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  )MC-نظارت بر اجرا(وظائف و اختيارات مشاور كارفرما  - 1

  مقدمه -1- 1

  نظارت مقيم و نظارت عاليه بر عمليات نياز و صالحديددر نظر دارد در صورت SEPANIERشركت 

 EPC ١۵&١۶بخاررارداد طراحي، ساخت و اجراي واحدهاي ـق-SOUTH PARSPHASE  با استفاده  را

  .انجام برسانداز خدمات مشاور كارفرما به 

شامل مراحل طراحي، خريد كاال و اجرا و نصب  EPC اين خدمات به منظور نظارت بر انجام كليه مراحل كار 

  .تأسيسات و پيش راه اندازي و تحويل موقت پيش بيني گرديده است

  شرح خدمات عمومي  -2- 1

  ايجاد و حفظ هماهنگي بين فعاليت هاي طراح و عوامل اجرايي آنها -1- 2- 1

براي انجام فعاليت هاي طراحي،  EPC بررسي برنامه زمان بندي كلي ارائه شده از جانب پيمانكار  -2- 2- 1

تدارك كاال، ساختماني، مكانيك، نصب، آزمايشات اوليه قبل از راه اندازي و تحويل و دوره تضمين در چارچوب 

  .مدت تصويب شده براي اجراي پروژه و اخذ تأييد كارفرما

رسي و تصويب برنامه هاي تدارك كاال، عمليات ساختماني، مكانيك، نصب، آزمايشات اوليه قبل از راه بر -3- 2- 1

اندازي و تحويل موقت و دائم و دوره تضمين، تهيه شده به وسيله سازندگان و فروشندگان، بازرسان فني، 

  .پيمانكار و ساير عوامل اجرائي در قالب برنامه زمان بندي كلي پروژه

دريافت و بررسي گزارش هاي ماهانه فعاليت هاي، تدارك كاال، عمليات اجرايي، نصب، راه اندازي  -4- 2- 1

  .تحويل از عوامل اجرايي به مسئولين بهره برداري مربوطه
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  نظارت بر طراحي -3- 1

و  بررسي و كنترل طرح ها و نقشه هاي اجرايي تهيه شده توسط پيمانكار و تطابق آنها با مشخصات فني

  .استانداردهاي طراحي به منظور رعايت مفاد قرارداد دستيابي به طرح هاي بهينه و اقتصادي

  )تدارك مواد، مصالح و تجهيزات(نظارت بر خريد كاال  -4- 1

بازبيني و بررسي دستورالعمل هاي كنترل كيفيت و تهيه گزارشات الزم در اين ارتباط براي كارفرما،  -1- 4- 1

دمات بازرسي فني در كارخانه سازنده تجهيزات، شامل خدمات نظارت بر ساخت مديريت و هماهنگي خ

  .تجهيزات، نظارت بر آزمايش هاي نهايي تجهيزات، نظارت بر بسته بندي و صدور اجازه خروج

بازبيني و تأييد نقشه هاي ساخت به منظور تطبيق مشخصات آنها با مشخصات فني مندرج در قرارداد و  -2- 4- 1

ها و در صورت لزوم اعالم نظر در مورد دستورالعمل هاي نصب، راه اندازي، بهره برداري و نگهداري استاندارد

  .و اخذ تأييديه از كارفرما

بررسي و تطبيق پروفورماها و بيمه نامه هاي ارسالي از سوي پيمانكاران، سازندگان و فروشندگان مطابق  -3- 4- 1

 .قراردادهاي مربوط

  .نظر و تأييد دستورالعمل آزمايش هاي كارخانه اي به منظور تطابق با قراداد و استانداردها بازبيني، اظهار -4- 4- 1

  .هماهنگي و پيگيري فعاليت هاي تدارك مواد، مصالح و تجهيزات شامل ساخت، بيمه، حمل و تحويل -5- 4- 1

  .كنترل فهرست سازندگان و پيشنهاد دهندگان مورد تأييد -6- 4- 1

  .ازندگان از نقطه نظر استمرار توانائي ساخت و استاندارد بودن محصوالتكنترل مجدد س -7- 4- 1

  .نظارت بر كليه موارد مندرج در پيمان در رابطه با خدمات، خريد كاالي پروژه و حمل تا پاي كار -8- 4- 1



Document Name: 
 

 
 

 شرح خدمات نظارت بر اجرا

 Sheet    3     of     17 
 

با بررسي مصالح، مواد و تجهيزات مورد نياز و كنترل برآوردهاي پيمانكار براي تجهيزات و مصالح  -9- 4- 1

  .احتساب ضريب اطمينان كافي

بررسي برنامه زمان بندي پيشنهادي پيمانكار براي تأمين مصالح با توجه به زمان هاي ساخت، حمل،  - 10- 4- 1

  .ترخيص و غيره

 .تعيين نقاط ضعف برنامه و مشخص نمودن نقاط بحراني و تنگناها و ارائه پيشنهاد براي رفع آنها - 11- 4- 1

  

  بر عمليات اجرائي و راه اندازينظارت كارگاهي  -5- 1

نظارت كارگاهي عبارت است از كنترل كيفيت كار و نظارت بر عمليات اجرايي و راه اندازي كه توسط پيمانكار 

طرح انجام مي شود با توجه به نقشه ها، اسناد و مدارك تهيه شده در طراحي تفضيلي، نظارت كارگاهي همچنين 

  :شامل خدمات زير است 

  ارت بر قرارداد و كنترل صورت وضعيت هانظ -1- 5- 1

  نظارت بر قراردادها -1-1- 5- 1

به لحاظ حفظ منافع كارفرما، مشاور كارفرما مسئول نظارت بر اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منعقده بين 

همچنين مهندس . كارفرما و پيمانكاران است و در اين مورد موظف است كه حافظ منافع كارفرما باشد

ظف است اسناد و مدارك مربوط به مطالبات، ادعاها و هزينه هاي اضافي را كه پيمانكاران ارائه مي مشاور مو

. نمايند، بررسي و پس از تجزيه و تحليل، نتايج و نظرات خود را جهت تصميم مقتضي به كارفرما اعالم كند

طالبات و ادعاهاي مشاور كارفرما موظف است كليه اسناد و مدارك و اطالعاتي را كه جهت بررسي م

  .پيمانكاران مورد نياز است، تهيه و ضميمه گزارش خود به كارفرما ارائه نمايد
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  كنترل صورت وضعيت ها -1-2- 5- 1

مشاور كارفرما بايد از كليه كارهاي پيمانكاران بازديد و بر انجام كار آنان نظارت كامل كند و مطابقت 

مشاور . مندرج در قراردادها و ضمائم مربوطه تأييد نمايدعمليات اجرايي را در كليه مراحل با مشخصات 

كارفرما پس از كنترل و اندازه گيري كارهاي انجام شده، صورت حساب ها و تعديل هائي را كه توسط 

پيمانكاران بر اساس قراردادهاي منعقده تهيه شده است، بايد به دقت رسيدگي و تأييد و حداكثر ظرف 

  .با نظرات خود به كارفرما ارائه نمايد روز پس از دريافت 10مدت 

  تحويل اراضي -2- 5- 1

مشاور كارفرما بايد طبق نقشه ها و مشخصات مدارك مربوطه، اراضي و نقاط اصلي كارها را ضمن تنظيم 

پياده كردن نقشه ها و محورها توسط پيمانكاران و با نظارت مشاور كارفرما . صورتجلسه تحويل پيمانكار نمايد

  .گيرد انجام مي

  برنامه زما بندي اجراي كار -3- 5- 1

مشاور كارفرما بايد برنـامه تفضيلي عمليات اجرائي موضوع قــرارداد را كه توسط پيمانكـاران ارائه مي گردد، 

بررسي و كنترل و اصالح مذكور شامل . پس از بررسي و كنترل و تصويب كارفرما به پيمانكاران ابالغ نمايد

مشاور كارفرما مسئول برنامه كلي و . ه پيشنهادي با برنامه كلي عمليات اجرائي خواهد بودهماهنگ نمودن برنام

جزئي كار با توجه به تغييراتي كه در تهيه كاال و ماشين آالت و تغييرات كار در حين اجرا و ناشي از وسائل كار 

. مي باشد )MS-PROJECT(پيش مي آيد، جهت تجديد نظر در برنامه كار و همچنين برنامه ريزي دقيـق 

مشاور كارفرما بايد جلسات منظم با پيمانكاران تشكيل داده، پيشرفت كار آنها را بررسي نمايد و نيز هدف ها و 

 .برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت و طريق رسيدن به آن هدف ها را در اختيار پيمانكاران قرار دهد
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  نقشه كارهاي انجام شده -4- 5- 1

موظف است در خاتمه هر قسمت از عمليات اجرائي دو نسخه از نقشه هاي اجرائي را كه توسط  مشاور كارفرما

پيمانكار در كارگاه تهيه شده و آخرين تغييرات در آنها توسط پيمانكار منعكس گرديده است، تأييد و به كارفرما 

  .تسليم نمايد

  ايمني -5- 5- 1

نان پيمانكاران و ساير عوامل طرف قرارداد با كارفرما خدمات را مشاور كارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد كه كارك

  .به طـور ايمن و مطمئن انجـام داده، ضـوابط ايمني را در كليـه مراحـل انجام كـار رعايت مي نمايند

  

  راه اندازي تأسيسات -6- 5- 1

ت الزم جهت امكان راه مشاور كارفرما پس از حصول اطمينان از انجام صحيح عمليات موضوع پيمان و آزمايشا

اندازي تأسيسات، نظارت كامل در عمليات راه اندازي دستگاه ها و تأسيسات اعمال و گزارشات كامل و جامعي 

  .تهيه و به كارفرما تسليم مي نمايد

  تحويل موقت -7- 5- 1

طبق مفاد  مشاور كارفرما موظف است پس از حصول اطمينان از اين كه عمليات موضوع قرارداد با پيمانكاران

را پيشنهاد نموده، در  "تحويل موقت"قراردادهاي مربوطه به اتمام رسيده است و قابل تحويل مي باشد، انجام 

كميسيوني كه بـراي تحويـل تشكيل خواهـد شد، شركت نمايد و سپس گواهي نامه هاي تحويل موقت را 

فرما بايد صورت وضعيت قطعي را كه به وسيله پس از آن مشاور كار. تنظيم و براي تصويب به كارفرما ارائه كند

پيمانكار تهيه شده است و مشتمل بر كليه محاسبات و اندازه گيري نهائي و ساير مدارك الزم مي باشد، 

  . رسيدگي و به كارفرما تسليم نمايد
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  گزارشات -8- 5- 1

ده از طرف پيمانكار نظير مشاور كارفرما ضمن تهيه گزارشات مورد نياز كارگاهي، موظف است گزارشات تهيه ش

گزارش روزانه كارگاهي را كه شامل انجام شده، ماشين آالت فعال و موجود در كارگاه و وضعيت مصالح مي 

  . بررسي و كنترل نموده، پس از امضاء به كارفرما تسليم نمايد "باشد، دقيقا

  كنترل مقدار مصرف مصالح -9- 5- 1

رده شده به انبارهاي پيمانكار را كنترل نمايد و مقدار مصرف مصالح مشاور كارفرما موظف است مقدار مصالح وا

مجلس نمايد تا بررسي  مذكور را كه توسط پيمانكار به صورت روزانه گزارش مي شود، صورت برداري و صورت

  .تراز نهائي مصالح به سهولت امكان پذير باشد

  

  نظارت عاليه بر خدمات خريد كاال و عمليات اجرايي -6- 1

  كنترل كيفيت  -1- 6- 1

بررسي و تأييد نيروهاي انساني و كنترل كيفي و موسساتي كه مسوليت كنترل كيفيت را به عهده  -1-1- 6- 1

دارند و حصول اطمينان از به كارگيري افراد واجد صالحيت با تجهيزات كافي براي انجام خدمات نظارت و 

  .بازرسي فني

و ضوابط كنترل كيفيت كارهاي خريد كاال، كارهاي ساختماني و  حصول اطمينان از رعايت روش ها -1-2- 6- 1

  .نصب كارهاي مكانيكي

  حصول اطمينان از رعايت دستورالعمل هاي كنترل كيفيت مواد، مصالح و تجهيزات -1-3- 6- 1

  خدمات راه اندازي، بهره برداري، آزمايش و تحويل -2- 6- 1
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دوره راه اندازي و بهره برداري آزمايشي از جمله كنترل حصول اطمينان از بر طرف نمودن نيازهاي  -2-1- 6- 1

دستورالعمل هاي راه اندازي، تجهيزات آزمايشگاهي، تجهيزات ايمني و آتش نشاني، قطعات يدكي، مواد 

  .شيميايي و ابزار الزم كه توسط پيمانكاران تهيه شده است

ها براي آزمايش و پيش راه اندازي و راه  حصول اطمينان از هماهنگي پيمانكار و سازندگان دستگاه -2-2- 6- 1

  .اندازي دستگاه هائي كه راه اندازي آنها جزء تعهدات سازندگان مي باشد

حصول اطمينان از تأمين و كيفيت كليه ابزار آالت و دستگاه هائي كه براي دوران راه اندازي بايد به  -2-3- 6- 1

  .وسيله پيمانكار آماده و مورد استفاده قرار گيرد

مديريت و هماهنگي در اجراي فعاليت هاي مورد نياز قبل از راه اندازي، نظارت بر انجام آزمايش  -2-4- 6- 1

  .هاي راه اندازي و صدور تأييديه ها و گواهينامه هاي الزم در مراحل مختلف راه اندازي

ر انجام آزمايش مديريت و هماهنگي فعاليت هاي بهره برداري آزمايشي و عوامل درگير، نظارت ب -2-5- 6- 1

  .هاي كارآيي و صدور تأييديه ها و گواهي هاي الزم در مراحل مختلف بهره برداري آزمايشي و تحويل پروژه

حصول اطمينان از ثبت و تهيه گزارش نتايج آزمايش هاي كارآيي پروژه، فرآيندها، سيستم ها و  -2-6- 5- 1

  :تجهيزات عمده تشكيل دهنده آن شامل 

ه گيري حداكثر ظرفيت دستگاه ها و تعيين گلوگاه هاي محدود كننده ظرفيت توليد واحدها نظارت بر انداز -

  .به منظور استفاده در هنگام تهيه طرح توسعه

ثبت نتايج عملكرد كارآيي دستگاه ها و مقايسه آنها با مقادير تعهد شده از سوي سازنده يا فروشنده به  -

  .ز عيبمنظور استفاده بهره بردار در مواقع برو

بررسي و تأييد محاسبات كارآيي سيستم نصب شده و در هنگام بهره برداري به منظور مقايسه اين  -

  .كارآيي با كارآيي ذكر شده در زمان طراحي براي آنها
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  :نظارت بر انتقال اسناد و مدارك پروژه به بهره برداري قبل از صدور گواهي تحويل موقت شامل  -2-7- 6- 1

  ي راه اندازي و بهره برداريدستورالعمل ها -

  نقشه هاي طبق ساخت: كتابچه هاي مهندسي شامل مداركي مانند  -

شامل نقشه ها، دستورالعمل هاي بهره برداري و تعميرات، كاتالوگ هاي فني، (اطالعات فني سازندگان  -

  )دستورالعمل هاي آموزشي و غيره

  گواهينامه هاي آزمايش تجهيزات -

  انتقال قطعات يدكي دوران بهره برداري به انبارهاي متقاضي و تحويل آنها به بهره بردار نظارت بر -2-8- 6- 1

  خدمات برآورد و كنترل پرداخت ها -3- 6- 1

تهيه برآورد هزينه كارهاي اضافي و نقصاني خدمات خريد كاال، بازرسي فني، عمليات اجرائي، نصب  -3-1- 6- 1

  .و راه اندازي

  .ني پرداخت ها به تناسب پيشرفت كارتهيه برنامه زما -3-2- 6- 1

كنترل و تأييد صورتجلسه ها و صورت وضعيت هاي تهيه شده توسط پيمانكار به منظور صدور  -3-3- 6- 1

  .دستور پرداخت از سوي كارفرما

كاران دست دوم، رسيدگي بررسي مسائل قراردادي سازندگان و فروشندگان، بازرسان فني و پيمان -3-4- 6- 1

  .به موارد اختالف آنها و گزارش اقدامات انجام شده به كارفرما

  .بررسي و تأييد قيمت هاي جديد پيشنهادي پيمانكاران و سازندگان -3-5- 6- 1

  .رسيدگي به تأخيرات در اجراي قرارداد و تعيين تأخيرات مجاز يا غير مجاز و تهيه گزارش مربوطه -3-6- 6- 1

پيگيري انعقاد قرارداد انواع بيمه هاي مورد نياز، پيگيري امور بيمه و پيگيري وصول خسارت در  -3-7- 6- 1

  .مواقع بروز حوادث
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  .كنترل انجام تعهدات قراردادي پيمانكاران و سازندگان جهت رعايت مفاد قراردادهاي مربوطه -3-8- 6- 1

دگان پس از انجام تعهدات آنها يا ارائه پيشنهاد تأييد آزاد سازي ضمانتنامه هاي پيمانكاران و سازن -3-9- 6- 1

  .به كارفرما در زمينه تمديد ضمانتنامه ها توسط پيمانكاران و سازندگان

    (Commissioning & Performance Test)  راه اندازي و آزمايش عملكردي -7- 1

  تفكيك وظايف و مسئوليت هاي كارفرما و پيمانكار -7-1- 1

انكار در رابطه با مسائل پيش راه اندازي و تحويل موقت و دائم به شرح مندرج ذيل ارتباط بين كارفرما و پيم

  . بوده و تعهدات پيمانكار در اين موارد در حد موارد تعيين شده در اين فصل مي باشد
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   (Precommissioning) يپيش راه انداز

همكاري كارفرما توسط پيمانكار صورت  در اين مرحله كليه فعاليت هاي مربوطه بايستي با هماهنگي و مساعدت و

بديهي است آن دستـه . تهيه و مشخص گردد "پذيرد و به طور همزمان ليست نواقص و كمبودهاي احتمالي متفقا

از نواقص و كمبودهاي ياد شده كه مـانع از انجام راه انــدازي بــاشد، مي بايستي تا قبل از مرحله راه اندازي 

  .انكار بر طرف گرددتوسط پيم) تحويل موقت(

  .همچنين مدارك ذيل بر حسب مورد بايستي توسط كارفرما به پيمانكار تحويل گردد

  دستورالعمل هاي راه اندازي و عملياتي - 1

 به انضمام نقشه هاي مربوطه) ها(كتابچه ها و كليه مدارك طراحي واحد  - 2

 كاتالوگ، ليست اجزاء و قطعات دستگاه هاي نصب شده - 3

 هره برداري و نگهداري دستگاه هادستورالعمل هاي ب - 4

 گواهي و ضمانتنامه هاي ساخت دستگاه ها - 5

 گواهي آزمايش هاي مختلف - 6

 

  (Commissioning)      راه اندازي

پس از رفع نواقص و كمبودها و تكميل مرحله پيش راه اندازي، عمليات راه اندازي توسط كارفرما با مساعدت و 

  .تحويل و تحول انجام مي پذيردهمكاري پيمانكار و تنظيم صورتجلسه 
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  صورتجلسه تحويل و تحول

پس از انجام عمليات راه اندازي خط لوله، واحد تأسيسات و در صورت موفقيت آميز بودن نتايج آن اقدام به تكميل 

  .صورتجلسه تحويل و تحول توسط كارفرما و پيمانكار مي گردد

  

   (Operability Test)انجام آزمايش عملياتي شدن 

انجام آزمايش عملياتي شدن واحد تأسيسات براي يك مدت زمان تعيين شده، توسط كارفرما و با نظارت پيمانكار 

صورت مي پذيرد تا بدين صورت از عملياتي  )۴ACCORDING TO ASME PTC (از آغاز بهره برداري

  .بودن واحد يا تأسيسات تحت شرايط تعيين شده اطمينان حاصل گردد

  

  هينامه تحويل موقت كارصدور گوا

پس از رفع كليه نواقص و كمبودهاي احتمالي و انجام آزمايش عملياتي شدن واحد يا تأسيسات گواهينامه تحويل 

موقت كار، توسط كارفرما براي پيمانكار صادر مي گردد و يك نسخه از آن را جهت اطالع به كارفرما ارائه مي 

  .نمايد

  

  و اعالم پذيرش تكميل آزمايش (Performance Test) ييآزمايش حسن انجام كار يا كارآ

پس از صدور گواهي تحويل موقت كار، بر حسب مورد طي زمان معيني، انجام آزمايش حسن انجام كار يا كارآيي 

پس از مشخص نمودن نواقص و كمبودهاي احتمالي توسط . توسط كارفرما و با نظارت پيمانكار صورت مي گيرد
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كردن آن توسط پيمانكار و رضايت بخش بودن نتايج آزمايش، اطالعيه تكميل آزمايش حسن كارفرما و مرتفع 

  .انجام كار ظرف مدت معيني توسط كارفرما به پيمانكار اعالم مي گردد

  

  )تحويل قطعي كار(ايان كار پس از اتمام دوره نگهداري تأييد پ

ار كه در شرايط پيمان تعيين شده است آغاز مي از تاريخ صدور گواهينامه تحويل موقت كار، دوره نگهداري ك

هرگاه در طي دوره نگهداري معايب و نواقصي در كار مشاهده گردد كه ناشي از عدم رضايت مشخصات . گردد

فني، يا به كارردن مصالح، تجهيزات و اجناس، ماشين آالت و وسائل نامرغوب و غير استاندارد و يا نحوه اجراي 

كارفرما مراتب را ظرف مدت زمان كافي و مشخص و قبل از پايان دوره نگهداري به پيمانكار كار پيمانكار باشد، 

پيمانكار در چارچوب مدارك و مفاد پيمان نسبت به رفع نواقص ياد شده اقدام نموده و تكميل آن . اعالم مي نمايد

توسط كارفرما و پيمانكار ) يل واقعيتحو(بعد از اتمام دوره نگهداري، پايان كار . را به اطالع كارفرما مي رساند

  .گواهينامه پايان كار توسط پيمانكار صادر خواهد شد "تأييد مي گردد و متعاقبا

  

  شرح كارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد پيمانكار

  خدمات تهية تجهيزات

  :پيمانكار بايستي

   آماده  نمايد اجناس مورد نياز راهمه خدمات تامين تجهيزات جهت خريد.  

  :خدمات تامين تجهيزات شامل موارد زير بوده ولي  محدود به آنها نمي باشد 

   كارهاي ويژه مورد نياز(Specific Job Requirements) را تعيين نمايد.  
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  خصات فني و برگه داده هاي مربوطهگردآوري همه مش  

  تهيه فرم درخواست براي خريد مواد  

   تهيه ارزيابي فني(Technical Evaluation)  و تجاري با سازندگان و پاسخ به سؤاالتي كه براي آنها

  .پيش مي آيد

   خريد هر گونه تجهيزاتي خارج ازVendor List بايد به تاييد كارفرما برسد .  

   : تهيه و صدور درخواست خريد

  هاي تائيد شده بازبيني درخواست  

  اي خريده اعمال و صدور تغييرات درخواست  

 مناسب از اجناس بازرسي  

   بازبيني فاكتورهاي فروش(Invoices)   

  تنظيم براي بيمه  

   بارزسي محموله ها  

  كردن بسته بندي ها  مرتب  

  ه از طريق كشتي انتقال مي يابندهماهنگي با آژانس هاي كشتي راني جهت حمل محموله هايي ك.  

  ي درياييرات و واردات محموله هاآماده سازي مدارك مورد نياز براي صاد  

  ي بازبيني داده ها و نقشه هاي فروشندگان براي تطبيق با مشخصات  و نقشه هاي طراح  

  هاي تامين تجهيزات  آماده سازي و هماهنگي همه فعاليت  

   تهيه گزارش پيشرفت  
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بارزسي اجناس و مواد بر طبق يك دستورالعمل از وظايف پيمانكار بوده و پيمانكار موظف مي باشد كه در 

و امي مراحل ساخت و نصب هر دستگاه تمامي آزمايشات الزم را جهت تطابق با مدارك طراحي تم

  .مشخصات تائيد شده به عمل آورد

، تمامي اجناس را كه هزينه نموده هاي مشروحه ذيل پيمانكار بايد بر اساس مشخصات پروژه و درخواست

  .بازرسي نمايدواحد توسعه يافته قرار گرفته اند، را و در واحد جديد يا 

 50هاي حرارتي و هر دستگاه ديگري كه متحرك نبوده و براي  پيمانكار بايستي ظروف تحت فشار مبدل 

Psi، ه پيمانكار يا بيشتر يا براي خالء طراحي شده است و بايد بوسيله شخص ثالث با توافق كارفرما و هزين

  .به بيرون انتقال يابد، را بازرسي نمايد

   چ گونه بازرسي يا تستي در محدوده شرح كار بدون موافقت كتبي كارفرما نمي تواند صرف پيمانكار از هي

گيرد مي  مي پيمانكار براي انجام هر گونه تستي كه توسط فروشنده يا خود پيمانكار انجام .نظر نمايد

  .جام گيردحضور نماينده كارفرما انروز تقويمي قبل به كارفرما اطالع دهد تا تست مزبور با  15بايست 

 پيمانكار بايستي كليه اجناس را قبل از خريد به روئيت كارفرما رسانده و تاييد آن را اخذ نمايد.  

هر گونه بازرسي از طرف كارفرما مسئوليت و تعهد پيمانكار يا هر يك از فروشندگان يا پيمانكار فرعي كه در  

  .شرح پيمان قيد شده  است نمي كاهد

 كان تكميل طرح در زمان مقرر باشدنحوي تسريع نمايد تا امه گيري ب پيمانكار بايد در تحويل.  
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   (Supply of Equipment & Materials)تامين مواد و تجهيزات 

 ل پروژه ها بر اساس نتايج طراحي خريد قطعات اصلي مورد نياز ك  

بايد از منابع معتبر و يا استفاده لوله هاو ساير موارد  كلية قطعات اصلي شامل قطعات مكانيكي، ابزاردقيق،: توجه

از ليست فروشندگان پيشنهادي تهيه گردد و به تائيد و رويت كارفرما برسد و در صورت استفاده از 

  .قبالً تاييديه كارفرما را اخذ نمايد Vendor Listمنابعي خارج از 

 يستي بوسيله د مي با، عوارض گمركي جهت همه تجهيزات و موابسته بندي، بارگيري، تخليه، حمل و نقل

  .ي بايستي جديد باشندتمام مواد م .پيمانكار انجام گيرد

  

  اجرا و نصب  

 برپا  ،تمــام مواد مورد نياز جهت اجرا را ساخته(Erect) و نصب نمايد.  

 كه به سرپرستي اي ساخت واحد جديد را متقبل گردد، خدمات و پرسنل الزم برمخارج تمام تجهيزات ،

(Superintendence) زات خاموش ، تجهيمل و نقل، ساخت وسايل، امكانات حمورد نياز، ابزار ساخت

براي ساخت و  ، دفاتر موقتي و امكانات ذخيره سازي الزمكننده آتش در حين ساخت، تامين ساخت و نصب

  .نصب محدود نمي گردد

 هاي موقت مانند دفاتر محوطه  تمام ساختمان(Field Office)هاي تعويض  ، مكاناها، انباره ، فروشگاه

ها  ، امكانات بهداري و بهداشت و غيره كه توسط پيمانكار ساخته شده اند بعد از تكميل ساختمانلباس

  . بايستي جمع آوري گردند
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  پيمانكار بايستي موارد حاضر براي سفارش و ساخت را نصب نموده و تمام خدمات كرافت(Craft)، 

  .رانتي فرآيند را به انجام برساندشات مورد قبول و گاپرسنل و مواد و وسائل ضروري جهت آزماي

 و واحد را تميز و مرتب ترك نمايدها و مصالح ساختماني را مرتب كرده  ، آشغالپيمانكار كارگاه موقت.  

  پيمانكار بايستي تمام موارد پيشگيري براي محافظت همه كارها را كامل كند يا مواد آماده شده در ارتباط با

  .زي، از صدمه خوردن محافظت نمايدا بوسيله استفاده عناصر يا بكار بردن ساخت و آماده سااين پروژه ر

 هاي معتبر بوده يا با ارائه  ها بايد داراي گواهينامه سالمت از شركت در زمان اجراي پروژه كليه جرثقيل

قطعات مورد  كه IPS-I-GM-350به شماره  IPSاسناد و مدارك مربوط به جرثقيل بر اساس استاندارد 

  .مشخص نموده وسيله خود را آماده سازي نمايند "نياز جهت بازرسي را كامال

  جود، شامل جاده هاي موشده به واحدهاي موجود يا امكاناتپيمانكار همچنين براي تعمير صدمات وارده ،

آن باشد نيز  شرايطها كه در نتيجه فعاليت پيمان يا  ، ساختمانها، خطوط برق ، جويها، خطوط لوله حفاظ

  .مسئول مي باشد

  پيمانكار بايستي تمام موارد ايمني مورد نياز رعايت نمايد، ضمناً داراي نمايندة ايمني مقيم داراي تجربة الزم

  . ية مراحل انجام كار باشدلدر اين زمينه در ك

 شكل طبيعي خود مد و صورت ه بازرسي و آزمايش محوطه آن را انجام داده و موارد زير را ب پيمانكار بايستي

  :نظر قرار دهد

  محوطه پروژه  -          

 و موارد لزوم براي تكميل پروژه  مقدار و طبيعت كار -          

 روش هاي دسترسي به محوطه پروژه  -          

 اسكان افراد در صورت لزوم  -          
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 ه خود هاي عالمت زده شده براي استفاد مكان -         

 مشكالت مؤثر روي عملكرد كارها  -         

 شرايط كارگران محلي و عمومي  -         

وي كارايي پروژه ، اتفاقات و شرايط محيطي كه مي توانستند در هر حال رتمام ديگر موارد، خطرات -

  .تاثيرگذار باشند

 ديوگرافي براي ، تست راند تست هيدروليكيها و تجهيزات آزمايشات بازرسي فني مان براي كليه دستگاه

  . ها به كارفرما الزامي مي باشد ها بر اساس استاندارد شركت ملي نفت ايران و ارئه نتايج آزمايش جوش

  ارائه فرآيند جوشكاريWPS و  PQR   

  معرفي بازرس شخص ثالث و ارائه مدارك الزم جهت بررسي و تاييد نهايي آن قبل از اقدام به كار جهت

   QCو بازرسي  ها انجام راديوگرافي جوش

 معرفي نفرStand By  ي پااليشگاه آتش نشاني جهت نظارت  كارهاي اجرايي و اخذ تاييد اداره آتش نشان

  در خصوص نفر مربوطه

  انجام كليه آزمايشات هيدرواستاتيك و آزمايشات غير مخرب مطابق كدهاي مربوطه و در صورت نياز طبق

  مل هاي بازرس كارفرما در حين نصبدستورالع

 ها مطابق با نظر كارفرما و تفسير فيلم ارائه مدارك بازرس شخص ثالث در خصوص راديوگرافي از جوش 

  ايي به كارفرما جهت اخذ تاييديههاي مربوطه و ارائه نه

 ييد نهايي آن توسط بازرس كارفرماانجام آزمايش جوشكاران و تا 


