاز نمي باشد

 

 مهر فاقد اعتبار  مهر اعتبار

 
 

 

VALID 
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 هدف:   -1

...( از لحاظ    )اعم از خدماتي، ساختماني، حمل و نقل و  شریح مکانیزم كنترل پیمانکاري تیهدف از تدوین این روش اجرا     

 امور ایمني، بهداشتي و محیط زیستي مي باشد.  

 

 دامنه كاربرد:  -2
   كه با واحدهای مختلف شركت قرارداد مي بندند. كلیه پیمانکاران    

 

 : و اصطالحات تعاریف -3
 ران عمراني، پیمانکاران خدماتي و ... مي باشند.ذینفعان شركت شامل پیمانکا     

 

 منابع:  -4
 

  ISO14001:2015استاندارد  
 ISO45001:2018استاندارد  
 ISO 29001:2020استاندارد  

 

 : ها مسئوليت -5
 مي باشد.  HSEي به عهده واحد  یمسئولیت اجرای این روش اجرا  -5-1

 به عهده نماینده مدیریت شركت مي باشد.مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل   -5-2

 

 : اقدامات -6
مالی  هر واحدی که درخواست قرارداد با پیمانکاری را دارد و مسائل مربوط به قرارداد را تا بستن کامل قرارداد توسط واحد بازرگانی یا واحد       

اطالع دهد تا این واحد اقدام به ارزیابی ایمنی اولیه پیمانکار مطابق    HSEپیگیری می نماید موظف است قبل از ارزیابی پیمانکار مراتب را به واحد  

 تامین کنندگان نماید.  و انتخاب ارزیابی دستورالعملبا 

را تکمیل و    SAFO017شروع به کار پیمانکار به شماره  مجوز  همچنین همزمان با درخواست قرارداد از واحد مالی یا بازرگانی فرم درخواست        

 الی/ بازرگانی تحویل دهد.  به واحد م

نماید.    اطالع رسانی می   HSEواحد مالی/ بازرگانی به محض بستن قرارداد با پیمانکار فرم درخواست شروع به کار پیمانکار را تائید و به واحد       

دریافت فرم مذکور اقدام به ثبت اطالعات پیمانکار در دفتر گزارش روزانه می نماید. همچنین آموزشهای مورد نیاز برای این    به محض  HSEواحد  

 پیمانکار را مشخص و همانگی الزم جهت آموزش به دیگر افراد پیمانکار را انجام می دهد.  

ع مجوزهای کاری و  انحوه بازدید از کار و انو  محل فعالیت، تعداد روزهای کاری،   در دفتر گزارش روزانه نحوه فعالیت، تعداد پرسنل پیمانکار،       

 های کاری که  مورد نیاز پیمانکار می باشد را مشخص نماید. )برنامه کاری پیمانکار(  دستورالعمل

می نماید ارزیابی اولیه برای مناسب موظف هستند کلیه افرادی که پیمانکار معرفی  پزشک طب کار  با همکاری  کارشناس بهداشت حرفه ای         

 بودن کار با فرد انجام دهند. 

پیمان  HSEواحد       مربوطه جهت معرفی  فرم  تکمیل  به  .  اقدام  نماید  انتظامات می  واحد  به  مربوطه کار  فرم  دریافت  انتظامات در صورت  واحد 

و از حضور افرادی به غیر از افراد معرفی شده در فرم مزکور   ی نماید.مراتب را جهت ورود افراد پیمانکار طبق فرم مذکور به محوطه سایت فراهم م 

 جلوگیری بعمل می آورد. 
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مطرح و مجوز ورود برای افراد جدید    HSEالزم است مراتب را با نماینده پیمانکار و واحد  ، افرادی به غیر از افراد معرفی شدهصورت مشاهده  در     

 دریافت نماید.  

توسط    مواد غذایی    طبخ و توزیع      تهیه  و  حمل و نقل  ، ساختمانی و خدماتیپیمانکاران    ، بهداشتی و زیست محیطیایمنی  ایه  دستورالعمل       

 شود.   به کلیه پیمانکاران تحویل داده می ، بنا بر نوع فعالیت HSEواحد 

 را به عهده دارد.  ای پیمانکار بر فعایتهبا همکاری واحد درخواست دهنده خدمات، نظارت ایمنی و محیط زیستی  HSEواحد 

اطالع داده می شود تا اقدامات الزم صورت   HSEیا بیماری برای پرسنل پیمانکار مراتب توسط نماینده پیمانکار به واحد     در صورت بروز حادثه

 پذیرد. 

فرم گزارش   اداره  به  حادثه  مکتوب  گزارش  ارسال  به  نسبت  ،  کار  حوادث  بروز  صورت  در  است  موظف  پیمانکار - کار مطابق 

 .  نماید تسلیم کارفرما  به آنرا رونوشت و  نموده اقدامحادثه 

کارفرما نسبت به    HSEکارفرما را مطلع نماید و واحد    HSEپیمانکار موظف است به صورت روزانه و قبل از شروع کار ، واحد   -

بازرسی و صدور مجوز شروع کار پیمانکار اقدام می نماید. در صورت مشاهده موارد ناایمن برای شروع و یا ادامه کار ، تا رفع کامل  

 از صدور مجوز شروع انجام کار خودداری خواهد نمود.  HSEنواقص ایمنی مشاهده شده توسط پیمانکار ، واحد 

هر - از  است  موظف  نماید پیمانکار  جلوگیری  قرارداد  موضوع  اجرای  حین  در  محیطی  زیست  آلودگی  جمع گونه  مسئولیت   (

بود(  خواهد  پیمانکار  عهده  بر  پروژه  اجرای  طول  در  شده  تولید  پسماندهای  امحاء  و  زیست    آوری  آالیندگی  بروز  صورت  در  و 

 ار خواهد بود. سازمان محیط زیست ، هرگونه مسئولیت بر عهده پیمانک ائم و جرمحیطی و اقدام 

 در اجرای مفاد قرارداد را بیمه نماید.  مرتبطپیمانکار موظف است کلیه تجهیزات و نفرات  -

پروژه را به  پیمانکار موظف است کلیه تابلوها ، عالئم هشدار ، نوار خطر و ... جهت مسدود نمودن و اخطار در هنگام اجرای   -

 کارفرما مورد استفاده قرار دهد.  HSEجرائی واحد تعداد الزم فراهم نماید و مطابق دستورالعمل های ا

پیمانکار موظف است هر روز پس از اتمام کار تمامی تجهیزات و وسایل اجرائی پروژه را در مکان مشخص شده توسط کارفرما   -

 متوقف و پارک نماید.) مسئولیت حفظ و نگهداری تجهیزات مورد استفاده در پروژه بر عهده پیمانکار خواهد بود(

مجهز بودن تجهیزات مورد استفاده اجرای پروژه به چرغ های روشنائی ، چراغ هشدار و بوق الزامی است و در صورت اجرای  -

 بخشی از پروژه در شیفت شب ، مهیا نمودن سیستم های روشنائی ایمن در حد لزوم بر عهده پیمانکار خواهد بود. 

کارفرما آموزشهای   HSEدر پروژه را معرفی نماید تا از طریق واحد    مرتبطپیمانکار موظف است در ابتدای شروع پروژه نفرات   -

صورت   در  شود.  ارائه  ایشان  به  الزم  در ایمنی  جدید  نفرات  افزایش  یا  و  تعویض  به  از    نیاز  قبل  است  موظف  پیمانکار   ، پروژه 

اقدام نماید و در صورت تائید کارفرما و واحد    HSEی ایشان به کارفرما و دریافت آموزشهای  بکارگیری فرد جدید ، نسبت به معرف

 کارفرما ، نسبت به بکارگیری ایشان در انجام پروژه اقدام نماید. 

  و   بوده  ممنوع  مجتمع  یا  و  سایت  دیگر  بخشهای  در  تردد  و   بوده  خود  کاری  محدوده  در  فعالیت  به  مجاز  فقط  پیمانکار  کارکنان -

 . بود خواهد پیمانکار عهده به موضوع این از عدول بعدی مسئولیتهای کلیه. داشت خواهد نظارت آن بر حراست و HSEامور

  با   مطابق  خود  پرسنل  نیاز   مورد  فردی  حفاظت  وسایل   و  تجهیزات  گذاشتن  دراختیار  و  تهیه  به  نسبت  بایست  می  پیمانکار -

  خود   کارکنان  ایمنی   مسائل   رعایت  و   آنها   از  استفاده  درخصوص  و   نموده   اقدام   کارفرما   HSE  های  دستورالعمل  و   ها   نامه   آئین

 . نماید  نظارت

  این .گردد  پیمان  تعلیق  موجب  تواند  می  وی  کارکنان  یا  و پیمانکار  بوسیله  شرکت  زیست  محیط  و  ایمنی  مقررات  نقض  هرگونه -

 .داشت نخواهد کارفرما  برای تعهدی یا و مسئولیت  نوع هیچ عمل

  و   زنجیر  فشار،   تحت   ظروف  ،  ثقیلجر  مانند:  باشد   می   شرکت  فنی   بازرسیهای  مخصوص  مقررات  تابع  که  وسائلی   و  ادوات -

ی گواهینامه های بازرسی فنی از مراجع می بایست دارا  مشخص  بار  یا   و  فشار  تحمل  حداکثر  لحاظ  از  باید  کن  بلند   بار  سیمهای

 .  شوند  استفاده مجاز حد از بیش  فشار  با  بار برای نبایستی و باشند   شده بازرسیصالح بوده و ذی

 . کنند دریافت  تاییدیه  دارند فنی تاییدیه داشتن به نیاز که را خود تجهیزات تمامی موظفند پیمانکاران -

 . باشند فنی  معاینه دارای  باید گردد  می  استفاده آنها از سایت  در که پیمانکاران نقلیه وسایل  و  ها ماشین کلیه -
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  آنان،   کارکنان  یا  و  آن  فرعی   پیمانکار  یا   پیمانکار  طرف  از(    وظایف)    الذکر  فوق   موارد  از  یک  هر  رعایت  عدم  صورت  در  چنانچه

  بعهده   وارده  خسارات  جبران  مسؤولیت  ،   آید   وارد  محیطی  زیست  خسارت  یا   و   کارفرما   انسانی   نیروی  یا  و   تاسیسات  به  خسارتی

  انجام   حین  نامه  ضمانت  محل  از  و  کرده  برآورد  خود  تشخیص  به  بنا   را  وارده  خسارت  داشت  خواهد  اختیار  کارفرما  و   بوده   پیمانکار

  حق   پیمانکار  و   بوده   قطعی   خصوص  این  در   کارفرما   تشخیص  . نماید  برداشت  و   کسر   پیمانکار  دیگر  مطالبات   هرگونه   یا   و   کار

 .داشت نخواهد  خصوص این در اعتراض هیچگونه

 همچنین  ،  استحفاظی وسایل و البسه تأمین دخانیات، استعمال عدم مورد در شرکت ایمنی مقررات رعایت  به موظف  پیمانکار -

 .باشد  می( مقررات همین 7 فصل  با مطابق) کار پروانه مقررات از پیروی

  الزم  عالئم   و  شده  گذاشته  کار  مخصوص  حفاظ  مشخص  و  صحیح  بطور  باید  شود  می   کنده   گودالهائیکه  و   هاحفره  تمام  اطراف -

 . گردد نصب نیز

 

 

و پیمانکار    HSE  یرمد فرم آموزش عملي حین كار و فرم صالحیت پزشکي پیمانکار بعد از تکمیل و امضا توسط    :1یادآوري  

 بایگاني مي شود.  HSEشده و در واحد  SAFO017به شماره  درخواست مجوز شروع به كار پیمانکارضمیمه فرم 

 

از    :2یادآوري   تکمیلي  و  اولیه  اطالعات  شامل  اول(  )صفحه  ادواری  معاینات  فرم  اساس  بر  پیمانکار  پزشکي  فرم صالحیت 

 سالمت پیمانکار تهیه مي شود.

 

 : مرتبطک مدار  -7
 SAFO017شروع به كار پیمانکار به شماره   مجوز   فرم درخواست  -7-1

 SASR027به شماره  حمل و نقل  پیمانکاران ، بهداشتي و زیست محیطي ایمني  آیین نامه  -7-2

 SASR028  به شماره ساختماني و خدماتي  پیمانکاران ، بهداشتي و زیست محیطي ایمني آیین نامه   -7-3

 SASR026 به شماره طبخ و توزیع مواد غذایي تهیه، پیمانکاران ایمني، بهداشتي و زیست محیطي آیین نامه   -7-4
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