دعوتنامه شرکت در مناقصـه دومرحلهای
شماره 99-001

موضوع مناقصه :
تهیه مصالح و اجرای عملیات باقیمانده بخش تجاری
پروژه مگاپارس
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با سالم و احترام؛
شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای عملیات باقیمانده بخش تجاری پروژه مگاپارس خود
را از طریق مناقصه دومرحلهای و ارزیابی کیفی ،به شرکتهای دارای صالحیت( حداقل رتبه  2ابنیه و  2تاسیسات و تجهیزات)
و برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید ،لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامهزمانبندی مناقصه ،نسبت به تکمیل
اسناد مناقصه اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -1مـوضوع مناقصه  :تهیه مصالح و اجرای عملیات باقیمانده ابنیه ،تأسیسات برقی و مکانیکی بخش تجاری پروژه مگاپارس
 -2محل اجرای کار  :تهران ،خیابان شریعتی،خیابان معلم،نبش خیابان مرودشت ،پالک  1تلفن  86010620داخلی 208-207
 -3مدت اجرای کار  10 :ماه (ده ماه شمسی)
 -4کارفرما (دستگاه مناقصه گزار)  :شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس
 - 5تضمین شرکت در مناقصه :

مناقصه گر میبایست همراه با اسناد مناقصه  ،جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  500.000.000ریال را به یکی از صورتهای
مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.
 -1ضمانتنامه بانکی به نام شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس  ،این ضمانتنامه بانکی باید به مدت سه ماه از تاریخ گشایش
پیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم مناقصه گزار ،با هزینه مناقصه گر برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد( .با کد پستی
 1639767111و شناسه ملی )10103907880
 -2چک تضمینشده بانکی به شمارهحساب  420220246177نزد بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی کد 1111
 -3واریز وجه بهحساب شماره  420220246177نزد بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی کد  1111به شماره شبای
 IR4701004004000420220246177و ارائه اصل فیش واریزی.
 -5-1درصورتیکه مناقصه گر برنده مناقصه ،حاضر به امضاء قرارداد و یا تأدیه ضمانتنامه انجام تعهدات نشود ،سپرده یا ضمانتنامه
شرکت در مناقصه وی ،توسط مناقصه گزار ضبط و با نفر دوم مناقصه  ،قرارداد منعقد خواهد شد.
 - 5-2به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5-3ضمانتنامه شرکت در مناقصه نفر دوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول مناقصه نزد کارفرما باقیمانده و تضمین سایر
پیشنهاددهندگان ظرف مدت  7روز پس از بازگشائی پاکتها با درخواست کتبی به آنها مسترد خواهد شد.
 -6زمانبندی مناقصه :

 - 1-6بهمنظور شرکت در مناقصه و دریافت اسناد از تاریخ  99/01/24به واحد پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به نشانی مندرج
دربند  2و یا وبسایت شرکت به آدرس  http://www.megapars.coبخش مناقصات مراجعه نمایند.
 - 2-6آخرینمهلت تسلیم پیشنهادها ساعت 14:00روز شنبه مورخ  99/02/07میباشد.
 -3-6چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه ،مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری(ساعت  )14:00مورخ 99/01/31
به دستگاه مناقصه گزار اعالم نمایید.
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 -7نحوه گشایش پاکتها به شرح زیر است:
 )1-7ابتدا پاکت «الف» (حاوی تضمین شرکت در مناقصه )گشوده شده و درصورتیکه تضممین شمرکت در مناقصمه موردقبمول واقمد شمود،
پاکت «ب» گشوده خواهد شد.
 )2-7در صورت تأیید محتوی پاکت «ب» بر اساس چکلیست کنترل شکلی و سایر مموارد منمدرج در مناقصمه ،اسمناد و ممدارک در اختیمار
کمیته فنی و بازرگانی قرارگرفته تا ظرف ممدت  10روز نسمبت بمه ارزیابی،امتیم ازدهی و مشمخ

نممودن شمرکتهای لیسمت کوتماه و ارائمه

گزارش به کمیسیون معامالت(مناقصات) اقدام گردد ،
 )3-7از بین شرکتهای لیست کوتاه( شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی را کسب نمودهاند) پاکت «ج» (پیشمنهاد قیممت) گشموده شمده و
برنده اول و دوم مناقصه بر اساس حداقل قیمت پیشنهادی معقول و ارائمه بیشمترین درصمد تهماتر ،تعیمین و ظمرف ممدت  3روز برنمده مناقصمه
بهصورت کتبی( از طریق پست یا نمابر) با ارسال نامه پذیرش پیشنهاد مطلد خواهد گردید.
تذکر )1چنانچه تضمین شرکت در مناقصه به تشخیص کارفرما طبق شرایط مندرج در این اسـناد ت یـ ه نشـده باشـد پیشـن اد
ارائهشده مردود شناختهشده و سایر پاکتهای شرکت مربوطه گشوده نخواهد شد.
تذکر )2چنانچه محتویات پاکت «ب» طبق شرایط مندرج در این اسناد ت یه نشده باشد پیشن اد ارائهشده مردود شناختهشده
و پاکت «ج» شرکت مربوطه گشوده نخواهد شد.

 -8تمام اسناد مناقصه ازجمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم
شود.
 -9پیشنهاد قیمت باید بهطور صریح و بدون قید و شرط و ابهام تهیه و تنظیم گردد .به پیشنهادهای مخدوش  ،مبهم و مشروط ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
 - 10محل تسلیم پیشنهادها واحد پیمان و رسیدگی به نشانی مندرج دربند . 2
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شـرایط مناقصـه
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 -1موضوع مناقصه  :تهیه مصالح و اجرای عملیات باقیمانده ابنیه ،تأسیسات برقی و مکانیکی بخش تجاری پروژه مگاپارس
 -2پیشن اد قیمت و مبنای پرداخت :
الف) مناقصه گر قیمت پیشنهادی خود را طبق فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه( ،پیوست شماره  )10ارائه نماید.
ب) کارکرد صورتوضعیتهای پیمانکار بر اساس فهرستبهای ابنیه ،تأسیسات الکتریکال و مکانیکال سال  99محاسبه و بهحساب پیمانکار
منظورمی گردد.
ج) هیچگونه مبلغی بهعنوان تعدیل و یا مابهالتفاوت مصالح و غیره تعلق نمیگیرد.
د ) هزینه تجهیز کارگاه در برآورد منضم به مناقصه لحاظ گردیده است و پرداخت جداگانهای از این بابت صورت نخواهد گرفت.

تذکر  :کارفرما بنا به مصلحت خود و بجهت کاهش تاثیرات ناشی از هزینه های تامین مصالح ،می تواند قرارداد تامین مصالح
و اجرا را بصورت تفکیک شده با برنده مناقصه منعقد نماید ،تصمیم گیری در این خصوص در ید کارفرما بوده و موجب
ایجاد هیچ گونه حقی برای برنده مناقصه نمی گردد .
 -3اسناد و مدارک ضمیمه مناقصه :
 -1-3نمونه فرم ضمانتنامه ( پیوست شماره )1
 -2-3الزامات  HSEو آییننامه حفاظتی کارگاه ( پیوست شماره )2
 -3-3برآورد اولیه (پیوست شماره)3
 -4-3مشخصات فنی و نقشههای اجرائی (پیوست شماره )4
 -5-3برنامه زمانبندی کلی (پیوست شماره )5
 -6-3فرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه (پیوست شماره )6
 -7-3دستورالعمل ارزیابی کیفی (پیوست شماره )7
 -8-3وندور لیست مصالح (پیوست شماره )8
 -9-3مشخصات واحدهای تهاتری (پیوست شماره )9
 -10-3فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره )10
 -4مدت اجرای کار:
مدت اجرای عملیات موضوع قرارداد  10ماه شمسی میباشد.
 -5ارائه پیشن ادها :

پیشنهاددهندگان پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر بهصورت سربسته الک و
مهرشده تسلیم مناقصه گزار نمایند .
پاکت الف) حاوی ضمانتنامه شرکت در مناقصه
پاکت ب) اسناد مناقصه  ،مشخصات فنی (در قطد  )A4و نقشهها (در قطد  )A3و دستورالعمل ارزیابی کیفی به همراه سایر مدارک
خواستهشده که ممهور و به امضای صاحبان مجاز امضای مناقصه گر رسیده باشد.
پاکت ج) حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیزهای مربوطه
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تبصره -1پیشنهاد دهنده ملزم به ارائه آنالیز قیمت (به تفکیک هر رشته ابنیه ،تاسیات برقی و مکانیکی) و ضریب پیشنهادی خود می باشد
در غیر این صورت پیشنهاد قیمت وی مردود خواهد بود.
تبصره -2به پیشنهادات مبهم ،مخدوش ،مشروط و ناق

ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تذکر ) هر یک از پاکتهای الف و ب و ج باید در لفاف جداگانه الک و مهرشده ،قرارگرفته و روی هر سه پاکت نام و نشانی
پیمانکار ،عنوان و شماره مناقصه درج گردد .
 -6اختیار قبول یا رد پیشن ادات :

کارفرما با بررسی پیشنهادات ارائهشده و بررسی آنالیز قیمتها ،برنده مناقصه را تعیین مینماید .کارفرما در قبول یا رد یک یا کلیه
پیشنهادها مختار بوده و شرکتکنندگان حق هیچگونه اعتراضی ندارند.
 -7برخورد با تبانی کنندگان :

هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاددهندگان باهم تبانی کردهاند طبق ماده  56آئیننامه تشخی

صالحیت پیمانکاران ساختمانی و

نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.
 -8م لت ارائه ضمانتنامه انجام تع دات :

برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی ده روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار ،به میزان  %5مبلغ ناخال

قرارداد را بابت

تضمین انجام تعهدات به مناقصه گزار تحویل نماید .در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه برنده اول ضبط و نفر دوم بهعنوان
برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
 -9نقشهها :

کلیه نقشهها میبایست در قطد  A3چاپ و با مهر و امضاء مناقصه گر ضمیمه اسناد مناقصه گردیده و در پاکت ( ب ) ارائه گردد.
 -10اولویت اسناد و مدارک :

اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از :
 -1-10اسناد و شرایط مناقصه
 -2-10شرایط خصوصی پیمان
 -3-10شرایط عمومی پیمان
 -4-10نقشهها و مشخصات فنی خصوصی
 -5-10مشخصات فنی عمومی  ،دستورالعملها و استانداردهای فنی
 -6-10برآورد و آنالیز ارائهشده توسط مناقصه گر
 -11کسـورات قرارداد :

 -1-11طرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده پیمانکار میباشد.
 -2-11پیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی هرماهه لیست و حق بیمه پرسنل خود را به سازمان تأمین اجتماعی
ارسال و پرداخت نماید .پس از خاتمه قرارداد  ،اخذ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و تسویهحساب نهایی و پرداخت
صورتوضعیت قطعی پس از اخذ مفاصا حسماب بیمه میباشمد.
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 -3-11مطابق با ماده  38قانون تأمین اجتماعی از هر صورتوضعیت  5درصد کسر و به همراه مبلغ آخرین صورتوضعیت پیمانکار
بهعنوان سپرده نزد کارفرما نگهداری و این مبلغ پس از ارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان تأمین اجتماعی بهحساب بستانکاری پیمانکار
منظور میگردد.
 -4-11از هر کارکرد  %10بهعنوان حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما نگهداری میشود که نصف آن پس از تنظیم صورتجلسه
تحویل موقت و تصویب صورتوضعیت قطعی و نصف دیگر پس از سپری شدن دوره تضمین و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی
آزاد و بهحساب بستانکاری پیمانکار منظور میگردد.
 -5-11مالیات بر ارزشافزوده بر اساس قوانین فعلی و آتی سازمان امور اقتصاد و دارائی کشور محاسبه و توسط کارفرما به پیمانکار
پرداخت میگردد.
 -6-11پیمانکار موظف است نسبت به اخذ بیمه مسئولیت مدنی  ،بیمه حوادث کارگران و کارکنان خود در کارگاه تا اتمام عملیات
م وضوع پیمان و همچنین خسارات وارده به اشخاص ثالث در برابر خطر حوادث ناشی از اجرای عملیات موضوع مناقصه اقدام نماید .و
اصل بیمهنامهها را تحویل کارفرما نماید .
 -12نحوه پرداخت :

پیمانکار در آخر هرماه صورتوضعیت کارهای انجامشده از تاریخ شروع کار تا آن را کممه طبممق نقشممههممای اجرایممی ،دسممتور کارهمما و
صورتمجلسها میباشد ،بر اساس برآورد و اسناد منضم به پیمممان ،محاسممبه کممرده و در آخممر ممماه تسمملیم کارفرممما ( دسممتگاه نظممارت )
مینمایم د .پممس از رسممیدگی و تأییممد نهممایی صورتوضممعیت و همچنممین اعمممال کسممورات قممرارداد مطممابق ممماده  11باقیمانممده مبلممغ
صورتوضعیت در بخش تهاتر بهعنوان علیالحساب پرداخت بممهعنوان خریم د( تهمماتر) نممزد کارفرممما مثبمموت میگممردد و بممر اسمماس آن
واحدهای تهاتری موضوع پیمان جهت فروش و یا پیشفروش به پیمانکار تخصی

و آزادسازی میگردد .بخش نقممدی نیم ز بهصممورت

نقد بهحساب پیمانکار کارسازی خواهد شد .
 -13پیشپرداخت :

تا سقف ده درصد مبلغ قرارداد(با رعایت نسبت نقد و تهاتر) به عنوان پیشپرداخت به شرح ذیل و در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی به
پیمانکار پرداخت می گردد :
الف)  3درصد پس از ابالغ قرارداد.
ب)  3درصد پس از حصول پانزده درصد پیشرفت فیزیکی بر اساس صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما ؛
ج) 4درصد پس از حصول چهل درصد پیشرفت فیزیکی بر اساس صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما ؛
 -14سایر شرایط :

 -1-14پیمانکار موظف است پس از مبادله قرارداد نماینده رسمی و دارای صالحیت فنی الزم خود را که مسئولیت اجرای کار در
کارگاه را به عهده خواهد داشت کتباً به کارفرما معرفی نماید و این نماینده موظف است در طول مدت اجرای موضوع قرارداد در
کارگاه حضورداشته باشد.
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 -2-14تأمین کلیه ابزار و تجهیزات موردنیاز جهت انجام عملیات موضوع مناقصه متناسب با برنامه زمانبندی به عهده و هزینه پیمانکار
میباشد
 -3-14تهیه کلیه مصالح و حمل به طبقات به عهده و هزینه پیمانکار بوده و موظف است از مصالح مورد تأیید کارفرما مطابق با وندور
لیست (پیوست شماره  )8استفاده نماید .
 -4-14هزینه تهیه و تأمین آب  ،برق  ،گازوئیل و مخابرات موردنیاز عملیات اجرایی و انتقال به طبقات به عهده پیمانکار است.
 -5-14پیمانکار موظف به بررسی و تدبیر راهکارهای الزم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به غیر میباشد و در صورت بروز
هرگونه خسارت احتمالی پاسخ گوئی به دعاوی در مراجد ذیصالح و پرداخت خسارات احتمالی وارده به عهده پیمانکار بوده و
کارفرما تعهدی در قبال آنها ندارد.
 -6-14آخرینمهلت پیمانکار برای ارائه برنامه زمانی تفص یلی اجرایی هفت روز از تاریخ مبادله پیمان است  ،جزئیات روش تهیه برنامه
زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن میبایست مورد تأیید کارفرما باشد.
 -7-14پس از اتمام عملیات پیمانکار میبایست نقشههای ازبیلت کار و شناسنامه تحویل پروژه را در سه نسخه تهیه و همراه با احجام و
مقادیر آن به کارفرما ارائه دهد.
 -8-14تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه اتاقهای کارگری به عهده پیمانکار است  .برچیدن کارگاه شامل جمدآوری مصالح ،تجهیزات،
تأسیسات و ساختمانهای موقت ،خارج کردن مواد زائد ،مصالح ،تجهیزات ،ماشینآالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح
و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما میباشد.
 -9-14تخلیه ،حمل مصالح به طبقات و همچنین بارگیری و باراندازی آن بر عهده پیمانکار بوده و از این بابت هیچگونه پرداختی
صورت نمیگیرد.
 -10-14پیمانکار موظف است مصالح موردنیاز موضوع قرارداد را توسط باالبر خود به طبقات انتقال دهد.
 -11-14هزینه بارگیری و تخلیه مصالح و لوازم موردنیاز موضوع قرارداد و انتقال به طبقات به عهده پیمانکار است .
 -12-14وظیفه نگهداری و مراقبت از عملیات انجامشده در فصل سرما و تهیه وسایل گرمایشی و  ...بر عهده پیمانکار میباشد .
-13-14پیمانکار موظف به رعایت موارد ایمنی و انجام تمهیدات الزم (ازجمله نصب نرده ایمنی ،نوار خطر ،چراغ هشدار و  )...در
محل کارگاه تحت ید خود میباشد و بهمنظور اجرای صحیح این امر میبایست یک نفر کارشناس  HSEدر چارت سازمانی خود
لحاظ و بهصورت تماموقت در کارگاه حضورداشته باشد ،در صورت عدم رعایت نکات ایمنی توسط پیمانکار ،هرگونه مواردی که بر
اساس آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی ،مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین و آییننامههای مربوطه بهعنوان
عامل حادثهساز تلقی گردد ،توسط کارفرما رفد و هزینههای مترتب با احتساب  30درصد باالسری از هرگونه مطالبات پیمانکار کسر
میگردد .
تبصره )1در صورت عدم توجه پیمانکار به مسائل ایمنی روزانه مبلغ  20,000,000ریال جریمه بهحساب بدهکاری وی منظور میگردد
و پیمانکار هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت .
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تبصره  )2بدیهی است اخذ جریمه و یا رفد موارد حادثهساز توسط کارفرما بدل از اصل تعهد پیمانکار نبوده و درهرصورت مسئولیت
بروز هرگونه خسارت اعم از مالی یا جانی بر عهده شخ

پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .

 -14-14پیمانکار ملزم است پنج نفر نیروی خدماتی جهت کار در کارگاه یا ستاد در اختیار کارفرما قرار داده و کلیه حقوق و مزایای
آنها را مطابق با قوانین و مقررات جاری ،پرداخت نماید ،بدیهی است کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص پرداخت حقوق و
مزایای افراد مذکور ندارد .
 -15-14هزینه تهیه و تأمین امکانات مناسب دفتر کارگاهی برای دستگاه نظارت کارفرما با تجهیزات کامل به تعداد کافی از جمله
کامپیوتر ،پرینتر و فکس با مشخصات مورد تایید کارفرما و یک وعده غذا (ناهار ) با کیفیت مطلوب به تعداد روزانه  10نفر بر عهده
پیمانکار می باشد ؛
 -16-14بهکارگیری افراد زیر سن قانونی کار و فاقد مجوزهای الزم جهت کار در ایران ممنوع میباشد و کلیه تبعات قانونی  ،مالی ،
جزایی و کیفری عدم رعایت موارد فوقالذکر مستقیماً به عهده پیمانکار میباشد .
 -17-14حفاظت فیزیکی از کارگاه تحت ید پیمانکار تا تحویل موقت عملیات اجراشده به عهده وی بوده و این امر بنا بر شرایط
کارگاه شامل حصار کشی ،گماردن نگهبان ،دوربین مداربسته و  ...خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال اموال ،اجناس و
سایر تجهیزات مربوط به پیمانکار ندارد .
 -18-14به ازای هرروز تأخیر غیرمجاز در تکمیل و تحویل پروژه مبلغی برابر  30,000,000ریال بهعنوان وجه التزام عدم ایفای بهموقد
تعهدات بهحساب هرگونه بدهکاری پیمانکار منظور میگردد .
 -19-14پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق با فرمت ابالغی کارفرما میباشد ،در صورت عدم ارائه گزارش روزانه به میزان
دو در هزار بهعنوان جریمه از کارکرد دوره متناظر ،صورتوضعیت پیمانکار کسر میگردد.
 -20-14در صورت نیاز به اجرای داربست جهت اجرای عملیات موضوع مناقصه هزینه داربست بندی و باز کردن آن به عهده پیمانکار
است.
 – 21-14سوراخکاری نبشی وال پستها میبایست بهصورت استاندارد و توسط دریل انجام پذیرد و هزینه جداگانهای از این بابت
پرداخت نمیگردد .
 -22-14در صورت وجود برخی مصالح در انبار کارفرما اولویت در استفاده از مصالح کارفرما میباشد.
 -23-14پیشنهاددهندگان بایستی نسبت به بازدید از سایت پروژه اقدام نموده و کلیه آگاهیهای الزم را در خصوص کارهای اجرایی
موضوع مناقصه را به دست آورند .پیشنهاددهنده پس از تسلیم پیشنهاد ،نمیتواند استناد به ناآگاهی و یا اشتباه خود نماید و هیچگونه
ادعایی از این بابت برای افزایش مدتزمان پروژه و یا بروز ایرادات و نواق

پیشبینینشده پذیرفته نخواهد شد.

 -15دوره تضمین :

حسن انجام کار عملیات موضوع پیمان ،از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده  39شرایط عمومی پیمان تعیین میشود
برای مدت  18ماه از سوی پیمانکار ،تضمین میگردد و طی آن به ترتیب ماده  42شرایط عمومی پیمان عمل میشود .استرداد
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ضمانتنامه انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار پیمانکار ،طبق مفاد شرایط عمومی پیمان صورت خواهد گرفت .شایانذکر است
آزادسازی تضامین مذکور از سوی کارفرما به منزله رفد مسئولیتهای پیمانکار در ارتباط با موضوع قرارداد نمیباشد.
مهر و امضاء
مناقصه گر
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پیوست شماره 1
نمونه ضمانتنامه شرکت در مناقصه

11

* ضمانتنامه شرکت در مناقصه *
(نمونه یک )
به نشانی:

نظر به اینکه*
شرکت نماید ،این**
مایل است در مناقصه****
ریال تضمین
 ،برای مبلغ
 ،در مقابل***
از*
اطالع میدهد کههه شیشههنهاد شههرکتکننده
به این**
و تعهد مینماید چنانچه***
نامبرده موردقبول واقع و مشارالیه از امضای شیمه ان مربههوی یهها ت ههلی ضههمانتنامه انجههات تعهههدام شیمههان
مدالبههه نمایههد،
ریههال هههر مبلکههی را کههه ***
استنکاف نموده است ،تا میههنان
بدون اینکه احتیاجی به اثبههام
بهمحض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***
استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشههد  ،بیدرنه در
بپردازد.
وجه یا حوالهکرد***
معتبر ه ت .این مدم بنا بههه
مدم اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز
برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتیکه **
درخواست کتبی* **
موجه ایههن
نتواند یا نخواهد مدم این ضمانتنامه را تمدید کنههد و یهها *
متعهههد اسههت
را موافق بهها تمدیههد ننمایه د**
تمدید را فراه ن ازد و **
بدون اینکه احتیاجی به مدالبه مجدد باشد ،مبلههغ درجشههده در ایههن ضههمانتنامه را در وجههه یهها حوالههه یهها
شرداخت کند.
حوالهکرد ***
مدالبه نشود ،ضههمانتنامه در
چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدم مقرر از سوی ***
سررسید ،خودبهخود باطل و از درجه ساقط است ،اع از اینکه م ترد گردد یا م ترد نگردد.
*عنوان شیمانکار
**عنوان بانک یا شرکت بیمه
***عنوان دستگاه اجرایی
****موضوع قرارداد موردنظر
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* ضمانتنامه انجام تعهدات *
(نمونه دو)
به نشانی:
نظر به اینکه*
اطالع داده است قصد اسناد قرارداد**
به این****
از*
دارد ،این***
را با*
ریال
برای مبلغ
در مقاب ل ***
بهههمنظور انجههات تعهههداتی کههه بهههموج قههرارداد یادشههده بههه عهههده میگیه رد تضههمین و تعهههد مینمایه د
کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این**
درصورتیکه***
از اجرای هر یک از تعهدام ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیههده
اطالع دهد که *
ریال ،هر مبلکی را که***
است ،تا مینان
مدالبه کند ،بهمحض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***
بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ،بیدرن در وجه یا
بپردازد.
حوالهکرد***
مدم اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز
است و با درخواست کتبی ***
واصله تا قبل از شایان وقت اداری روز تعیینشده ،برای مدتی کههه درخواسههت شههود قابههل تمدیههد میباشههد و
نتواند یا نخواهد مدم این ضمانتنامه را تمدید کند و یا*
درصورتیکه **
را حاضر به تمدید نماید**
موج این تمدید را فراه ن ازد و نتواند**
متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مدالبه مجدد باشد ،مبلغ درجشده در بههار را در وجههه یهها حوالهههکرد**
شرداخت کند.
*عنوان شیمانکار
**عنوان بانک یا شرکت بیمه
***عنوان دستگاه اجرایی
****موضوع قرارداد موردنظر
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پیوست شماره 2
الزامات  HSEو آییانمه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
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 -1پیمانکار متعهد است عالوه بر رعایت و عمل به مقررات اختصاصی سایت محل احداث موضوع قرارداد ،نسبت به رعایت کامل ضوابط
و مقررات  HSEازجمله عدم بهکارگیری افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی (ازجمله افراد معتاد) یا گواهینامه قانونی یا تخصصی مرتبط
به نوع خدمت  ،عدم استفاده از نیروی انسانی بدون تجهیزات ایمنی انفرادی یا شغلی  ،عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل  ،معیوب و
ناایمن ،عدم بهکارگیری ماشینآالت فاقد معاینه فنی و یا فاقد گواهینامه بازرسی فنی  ،اخذ تأییدیه چاههای ارت از شرکتهای مورد تأیید
استاندارد  ،عدم انجام کارهای خطرناک مانند حفاری ،انفجارات و نظایر آن بدون اخذ مجوزهای قانونی و تأیید قبلی کارفرما ،جلوگیری از
تخریب محیطزیست و سعی در حفاظت از منابد طبیعی و زیستمحیطی  ،حفظ کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح پایکار از جمید
خطرات و سوانح طبیعی  ،عدم انجام کار در ساعات غیرعادی بدون هماهنگی با  HSEاقدامات الزم را صورت دهد.
 -2پیمانکار متعهد است کلیه پیشبینیهای الزم را برای جلوگیری از وقوع حوادث مصرح در قوانین  HSEمعمول دارد و در صورت بروز
هرگونه حادثه یا شبه حادثه  ،رویداد ،نق

 ،بیماریهای شغلی و نظایر آن ظرف مدت  48ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم گزارش

مکتوب به کارفرما و سایر مراجد ذیصالح اقدام نماید .مسئولیت وقوع هرگونه حادثه غیرمنتظره جانی و هرگونه نق

عضو احتمالی و کلیه

خسارات جانی و مالی احتمالی آن در خصوص پیمانکار و کارکنان مربوطه در انجام موضوع قرارداد کالً بر عهده پیمانکار هست.
 -3پیمانکار ملزم به رعایت مجموع قوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی (ازجمله آییننامههای حفاظت و بهداشتکار) ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان حفاظت محیطزیست و سایر الزامات بینالمللی  ،ملی و سازمانی میباشد .پیمانکار با امضاء
قرارداد مؤکداً تأیید مینماید که از جمید قوانین  HSEو بخشنامهها و ابالغیههای داخلی و کشوری مرتبط با آن اطالع کامل دارد و مسئولیت
رعایت و عمل به آنها را بهصورت کامل به عهده گرفته است .همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعایت کلیه دستورالعملها و ابالغیهها
ارسالی از سوی کارفرما در این خصوص میداند.
 -4پیمانکار متعهد گردید از کارگران و کارکنان بیگانه (اتباع خارجی) استفاده ننماید و در غیر این صورت کلیه عواقب و جریمههای
متعلقه به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما چون اخطارهای الزم را در این زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در این زمینه هیچگونه
مسئولیتی نخواهد داشت.
 -5پیمانکار تعهد مینماید کلیه مقررات قانون کار را در بهکارگیری پرسنل شاغل در انجام موضوع این قرارداد اعم از بیمه درمانی  ،عمر ،
حوادث و ...را انجام داده و مسئولیت تأمین خسارت جانی و مالی کارگران و متخصصین شاغل به کار پیمانکار در حین انجام موضوع این
قرارداد را به عهده گیرد.
 -6پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای نفرات خود
متناسب با شغلشان اقدام نماید .پیمانکار میبایست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید .در راستای حصول این
مفاد  ،پیمانکار ملزم به تهیه وسایل حفاظت فردی متناسب و مورد تأیید واحد  HSEکارفرما هست .در غیر این صورت کارفرما بهطور
مستقیم موضوع را اجرای نموده و هزینه انجامشده را بهعالوه  %15باالسری از صورتوضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.
 -7پیمانکار موظف است به تناسب میزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل یک نفر یا بیشتر بهعنوان رابط  ،یا نماینده یا مسئول HSE
دارای مدارک مرتبط یا گذراندن دورههای مرتبط  HSEبه کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور میبایست به تأیید مدیریت HSE
کارفرما برسد .در صورت عدمتأیید فرد مذکور  ،پیمانکار میبایست نسبت به معرفی جایگزین اقدام نماید.
 -8پیمانکار موظف است کارکنان خود را تحت آموزشهای الزم ( HSEمقدماتی-تخصصی) قرار داده و آنان را با اصول اولیه HSE
خطرات شغلی و ...آشنا نماید و گواهی الزم را اخذ و در پرونده کارکنان ثبت نموده و مستندات خود را به کارفرما ارائه نماید
درصورتیکه پیمانکار آموزشهای الزم انجام ندهد کارفرما میتواند این موضوع را انجام داده و هزینههای مربوط را پس از اعمال %15
باالسری از صورتوضعیت پیمانکار کسر نماید درهرحال مسئولیت انجام تعهد مذکور به عهده پیمانکار میباشد.
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 -9پیمانکار متعهد است از بهکارگیری افرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر  ،مشروبات الکلی و ...مصرف مینمایند خودداری نماید.
پیمانکار موظف است در دورههای زمانی مستندات این موضوع را در پرونده پزشکی پرسنل خود قرار داده و به کارفرما ارائه دهد.
 -10انجام معاینات بدو استخدام و دورهای طبق دستورالعملهای موجود بایستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و
مستندات آن نگهداری گشته و به کارفرما ارائه گردد.
 -11انجام اندازهگیری عوامل زیانآور محیط کار ( ازجمله صدا ،نور،گردوغبار ،ارگونومی و )...طبق دستورالعملهای موجود توسط
پیمانکار صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.
 -12تهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسایل گرمایش و سرمایش استاندارد و سمپاشی خوابگاههای کارگری و
تهیه سرویسهای بهداشتی و حمام و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد.
 -13پیمانکار میبایست بخشی از مبلغ قرارداد را به امور  HSEاختصاص دهد  ،مبلغ فوق باید صرف تأمین اقالم موردنیاز ( وسایل
حفاظت فردی ،فرهنگسازی ،آموزش و )...گردد.
 -14درصورتیکه پیمانکار از تعهدات خویش درزمینهٔ  HSEتخطی نماید کارفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر  ،توقف پرداختهای
پیمانکار  ،جریمه نقدی و نهایتاً قطد همکاری را در نظر گیرد.
م ر و امضاء
مناقصه گر
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آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
فصل اول – هدف ،دامنه شمول و تعاریف
الف – هدف:
هدف از تدوین این آییننامه پیشگیری از حوادث منجر بهصدمات و خسارات جانی و مالی در عملیات ساختمانی و تأمین ایمنی و حفاظممت
نیروی انسانی شاغل در کارگاههای ساختمانی است.
ب – دامنه شمول
مقررات این آییننامه به استناد ماده  85قانون کار جمهوری اسالمی ایران تدوین و در مورد کلیه کارگاههای ساختمانی الزماالجرا است.
ج – تعریف صاحبکار در کارگاه ساختمانی
صاحبکار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائممقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نمموع از عملیممات
ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول مینماید و یا خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلممق بممه خممود بممر طبممق
مقررات قانون کار بکاری گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب میگردد.
د – تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی
کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کار
و بهحساب خود بکار میگمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی ،پیمانکار جزء و یا صاحبکار باشد.
هم  -تعریف مهندس ناظر
مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قممانون نظاممهندسم ی و کنتممرل سم اختمان دارای پروانممه اشممتغال بممه کممار مهندسممی از
وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صالحیت ،مسئولیت نظارت بر تمام یا قسمتی ازعملیاتساختمانیرا بر عهده میگیرد.
و – تعریف حادثه ناشی از کار
حادثه ناشی از کار به استناد ماده  60قانون تأمین اجتماعی حادثهای است که در حین انجاموظیفه و به سبب آن برای کارگر اتفاق میافتد و
موجب صدماتی بر جسم و روان وی میگردد .حوادثی که برای کارگر در حین اقدام بهمنظور نجات سممایر افممراد حادثهدیم ده در کارگمماه و
مساعدت به آنان روی میدهد نیز حادثه ناشی از کار محسوب میگردد.
ز – تعریف شخ
شخ

ذیصالح

ذیصالح ازلحاظ این آییننامه شخصی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی از وزارت مسکن و شهرسازی و یمما

پروانه مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و امور اجتماعی در رشته مربوطه باشد.
فصل دوم – مقررات کلی
ماده  :1قبل از شروع عملیات ساختمانی باید پروانهها و مجوزهای الزم توسط مالکان و صاحبان کار از مراجد ذیربط قانونی اخذ گردد.
ماده  :2قبل از شرع عملیات ساختمانی مربوط به تأسیس کارگاههای جدید یا توسعه کارگاههممای موجممود ،بایممد طبممق ممماده  87قممانون کممار،
نقشههای ساختمانی و طرحهای موردنظر ازلحاظ پیشبینی در امر حفاظت فنی و بهداشتکار برای اظهارنظر و تایید بممه واحممد کممار و امممور
اجتماعی محل ارائه گردد.
ماده  :3مسئولیت اجرای مقررات این آییننامه بر اساس مواد  91و  95قانون کار بر عهده کارفرماست.
ماده  :4هرگاه صاحبکار اجرای کلیه عملیات ساختمانی از ابتدا تا پایان کار را کالً به یک پیمانکار محول نماید ،پیمانکممار مسممئول اجممرای
مقررات این آییننامه در کارگاه خواهد بود.
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ماده  :5هرگاه صاحبکار اجرای قسمتهای مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکاران مختلف محول نماید ،هر پیمانکار در محدوده
پیمان خود ،مسئول اجرای مقررات این آییننامه خواهد بود و پیمانکارانی که بممهطور همزمممان در یممک کارگمماه سمماختمانی مشممغول فعالیممت
هستند ،باید در اجرای مقررات مذکور با یکدیگر همکاری نمایند و صاحبکار مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.
ماده  :6هرگاه پیمانکار اصلی اجرای قسمت های مختلف عملیات ساختمانی را به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید ،هر پیمانکار جزء
در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقرات این آییننامه بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.
ماده  :7هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته
باشد ،باید فوراً مراتب را همراه باراهنماییها و دستورالعمل های الزم ،کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطالع داده و رونوشت آن را بممه
واحد کار و امور اجتما عی محل و مرجد صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند .کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه
که مورد ایراد و اعالمخطر واقدشده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفد خطر به عمل آورد.
ماده  :8کارفرما باید وقوع هرگونه حاد ثه ناشی از کار منجر به فوت یا نق

عضو را کتباً و در اسرع وقت و قبل از آنکه عالئم و آثار حادثه

از بین رفته باشد ،به واحد کار و امور اجتماعی محل اطالع دهد.
ماده  :9کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شممعبه سم ازمان تممأمین اجتمم اعی محممل اطممالع دهممد و
نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید.
ماده  :10کارگاه ساختمانی باید بهطور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیرمسممئول بممه داخممل آن جلمموگیری بممه عمممل آیممد.
همچنین نصب تابلوها و عالئم هشدارنده که در شب و روز قابلرؤیت باشد ،در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است.
ماده  :11قرار دادن و انبار کردن وسایل کار ،مصالح ساختمانی و نخاله های ساختمانی در معابر عمومی مجاز نیست و چنانچه انجام ایممن امممر
برای مدت موقت و محدود اجتنابناپذیر باشد ،باید با شرایط زیر اقدام گردد.
الف – مجوز الزم از مرجد صدور پروانه ساختمان و سایر مراجد ذیربط و مسئول اخذ گردد.
ب – نحوه قرار دادن ،چیدن یا ریختن این وسایل و مص الح و انتخاب مکان آن به ترتیبی باشد که حوادث برای عابران و وسایل نقلیه بوجود
نیاورد و در اطراف آن نردههای متحرک و وسایل کنترل مسیر و همچن ین تابلوها و عالیم هشدار دهنده که در شب و روز از فاصله مناسممب
قابل رویت باشد ،نصب گردد.
ماده  : 12برای جلوگیری از سقوط مصالح ساختمانی و ابزار کار بر روی کممارگران و افممرادی کممه در محوطممه کارگمماه سمماختمانی از مجمماوز
ساختمان دردست تخریب ،احداث و یا تعمیر و بازسازی عبور مینمایند ،باید یک سرپوش حفاظتی بمما عممرا و اسممتحکام کممافی از شممبکه
فلزی یا از جنس الوار چوبی با شرایط زیر در دیواره اطراف ساختمان نصب گردد.
الف – سرپوش حفاظتی باید با توجه به ارتفاع و وضعیت ساختمان چنان طراحی و ساخته شود که در اثر ریزش مصالح و ابزار کار بم ر روی
آن هیچگونه خطری متوجه افرادی که از زیر آن عبور مینمایند ،نگردد.
ب – زاویه سرپوش حفاظتی را نسبت به سطح افقی میتوان بین  30تا  45درجه به سوی ساختمان اختیار نمود.
ماده  :13احداث راهرو سرپوشیده موقتی در امتداد معبر عمومی مجاور کارگاه ساختمانی در موارد زیر ضروری است:
الف – چنانچه فاصله ساختمان دردست تخریب از معبر عمومی کمتر از  40درصد ارتفاع اولیه آن باشد.
ب – در صورتی که فاصله ساختمان دردست احداث یا تعمیر و بازسازی کمتر از  25درصد ارتفاع نهایی آن باشد.
ج – در مواردی که فاصله ساختمان دردست تخریب ،احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی بیش از حد نصابهای مقممرر در بنممدهای
الف و ب باشد ،اما با توجه به شرایط و مقتضیات خاص ،به نظر بممازرس کممار یمما مرجممد صممدور پروانممه سمماختمان یمما مهنممدس نمماظر ،راهممرو
سرپوشیده موقتی ضروری تشخی

داده شود.

ماده  :14راهروهای سرپوشیده موضوع ماده  13باید دارای شرایط زیر باشند:
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الف – ارتفاع راهرو سرپوشیده نباید کمتر از  5/2متر و عرا آن نیز نباید کمتر از  5/1متر و یا عرا پیاده روی موجود باشد.
ب– راهرو باید فاقد هرگونه ماند بوده و دارای روشنایی الزم طبیعی یا مصنوعی دائمیباشد.
ج – سقف راهرو باید توانایی تحمل حداقل  700کیلوگرم بر مترمربد فشار را داشته باشد .به عالوه سایر قسمتهای آن نیز بایممد تحمممل بممار
مربوط و فشار مذکور را داشته باشد.
د – سقفراهرو باید از الوار به ضخامت حداقل 5سانتیمتر ساختهشده و الوارها طوری در کنار هممم قرارگرفتممهباشممند کممه از ریم زش مصممالح
ساختمانی به داخل راهرو جلوگیری بعمل آید.
هم – اطراف بیرونی سقف راهرو باید به وسیله دیواره شیب داری از چوب یا شبکه فلزی مقاوم محصور باشد .زاویه این حفاظ را نسممبت بممه
سقف میتوان بین  30تا  45درجه به طرف خارج اختیار نمود.
و – در صورتی که راهرو دارای درهای جانبی برای ورود و خروج مصالح و نخالههای ساختمانی و غیره باشد ،این درها باید همممواره بسممته
باشند ،مگر در موارد مذکور که باید مراقبت کافی بعمل آید.
ماده  :15کلیه پرتگاهها و دهانههای باز در قسمتهای مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه آن که احتمال خطر سقوط افممراد را در بردارنممد،
باید تا زمان محصور شدن یا پوشیدن شدن نهایی و یا نصب حفاظها ،پوششها و نردههای دائم و اصمملی ،بممه وسممیله نردههمما یمما پوشممشهای
موقت به طور محکم و مناسب حفاظت گردند.
ماده  :16نرده حفاظتی موقت موضوع ماده  15باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – ارتفاع آن در مورد راه پلهها و سطوح شیب دار حداقل  75سانتیمتر و در سایر موارد حدافل  90سانتیمتر باشد.
ب – در فواصل حداکثر  2متر ،دارای پایههای عمودی محکم باشد.
ج – در اجزاء آن قسمتهای تیز و برنده وجود نداشته باشد.
ماده  :17پوشش حفاظتی موقت موضوع ماده  15باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – در مورد دهانههای باز با ابعاد کمتر از  45سانتیمتر ،تخته یا الوارهای چوبی با قطر حداقل  5/2سانتیمتر.
ب – در مورد دهانههای باز با ابعاد بیشتر از  45سانتیمتر ،تخته یا الوارهای چوبی با قطر حداقل  5سانتیمتر.
ماده  :18در مواردی که احتمال سقوط و ریزش مصالح و ابزار کار از روی جایگاهها و سکوهای کار یا لبه پرتگاهها و دهانههای باز وجممود
داشته باشد ،باید نسبت به نصب پاخورهای چوبی به ضخامت حداقل  5/2سانتیمتر و ارتفاع  15سانتیمتر اقدام شود.
ماده  :19چنانچه قبل از زدن سقفهای دائم ،نیاز به ایجاد سکوی کار در محل باشد ،باید از الوارهایی با ضخامت  5و عرا  25سانتیمتر که
در کنار هم محکم به یکدیگر بسته و متصل شده باشند ،استفاده شود.
ماده  :20برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی و کاهش اثرات زیان آور میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از خطوط بممرق فشممار قمموی ،بایممد
مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال و توزید نیروی برق ،در کلیه عملیات ساختمانی و نیز در تعیین محل احداث بناها و تاسیسات ،رعایت
گردد.
ماده  :21قبل از شروع عملیات ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضممعیف ،بایممد مراتممب بممه اطممالع مسممئوالن و مراجممد ذیممربط
رسانده شود تا اقدامات احتیاطی الزم از قبیل قطد جریان ،تغییر موقت یا دائم مسیر یا روکش کردن خطوط مجاور ساختمان با مواد مناسممب
از قبیل لولههای پلی اتیلن یا شیلنگهای الستیکی و غیره انجام شود.
ماده  :22کلیه هادیها ،خطوط و تاسیسات برقی در محوطه و حریم عملیات ساختمانی باید برقدار فرا شود ،مگر آنکممه خممالف آن ثابممت
گردد.
ماده  :23کلیه کارگران کارگاههای ساختمانی باید مجهز به کاله و کفش ایمنی باشند.
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همچنین در صورتیکه شرایط و نوع کار اقتضاء نماید ،سایر وسایل حفاظت فردی از قبیل دستکش حفاظتی ،عینک و نقاب حفاظتی ،ماسک
تنفسی حفاظتی ،چکمه و نیم چکمه الستیکی ،کمربند ایمنی ،طناب مهار و طناب نجات مطلق ضوابط آیین نامممه وسممایل حفاظممت انفممرادی
باید در اختیار کارگران قرار داده شود.
فصل سوم – ماشین آالت و تج یزات ساختمانی
ماده  :24کلیه رانندگان یا اپراتورهای ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی باید آموزشهای الزم در مورد نحوه کممار بمما ایممن وسممایل را طبممق
قوانین و مقررات مربوطه فرار گرفته و دارای پروانه مهارت فنی یا گواهی نامه ویژه از مراجد ذیربط باشند.
ماده  :25بکار بردن ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی در نزدیکی خطوط انتقال نیروی برق باید با رعایت مواد  20و  21صورت گیرد.
ماده  :26قسمتهای مختلف دستگاهها و وسایل باالبر باید طبق برنامه ذیل مورد بازدیدهای دورهای یا معاینه فنی و آزمایش قرار گیرند.
الف  -بازدید روزانه کلیه لوازم بستن و بلند کردن بار از قبیل قالبها ،اتصاالت ،کابلها ،زنجیرهها و غیره ،از نظر فرسودگی ،شکسممتگی و
هر نوع عیوب ظاهری دیگر ،توسط اپراتور و مسئول دستگاه.
ب – بازدید فنی کلیه قسمتهای دستگاه ،هفتهای یک بار ،توسط شخ

متخص

یا مسئول فنممی دسممتگاه و ارایممه گممزارش بممه سرپرسممت

مربوطه.
ج – معاینه فنی و آزمایش کلیه قسمتهای دستگاه توسط اشخاص متخص

و صدور گواهینامه اجازه کار هر سه ماه یک بار و همچنممین

قبل از استفاده برای اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی و نصب در محل جدید.
ماده  : 27کلیه تعمیرات اساسی و تعویض قطعات و لوازم اصلی که بر روی دستگاه باالبر انجام میشود ،باید در دفتر ویژهای ثبم ت و توسممط
متخص

مربوطه امضاء گردد .این دفتر همراه با گواهینامههای اجازه کار موضوع بنممد ج ممماده ،26بایممد نممزد مالممک و کارفرمممای دسممتگاه

نگاهداری و در هنگام لزوم ارایه گردد.
ماده  :28کلیه قسمتهای تشکیل دهنده دستگاهها و وسایل باالبر و اجزاء آنهم ا بایممد بمما رعایممت اصممول و قواعممد فنممی و طبممق اسممتانداردها و
ضرائب اطمینان مندرج در «آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها» طراحی ،محاسبه و ساخته شممده
و توسط اشخاص ذیصالح نصب ،تنظیم و آماده به کار شوند.
ماده  :29حداکثر ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت کار مطمئن هر وسیله باالبر بایممد بممر روی لوحممهای نوشممته و در محممل مناسممبی بممر روی
دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعایت گردد.
ماده  :30قالب دستگاهها و وسایل باالبر باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – مجهز به شیطانک یا ضامن باشد تا ماند جدا شدن اتفاقی بار از آن گردد.
ب–حداکثر باری کهمیتوان بهوسیله آن بلندنمود ،بهطور واضح بر روی آن حک شده باشد.
ج – در صورتی که نوع کار ایجاب نماید ،مجهز به دستگیره مناسبی باشد کممه بتمموان آن را در حالممت تعلیممق ،تغییممر مکممان داده و در وضممد
مناسب قرار داد.
ماده  :31میزان حداکثر مجاز بار بدون خطر زنجیرها ،کابل ها و سایر وسایل بلند کردن و بستن بار باید بر روی پالک فلممزی درج و بممه آنهمما
متصل باشد.
ماده  :32دستگاههای باالبر ثابت از قبیل جرثقیلهای برجی ( )Tower Cranesو وینچها باید به طور مطمممئن در محممل نصممب خممود مهممار
گردیده و وزنههای تعادل آنها متناس ب با حداکثر میزان حمل بار محاسبه و درنظر گرفتممه شممود .در مممورد جرثقیلهممای برجممی ،اسممتحکام و
مقاومت زمین محل استقرار دستگاه قبل از شروع عملیات نصب و مونتاژ باید مورد بررسی قرار گیرد .هم چنین نحوه مهار این دستگاهها باید
به ترتیبی باشد که در مقابل حداکثر نیروی باد و طوفان در محل ،مقاومت کافی داشته باشند.
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ماده  : 33هر دستگاه باالبر عالوه بر اپراتور یا راننده ،باید دارای یک نفر کمک اپراتور یا عالمت دهنده نیز باشد .این شخ

بایممد در مممورد

نحوه عالمت دادن با دستها یا وسایل هشدار دهنده و نوع عالیم مشخصه و یکنواخت ،آموزش الزم را دیده باشد .در مواردی که به علت
محدود بودن میدان دید اپراتور و یا هرگونه شرایط و موقعیت های خاص ،به بیش از یک نفر عالمت دهنده نیاز باشد ،بایممد عالیممم حرکممت
فقط توسط یکی از آنها که نفر اصلی است ،داده شود .اما در عین حال اپراتور باید از عالمت توقفی که در موارد خطر توسط هممر کممدام از
آنان داده میشود ،تبعیت نماید.
ماده  :34مسیر حرکت و محل استقرار جرثقیل ها و دیگر وسایل باالبر باید قبالً به طور دقیق بازدید و بررسی شود تا در موقد حرکت و کار،
خطری از طریق برخورد با سیم و کابلهای برق یا تاسیسات و بناهای موجود و یا سقوط در محلهای حفاری شده و غیره ،متوجممه اپراتممور،
کارگران و افراد دیگر نشود.
ماده  : 35از روی معابر و فضاهای عمومی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسممیله دسممتگاههای بمماالبر عبممور داده شممود و چنانچممه
انجام این کار اجتناب ناپذیر باشد ،باید این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور ،محممدود و یمما مسممدود گردیممده و هممم چنممین
عالیم هشداردهنده موثر از قبیلتابلوها،پرچمهای مخصوص یا چراغهای چشمکزن بکاربرده شود.
ماده  :36به رانندگان یا اپراتورهای دستگاهها و وسایل باالبر نباید کار دیگری ارجمماع شممود .همچنممین افممراد مزبممور در هنگممام روشممن بممودن
دستگاه و یا آویزان بودن بار ،مجاز به ترک و رها کردن دستگاه نمیباشند.
ماده  : 37راننده یا اپراتور دستگاه باالبر و افراد کمکی و عالمت دهنده ،در هنگام انجام وظیفه ،حق خوردن ،آشامیدن و استعمال دخانیات را
ندارند.
ماده  :38به هیچ وجه نباید اجازه داده شود که کارگران بر روی بار مورد حمل سوار شوند و یا برای جابجمما شممدن از وسممایل بمماالبر اسممتفاده
نمایند.
ماده  :39در هنگام بهره برداری از جرثقیلهای سیار موتوری باید دقت شود که جکها به طور صحیح استفاده و در محممل مناسممب اسممتقرار
یابند.
ماده  :40در هنگام باد ،طوفان و بارندگی شدید ،باید از کار کردن با دستگاهها و وسایل باالبر خودداری شود.
ماده:41کابین راننده یا اپراتور ماشینآالت راهسازی و ساختمانی بایددارای شرایطزیر باشد:
الف – به ترتیبی باشد که راننده یا اپراتور را در برابر شرایط جوی و گرد و غبار محافظت نموده و نیز میدان دید کافی برای او تامین نماید.
ب – کلیه شیشههای درها و پنجرهها از نوع مقاوم و نشکن باشند.
ج  -داراب رکاب و دستگیرهای باشد که راننده یا اپراتور بتواند به راحتی و با ایمنی کامل سوار و پیاده شود.
د – پله و رکاب ترجیحاً مشبک و پنجرهای باشد تا گل و الی بر روی آن متراکم نشده و باعث لغزش پای راننده و اپراتور نگردد .ضمممناً از
آلوده شدن آن به روغن ،گریس یا سایر مواد لغزنده باید جلوگیری بعمل آید.
ماده  :42در مواردی که میدان دید راننده یا اپراتور ماشین آالت راه سازی و ساختمانی محدود باشممد ،وجممود یممک نفممر کمممک یمما عالمممت
دهنده الزامی است.
ماده  : 43راننده یا اپراتور قبل از ترک ماشممین آالت راه سممازی و سمماختمانی بایممد دسممتگاه را ترمممز و در صممورت وجممود تیغممه یمما باکممت یمما
خاکبردار ،آن را پایین آورده و بر روی زمین قرار داده و دستگاه را خاموش نماید.
ماده  :44در شرایطی که به دلیل سستی بستر یا ازدیاد شیب آن ،تعادل دستگاه خاک برداری به خطر افتد ،نباید آن را به کار انداخت یا مورد
استفاده قرار داد.
ماده  :45هنگامی که ماشین آالت راه سازی و ساختمانی در حال کار هستند ،ورودی افراد به داخل شعاع عمل آنها باید ممنوع گردد.
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ماده  :46ماشین آالت راه سازی و ساختمانی را نباید شبها در حاشیه جادههای عمومی متوقف نمود .چنانچممه در ممموارد خمماص ،ایممن کممار
اجتناب ناپذیر گردد ،باید اطراف آنها با وسایل مناسب هشدار دهنده از قبیل پرچم قرمز ،عالیم شبرنگ ،چراغ قرمممز چشمممک زن و غیممره،
محدود و عالمت گذاری شود.
ماده  :47استفاده از ماشین آالت راه سازی و ساختمانی در غیر از موضوع تعریف شده ممنوع میباشد.
ماده  : 48در هنگام حرکت بیل مکانیکی ،باکت یا خاک بردار آن باید خالی از بار باشد ،همچنین بوم آن باید در جهت حرکت قرار گیرد.
ماده  :49در موقد تعمیر باکت یا خاک بردار بیل مکانیکی یا لودر با تعویض ناخنهای آن ،باید آن را قبالً در محل خود محکممم نمممود تمما از
حرکت ناگهانی آن و ایجاد حادثه جلوگیری بعمل آید.
ماده  :50از تیغه های بولدوزر نباید به عنوان ترمز استفاده شود ،مگر در مواردی استثنایی و اضطراری.
ماده  :51در کارگاه هایی که از ماشین آالت خاک برداری و یا وسایل نقلیممه موتمموری ویممژه حمممل و جابجممایی مصممالح سمماختمانی اسممتفاده
میشود ،بایدراه های ورود و خروج ایمن و مناسب برای آنها ایجاد و نسبت به نصب عالیم خطر و هشدار دهنده مناسب اقدام گردد.
ماده  :52در بارگیری و تخلیه وسایل نقلیه موتوری ویژه حمل و جابجایی مصالح ساختمانی باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
الف – وزن تقریبی مصالح بار شده از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه تجاوز ننماید.
ب – ارتفاع بار از دیوارههای اطاق بارگیری تجاوز ننماید و در مواردی که نوع و وضعیت بار به ترتیبی باشممد کممه ایممن امممر اجتنمماب ناپممذیر
گردد ،باید به وسیله کابل فلزی یا طناب مناسب نسبت به مهار آن به طور مطمئن و ایمن اقدام شود.
ج – مصالحی از قبیل آجر ،سنگ و غیره باید به وسیله برزنت یا توریهای محکم پوشیده و محفوظ شوند ،مگر آنکه ارتفاع بممار از ارتفم اع
دیوارههای اطاق بارگیری کمتر باشد ،در مورد مصالح ریزدانه پوشش بار الزامی است.
د – در هنگام بار زدن قطعات و مصالح سنگین و حجیم از قبیل تیرآهن ،قطعات ساخته شده اسکلتهای فلزی ،لولههای بزرگ و غیره ،باید
طوری روی هم چیده شوند که هنگام تخلیه بار و باز کردن دیوارههای اطاق بارگیری ،از لغزش آنها بر روی هم و ایجمماد حادثممه پیشممگیری
بعمل آید .هم چنین نحوه بارگیری و توزید قطعات مذکور در اطاق بارگیری باید به ترتیبی باشد که مرکز ثقل کامیون را به یک سمممت آن
متوجه نساخته و تعادل آن در هنگام حرکت حفظ شود.
هم  -در بارگیری و تخلیه قطعات و مصالح سنگین و حجیمباید ازوسایلمکانیکیاستفاده شود.
و – در موقد باززدن مواد ومصالحی از قبل شن ،ماسه ،سنگ ،آجر ،خاک ،نخاله و ضایعات ساختمانی به وسیله لودر و بیممل مکممانیکی و یمما
قطعات و مصالح سنگین و حجیم به وسیله جرثقیل،باید سرنشینان وسیله نقلیه آنرا ترک و تا پایان بارگیریدرمحلمناسبیمستقر شوند.
ز – در هنگام بارگیری یا تخلیه نقلیه موتوری ،باید عالوه بر استفاده از ترمز دسممتی ،از موانممد مناسممب از قبیممل بلوکهممای چمموبی نیممز بممرای
جلوگیری از حرکت اتفاقی و مهار وسایل مذکور استفاده شود.
ح – در مواردی که کار تخلیه و بارگیری در محیطهای بسته انجام می شود ،باید تهویه الزم و کافی صورت گیرد .در غیر این صورت باید
موتور وسیله نقلیه خاموش شود.
ماده  :53دهانه های سیلوهای مصالح ساختمانی و قیف تغذیه کننده تراک میکسر و پمپ بتن باید به وسممیله چنممد میلممه عمممود بممر هممم حفمماظ
گذاری شوند تا از سقوط افراد به داخل آنها جلوگیری بعمل آید.
ماده  : 54کف توقفگاه ماشین آالت سنگین ساختمانی و وسایل نقلیه موتوری ویژه حمل و جابجایی مصممالح سمماختمانی بایممد دارای شممرایط
زیر باشد:
الف – هموار و حتی االمکان قابل شستشو باشد.
ب – از استحکام کافی برخوردار باشد تا در هنگام زدن جک در زیر ماشین آالت و وسایل نقلیه موتوری ،از در رفتن جک و ایجاد حادثه
جلوگیری بعمل آید.
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ج – مجاری مناسبی در آن پیش بینی شده باشد تا در صورت ریزش یا نشت مواد سوختی ،مممواد مممذکور بممه چالممهها و مخممازن قابممل تخلیم ه
هدایت گردند.
فصل چ ارم – وسایل دسترسی موقت (داربست و نردبان)
بخش اول  -داربست
تعریف :داربست ساختاری است موقتی شامل یک یا چند جایگاه ،اجزای نگاهدارنده ،اتصاالت و تکیه گاهها که در حین اجممرای هرگونممه
عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگاهداری کارگران یا مصالح در ارتفاع ،مورد استفاده قرار میگیرد.
مقررات کلی داربستها
ضرورت استفاده از داربست و صالحیت افراد ذیربط
ماده  :55در کلیه عملیات ساختمانی که امکان انجام آنها از روی زمین یا کف طبقات ساختمان و یا با استفاده از نردبان به طور ایمن و بدون
خطر امکان پذیر نباشد ،باید از داربست استفاده شود.
ماده  :56برپا کردن ،پیاده کردن و دادن تغییرات اساسی در داربست ها باید تحت نظارت شخ

ذیصالح و به وسیله کارگرانی کممه در ایممن

گونه کارها تجربه کافی دارند انجام گیرد.
کیفیت اجزای داربست
ماده  :57اجزای داربستها و کلیه وسایلی که در آن بکار میرود باید از مصالح مناسب و مرغوب ،طوری طراحی ،ساخته و آماده شوند که
واجد شرایط ایمنی کار برای کارگران بوده و توانایی تحمل چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشند.
ماده  :58قطعات چوبی که در ساخت داربستها بکار میروند بایستی از کیفیت مرغوبی برخوردار بوده و الیاف بلندی داشته باشند .همچنین
عاری از هرگونه عیوب و بدون گره ،پوسته ،کرم خوردگی و پوسیدگی و نیز رنگ نشده باشند.
ماده  :59تختهها و الوارهایی که در داربست بکار برده میشوند ،باید در برابر ترک خوردگی محافظت گردند.
ماده  :60وسایلی که برای ساخت داربستها بکار میروند بایستی در شممرایط خمموبی در انبممار نگاهممداری شمموند و از وسممایل نامناسممب جممدا
گردند.
ماده  :61از طنابهای لیفی در مکانیهایی که احتمال آسیب دیدگی اینگونه طنابها وجود دارد ،نباید استفاده شود.
ماده  :62طنابهایی که با اسیدها یا مواد خورنده و فرساینده دیگر در تماس بودهاند ،یا معیوبند نباید بکار گرفته شوند.
ماده  :63میخهایی که برای اتصال اجزاء داربست چوبی بکار برده میشوند ،باید به اندازه مناسب و تعداد کافی باشند و تا انتها به طور کامل
کوبیده شوند نه اینکه نیمه کاره کوبیده شده وسپس خم گردند .هم چنین در داربست نباید میخهای چدنی به کار برده شود.
پایداری و استحکام داربست
ماده  :64داربستها بایستی با ضریب اطمینانی تا چهار برابر حداکثر بارگیری طراحی شده و به طور ایمن مهار گردند.
ماده  :65بجز داربستهای مستقل ،هر داربستی باید در فاصله های مناسب ،در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان مهار شود.
ماده  :66هر سازه و هر وسیلهای که به عنوان تکیه گاه و جایگاه کار مورد استفاده قرار میگیرد ،باید طبممق اصممول فنممی سمماخته شممده و پایممه
محکمی داشته باشد و با مهاربندی مناسبی استوار گردد.
ماده  :67پایه های داربست باید به طور مطمئن و محکم مهار شود تا ماند نوسان و جابجایی و لغزیدن داربست گردد.
ماده  :68در داربستهای مستقل حداقل یک سوم تیرهای حامل جایگاه ،تا پیاده شممدن کامممل داربسممت بایممد در جممای خم ود بمماقی بماننممد و
برحسب مورد به تیرهای افقی یا به تیرهای عمودی به طور محکم بسته شوند.
ماده  : 69هرگز نباید برای تکیه گاه داربست یا ساخت آن از آجرهای لق ،بشکه ،جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده شود.
ماده :70بخشهای فلزی داربست باید فاقد ترکخوردگی ،رنگزدگی یا عیوب دیگر باشند.
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ماده  :71هر یک از بخش های داربست باید طوری متصل و مهاربندی شوند که در حین استفاده از داربست جابجا نشوند.
بازرسی و کنترل داربست
ماده  :72داربست باید در موارد زیر توسط شخ

ذیصالح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تمما از پایم داری ،اسممتحکام و ایمنممی آن اطمینممان

حاصل و گواهی کتبی صادر گردد.
الف – قبل از شروع به استفاده از آن.
ب – پس از هرگونه تغییرات ،تعویض اجزاء و یا ایجاد وقفه طوالنی در استفاده از آن.
ج – پس از قرار گرفتن در معرا باد ،طوفان ،زلزله و غیره که استحکام و پایداری داربست مورد تردید باشد.
ماده :73هیچ بخشی از داربست را نباید پیادهکرد وداربست را درحالتی بجا گذاشت که بتوان از بخشهای باقیمانده استفادهنمود .مگرآنکممه
بخش بجامانده منطبق بااینمقررات باشد.
ماده  :74اگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر داشته باشد ،نباید قبل از رفد نق

و تعمیر داربست به کارگران اجازه کممار کممردن بممر روی

آن داده شود.
ماده  : 75بعد از اتمام کار روزانه ،باید کلیه ابزار و مصالح از روی داربست برداشته شود.
ماده  :76در موقد پیاده کرده داربست باید مراقبت الزم بعمل آید که کلیه میخها از قطعات پیاده شده چوبی ،کشیده شوند.
استفاده از داربست
ماده  : 77در طول مدت استفاده از داربست باید دائماً نظارت شود تا بار بیش از اندازه و مصالح ساختمانی غیر الزم روی آن قرار داده نشود.
ماده  :78تا آنجا که امکان دارد بار روی داربست باید به طور یکنواخت توزید گردد ،تا از عدم تعادل خطرناک داربست جلوگیری شود.
ماده  :79از داربستها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و انجام کار فوری مورد نیاز
باشد.
ماده  :80در مواقعی که هوا طوفانی است و باد شدید میوزد کار باید متوقف گردد تا آنکه تمام احتیاطهای الزم اتخاذ شود.
ماده  :81در مواردی که روی جایگاه داربست برف یا یخ وجود داشته باشد کارگران نباید روی آن کار کنند ،مگر آنکه قبالً برف یا یخ از
روی جایگاهها برداشته شده و روی آنها ماسه نرم ریخته شود.
ماده  :82در قسمتهایی از کابل یا طناب داربست که احتمال بریدگی یا سائیدگی میرود باید با تعبیه بالشتک از آن محافظت شود.
ماده  :83هنگامی که در مجاورت خطوط نیروی برق احتیاج به نصب داربست باشد ،این کار باید با رعایت مواد  20و  21انجام شود.
نصب دستگاههای باالبر روی داربست
ماده :84هرگاه الزمشود روی داربست دستگاه باالبر نصبگردد بایدمواردزیر رعایت گردد:
الف  -بخشهای متشکله داربست به دقت بازرسی شوند و در صورت لزوم به نحو مناسبی به مقاومت آن افزوده شود.
ب  -از حرکت و جابجایی تیرهای افقی داخل دیواری جلوگیری شود.
ج  -پایههای عمودی به طور محکمی به بخش مقاوم ساختمان و در محلی که دستگاه باالبر باید نصب گردد ،متصل و مهار شوند.
ماده  :85هرگاه بهنگام باال یا پایین رفتن بار امکان برخورد آن با داربست وجممود داشممته باشممد بایممد بم رای جلمموگیری از گیممر کممردن بممار بممه
داربست ،سرتاسر ارتفاع آن در مسیر حرکت بار ،با نردههای عمودی پوشیده شود.
جایگاه کار
ماده  :86کلیه داربستهایی باید دارای تعداد کافی جایگاه کار باشند.
ماده  :87هیچ بخشی از جایگاه کار نباید بر روی آجرهای لق ،لولههای آب ،دودکش و سایر مصالح غیرمطمئن و نامناسب قرار گیرد.
ماده  :88از جایگاه داربست زمانی باید استفاده شود که ساخت آن به اتمام رسیده و وسایل حفاظتی الزم به طور مناسب نصب شده باشد.
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ماده  :89عرا جایگاه کار باید با نوع کار مناسب باشد و در هر بخش آن گذرگاه بازی به عرا حداقل  60سانتیمتر بدون هرگونممه ممماند
فراهم گردد.
ماده  :90در هیچ موردی عرا جایگاه کار نباید از اندازههای زیر کمتر باشد:
الف  60 -سانتیمتر ،اگر جایگاه فقط برای عبور اشخاص به کار میرود.
ب  80 -سانتیمتر  ،اگر از جایگاه برای قرار دادن مصالح ساختمانی استفاده میشود.
ج110-سانتیمتر ،اگر از جایگاهبرای نگاهداری جایگاه یا سکوی بلندتردیگریاستفاده میشود.
د  130 -سانتیمتر ،اگر از جایگاه برای نصب یا شکل دادن به سنگهای نمای ساختمان استفاده میشود.
هم –  150سانتیمتر ،اگر از جایگاه هم برای نگاهداری سکوی بلندتر دیگر و هم بممرای نصممب و شممکل دادن بممه سممنگهای نمممای سمماختمان
استفاده میشود.
ماده  :91به طور کلی عرا جایگاهی که با تیرهای داخل دیواری نگاهداری میشود ،نباید از  150سانتیمتر بیشتر باشد.
ماده  :92یک فضای خالی باال سری ،حداقل به ارتفاع  180سانتیمتر باید باالی جایگاه کار درنظر گرفته شود.
ماده  :93جایگاه هر داربست باید حداقل یک متر پایینتر از منتهی الیه تیرهای عمودی قرار گیرد.
ماده  :94الوارهایی که جزیی از جایگاه کار به شمار میآیند باید دارای شرایط زیر باشند:
الف  -بادرنظر گرفتن فاصله بین تیرهای تکیه گاه جایگمماه ،ضممخامت آنهمما ایمنممی الزم را تممامین نمایممد .درهممیچ ممموردی ضممخامت الوارهمما
از50سانتیمتر کمتر نبوده و ضخامتها مساوی باشند.
ب  -عرا آنها با هم مساوی و حداقل  25سانتیمتر باشد.
ماده  :95هر الوار که جزیی از جایگاه کار به شمار میآید نباید بیش از  4برابر ضخامت آن از انتهای تکیه گاه تجاوز نماید.
ماده  :96الوارها نباید روی همدیگر قرار گیرند تا خطر برخورد پای کارگران بممه لبممه الوارهمما و افتممادن آنم ان بممه حممداقل کمماهش یابممد و نیممز
جابجایی چرخهای دستی به آسانی صورت گیرد.
ماده  :97الوارهایی که جزء سکوی کار بشمار می آیند ،باید حداقل با سه تکیه گاه نگاهداری شوند ،مگر آن که فاصممله بممین تکیممه گاههمما و
ضخامت الوارها به اندازهای باشد که خطر شکم دادن بیش از حد و یا بلند شدن سر دیگر تخته در بین نباشد.
ماده  :98جایگاههای کار باید به شیوهای ساخته شوند که الوارهای تشکیل دهنده آنها ،هنگام استفاده جابجا نشوند.
ماده  :99هر سکو یا جایگاه که بیش از  2متر باالی زمین یا کف قرار دارد باید دارای تختهبندی نزدیک بهم باشد تا هیچ نم وع ابممزار ،لمموازم
کار و مصالح از الی آنها بهپایین سقوط ننماید .ضمناً استقرار تخته ها در امتداد همدیگر بشکلی باشد که برخورد پا به لبه آنها ممکن نگردد.
حفاظ گذاری جایگاههای کار
ماده  :100هر بخشی از جایگاه کار یا محل کاری که بلندی آن بیش از  120سانتیمتر باشد و امکان سقوط از روی آن وجممود داشممته باشممد،
باید دارای جان پناه با شرایط زیر باشد:
الف  -حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و دارای استحکام کافی باشد.
ب  -نرده باالیی بین  90تا  110سانتیمتر باالی سطح جایگاه قرار گیرد.
ج  -برای جلوگیری از سرخوردن کارگران و یا افتادن مصالح ساختمانی و ابزار کار از روی جایگاه ،پاخوری در لبه باز جایگمماه بممه بلنممدی
 15سانتیمتر و ضخامت حداقل  5/2سانتیمتر نصب شود.
د  -نرده میانی بین پاخور و نرده باالیی قرار داده شود.
هم – حتی االمکان سرپوش مناسب حفاظتی در لبه خارجی جایگاهها نصب گردد.
ماده  :101حفاظهای نردهای و پاخورهای لبه جایگاه داربست باید در سوی داخلی ستون عمودی مهار شوند.
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ماده  :102نردهها ،پاخورها و وسایل دیگر حفاظتی که در جایگاه داربست بکار رفتهاند ،نباید از جای خود برداشته شوند مگر در زمانی و در
حدی که برای ورود اشخاص ،حمل یا جابجایی مصالح ساختمانی الزم است.
ماده :103جایگاههایداربستهای معلقباید از هر سو دارای حفاظ نردهای و پاخورباشند ،اما:
الف  -اگر کار به نحوی باشد که نتوان حفاظ را با شرایط بند ب ماده  100نصب نمود ،ارتفاع حفاظ طممرف دیمموار را میتمموان  70سممانتیمتر
اختیار نمود.
ب  -اگر کارگران روی سکو یا جایگاه به طور نشسته کار میکنند ،نصب حفاظ و پاخور سمت دیوار الزامممی نیسممت ولممی در ایممن حالممت
جایگاه باید مجهز به طناب ،کابل یا زنجیرهایی باشد تا کارگران در صورت سر خوردن بتوانند از آن به عنوان دستگیره استفاده نمایند.
ماده  :104فاصله بیندیوار وجایگاه باید تا حد امکان کم باشد .مگر در مواردی کهکارگران روی جایگاه به طور نشسته کار میکنند کممه در
این حالت فاصله بین دیوار و جایگاه را میتوان حداکثر  45سانتیمتر اختیار نمود.
مقررات ویژه داربستهای فلزی لولهای
مقررات کلی
ماده  :105داربستهای فلزی لولهای باید دارای شرایط زیر باشند:
الف  -از مواد مناسبی مانند لولههای فوالدی یا فلز مشابهی که استقامتی نظیر فوالد دارد ،ساختار شده باشند.
ب  -استحک ام کافی برای نگاهداری بار مورد نظر با ضریب اطمینان چهار داشته باشند.
ماده :106تمام قطعات عمودی و افقی داربستهای فلزی لولهای باید به طور مطمئنی به همدیگر متصل شوند.
ماده  :107لولههایی که در داربستهای فلزی لولهای بکار میروند ،باید مستقیم و عاری از زنگزدگی ،خوردگی ،قرشدگی ،و سایر معایممب
باشند.
ماده  :108سرهای انتهایی لولههای فلزی باید صاف باشند تا در مواقد افزایش ارتفاع داربست ،نقاط اتکا و اتصال ،کامالً روی همدیگر قرار
گیرند.
ماده  :109لولهها باید به اندازه و با مقاومت مناسب برای باری که میباید تحمل نمایند ،اختیار شمموند ،و در هممیچ مممورد قطممر خممارجی آنهمما
کمتر از  5سانتیمتر نباشد.
پایههای عمودی
ماده  :110پایهها در داربستهای فلزی لوله ای باید همیشه در وضعیت عمودی نگاهداری شوند و محل استقرار آنها روی زمین از اسممتقامت
کافی برخوردار بوده و حتی االمکان از کفشکهای فلزی با سطح اتکاء مناسب برخوردار باشد.
ماده  :111اتصاالت در پایههای عمودی باید به طریق زیر باشند:
الف – به تیرهای افقی یا سایر قطعات مقاوم که ماند جابجایی آنها شود ،اتصال داده شوند.
ب – به تناوب طوری بسته شوند که اتصاالت مجاور در یک سطح نباشند.
ماده  :112فواصل بین پایههای عمودی نباید از اندازههای زیر تجاوز نماید:
الف –  8/1متر برای کارهای سنگین با قابلیت تحمل  350کیلوگرم بر مترمربد.
ب –  3/2متر برای کارهای سبک با قابلیت تحمل  125کیلوگرم به مترمربد.
تیرهای افقی
ماده  :113تیرهای افقی باید حداقل تا  3پایه عمودی ادامه داشته و به طور مطمئن به هر پایه عمودی متصل باشند.
ماده  :114اتصاالت بین تیرهای افقی باید به پایه های عمودی بسته شده و در طبقات مختلف مستقیماً روی هم قرار نگیرند.
ماده  :115فاصله عمودی بین تیرهای افقی نباید از  2متر تجاوز نماید.
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ماده  :116زمانی که جایگاههای کار از جای خود برداشته می شوند ،کلیه تیرهای افقی باید برای حفظ پایداری داربست در محل خود بمماقی
بمانند.
دستکها
تعریف :دستک ها بخشی از داربست هستند که بر روی آنها جایگاه کار قرار دارد .در داربستهایی که فقط دارای یک ردیف پایه هسممتند،
یک سر دستکها در داخل دیوار قرار میگیرند ،اما در داربستهای که به وسیله دو ردیف پایه برپا میشوند ،هر دو سر دستکها بممر روی
تیرهای افقی قرار داده میشوند.
ماده  :117در داربستهای فلزی لولهای یک دستک باید کنار هر پایه عمودی قرار گیرد.
ماده :118طول هرکدام از دستکها درداربستهای فلزیلولهای نباید از 5/1مترتجاوز نماید.
ماده :119فاصله دستکها برای کارهای سنگین در داربستهای فلممزی لولممهای نبایممد از  90سممانتیمتر و بممرای کارهممای نیمممه سممنگین از 115
سانتیمتر تجاوز نماید.
ماده  :120در حالتی که یک سر دستکهای داربست به دیوار ساختمان تکیه دارند ،باید حداقل  10سانتیمتر در داخل دیوار فرو روند.
مهار کردن داربست
ماده  :121داربست باید به طور مطمئنی به دیوار ساختمان مهار شود و نحوه اتصال لولههای مهار باید به ترتیب زیر باشد:
الف – لولههای مهار در نقاط برخورد پایهها با تیرهای افقی به داربست بسته شوند.
ب  -انتهای دیگر لوله های مهار به بدنه ساختمان به طور محکم بسته شوند.
ج – اولین ،آخرین و یکی در میان از پایهها به وسیله لولههایی به ساختمان مهار شوند.
اتصاالت
ماده  :122مفاصل و اتصاالت داربستهای فلزی لولهای باید:
الف – از جنس فوالد چکش خوار و غیرقابل خورد شدن یا از مواد مشابهی با همان مشخصات و استقامت باشند.
ب – به وسیله قفل و بست یا بوشن و یا سه راهی و چهارراهی بر روی سرتاسر قطعات ،به سممطوح اتکمماء مممورد اسممتفاده متصممل گردنممد ،بممه
نحوی که اتصاالت هرز نبوده و حرکت و لرزش نداشته باشند.
ماده  :123اتصاالت نباید باعث تغییر شکل در لولهها شده و یا خود تغییر شکل یابند.
ماده  : 124اتصاالت دارای پیچ و مهره باید تا آخرین دندانه کامالً پیچ و سفت شوند.
داربستهای معلق با راه اندازی دستی
ماده  :125تیرهای پیش آمده باید:
الف – دارای مقاومت و سطح مقطد کافی برای تامین استحکام و پایداری داربست باشند.
ب – به طور عمودی به نمای خارجی ساختمان نصب گردند.
ماده  :126بخش پیش آمده این تیرها از ساختمان باید به گونهای باشد که در زمانی که جایگاه کار (پالت فورم) در حالممت آویم زان ثابممت
مانده ،فاصله جایگاه از نمای خارجی ساختمان از  30سانتیمتر بیشتر نباشد مگر در موارد استثنایی که در ماده  104به آن اشاره شده است.
ماده  :127تیرهای پیش آمده باید به وسیله پیچ یا وسایل مشابه به طور مطمئنی به اجزاء اصلی ساختمان متصل و مهار شوند.
ماده  :128پیچ های مهار باید به خوبی سفت شوند و به طور مطمئنی تیرهای پیش آمده را به اسکلت و بدنه ساختمان متصل سازند.
ماده  :129در مواقعی که تیرهای پیش آمده با کیسههای شن یا وزنههای تعادل مهار میشوند ،وسایل فوق باید به طممور اطمینممان بخشممی بممه
تیرهای پیش آمده بسته شوند.
ماده  :130در انتهای هر یک از تیرهای پیش آمده یا هر یک از تیرآهنهای حمال باید پیچهای متوقف کننده نصب شود.
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ماده  :131طنابهای آویز باید:
الف – از الیاف مرغوب طبیعی یا مصنوعی یا سیم فوالدی تشکیل شوند.
ب – حداقل دارای ضریب اطمینان  10برای رشتهها و فیبرها و ضریب اطمینان  6برای سیم فوالدی باشند.
ماده  :132طنابهای آویز باید دور پولیها و قرقرههای مناسبی جمد شوند تا جایگاه بتواند به راحتی و به طور اطمینان بخشی بمماال و پممایین
برود.
ماده :133طنابهایآویز باید بهطور مناسبی در مقابل سائیدگی و خوردگی محافظت شوند.
ماده  :134طول جایگاههای کار (پالت فورمهای) داربستهای معلق با راه اندازی دستی نباید از  8متر و عرا آنهمما از  60سممانتیمتر تجمماوز
نماید.
ماده  :135جایگاههای کار باید:
الف – به وسیله دو یا چند طناب یا زنجیر آویزان باشند ،به طوری که بیش از  3/5متر از یکدیگر فاصله نداشته باشند.
ب – به وسیله نردههایی که بر روی رکابهای فلزی تکیه دارند ،محافظت شده و این رکابها به طنابها و زنجیرههای آویز متصل شوند.
ماده :136درهیچ زمانی طنابمیانی نبایدبیشتر از هریک از دوطناب کناری آن کشیدهشود.
ماده  :137رکابهای جایگاه کار (پالت فورم) باید از زیر تخته های جایگاه عبور کرده و به طور محکم به آنها بسته شوند.
ماده  : 138بیش از دو نفر کارگر نباید به طور همزمان بر روی جایگاه داربست معلق با راهاندازی دستی کار نمایند.
ماده  :139در مواقعی که داربست معلق به راه اندازی دستی مورد استفاده قرار نمیگیرد ،باید به بدنه ساختمان بسته شممود یمما بممه سممطح زمممین
پایین آورده شده و ابزار کار و مصالح از روی آن برداشته شود.
ماده  :140داربست معلق با راه اندازی دستی قبل از بکارگیری باید به وسیله دو بار بارگیری آزمایشی در مسافت کوتاه آزمایش شود.
در داربست های معلق با راه اندازی دستی که کارگران بر روی جایگاه آن به طممور نشسممته کممار میکنند،بایممد وسممایلی پممیش بینممی شممود کممه
جایگاه را حداقل در فاصله  45سانتیمتر بدنه ساختمان نگهدارد تا هنگامتکان خوردن داربست ،ماند برخوردزانوهایکارگران بادیوار گردد.
داربستهای معلق با راه اندازی ماشینی
ماده :142تیرهای پیشآمده باید بامقررات مواد125تا 128و ماده130مطابقتداشته باشند.
ماده  :143در داربست معلق با راه اندازی ماشینی نباید از کیسههای شن یا وزنههای تعادل به عنوان وسایل نگهدارنده و مهممار تیرهممای پممیش
آمده استفاده شود.
ماده  :144فقط کابلهای آویز فوالدی که با مقررات ماده ( 131ب) منطبق باشند ،باید در داربستهای معلق با راه اندازی ماشینی بکار برده
شوند.
ماده :145طول کابلهای تعلیق باید به اندازهای باشد که در وضعیتی که جایگاه در پایینترین حد خود قرار دارد ،حداقل دو دور کابل روی
هر استوانه باقی بماند.
ماده  :146انتهای کابلهای تعلیق باید به طور مطمئنی به وسیله گیرهها یا سایر وسایل موثر به ماشین باالبر بسته شوند.
ماده  :147ماشینهای باالبر داربست باید طوری ساخته و نصب گردند که بخش متحرک آنها برای بازرسی به آسانی در دسترس باشد.
ماده  :148بدنه ماشینهای باالبر باید به وسیله پیچها یا وسایل موثر دیگر به طور مطمئنی به تکیهگاهها و دستکهای جایگاه متصل شود.
ماده  :149وینچها در داربستهای معلق باید:
الف – از نوع متوقف کننده اتوماتیک باشند
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ب – به ضامن ،گیره (شیطانک) و یا وسیله ق فل کننده موثر دیگر مجهز باشند ،به طوری که جایگاه را بتوان در هر سطحی به طممور اطمینممان
بخشی متوقف نمود و مواقعی که از کنترل دست رها می شود ،گیره به طور اتوماتیک عمممل کنممد .همچنممین زمممانی کممه گیممره قبممل از پممایین
آوردن جایگاه ،لزوماً از قید رها میشود ،یک وسیله مناسب ایمنی باید فراهم باشد تا از برگشت وینچ جلوگیری نماید.
ماده  : 150شستی یا اهرم راه اندازی ماشین باالبر باید به ترتیبی باشد که وقتی فشار دست از روی آن رها میشود ،موتور فوراً متوقف شده و
به طور اطمینان بخشی جایگاه را نگهدارد.
ماده  :151قسمت های متحرک ماشین باالبر باید حداقل یک بار در هفته بازرسی شود.
ماده  :152زمانی که ماشین باالبر جابجا می شود ،باید قبل از اینکه مجدداً بکار گرفته شود ،مورد بازرسی و معاینه کامل قرار گیرد.
ماده  :153جایگاههای کار باید با مقررات ماده  135منطبق باشند.
ماده  :154طول جایگاههای کار نباید از  8متر و عرا آنها از  5/1متر تجاوز نماید.
ماده  :155در مواقعی که کارگران بر روی داربستهای معلق سنگین کار مینمایند ،ایمنی کابلهای تعلیق باید به وسیله قفل کردن وینچها
یا طرق موثر دیگر تامین گردد.
ماده  :156باید از تکان خوردن یا برخورد داربستهای معلق به بدنه ساختمان به وسیله قیدها ،نردههای حایل و غیره جلوگیری بعمل آید.
ماده  :157وقتی که از داربست معلق با راه اندازی ماشینی استفاده نمیشود ،باید:
الف – کلیه ابزارها و سایر وسایل قابل حمل از روی آن برداشته شوند.
ب – در محل خود به طور اطمینان بخشی ثابت شده و یا به سطح زمین پایین آورده شود.
داربست دیوارکوب ()Bracket Scaffolds
تعریف :داربست دیوار کوب تشکیل می شود از یک سکوی کار که به شکل بالکن و به وسیله تکیه گاههای گونیا شکل به بدنممه سمماختمان
متصل و مهار میگردد.
ماده :158تکیهگاه های داربست دیوارکوب باید دارای مقاومت کافی و از جنس فلز مناسب بوده و به طور اطمینان بخشممی بممه وسممیله پممیچ و
مهره و واشر به بدنه ساختمان مهار گردند.
ماده  :159داربست دیوارکوب فقط باید مورد استفاده کارگرانی از قبیل درودگممران ،رنگکمماران و بممرق کمماران کممه بممه لمموازم و تجهیممزات
سنگینی احتیاج ندارند ،قرار گیرد.
ماده  :160عرا سکوی کار داربست دیوار کوب نباید از  75سانتیمتر بیشتر باشد.
ماده  :161تکیه گاههای داربست دیوارکوب باید به گونهای طراحی شوند تا حداقل در مقابل  175کیلمموگرم بم ار وارده بممه قسمممت جلممو آن
مقاومت نمایند.
ماده  :162فاصله بین تکیه گاههای داربست دیوارکوب نباید از  3متر تجاوز نماید.
داربست نردبانی
ماده  :163داربست نردبانی فقط باید برای کارهای سبکی به کار روند که در آنها از مصالح کمی استفاده میشود و بطممور کلممی بایممد بممرای
انجام کار مورد نظر مناسب باشد (مانند رنگکاری ،گچ کاری و امثال آن)
ماده  :164نردبانهای دو طرفهای که برای پایههای داربست نردبانی بکار میروند ضمن آنکه باید دارای مقاومت و استحکام کممافی باشممند،
باید دارای یکی از دو شرط زیر نیز باشند:
الف  -یا در عمقی از زمین فرو رفته باشند که بادر نظر گرفتن نوع خاک تعیین میشود.
ب – یا به شیوهای روی زیر پایهایها یا تخته هایی قرار داده شوند که هر دو پایه هر نردبان روی سطح تراز قرار گیرند .همچنین پایههای آنها
به طور محکمی مهار گردند تا از لغزیدنشان جلوگیری شود.
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ماده  :165در مواردی که از نردبان دو طرفه برای ایجاد داربست استفاده میشود نباید ارتفاع داربست از  2/5متر بیشتر باشممد همچنممین تختممه
جایگاه باید در سطح تراز قرار داده شده و از پله سوم باالی نردبانها باالتر قرار نگیرد.
ماده  :166از داربست نردبانی نباید در هر زمان بیش از یک نفر استفاده نمایند.
بخش دوم  -نردبان
ماده  :167پایهها و پله های نردبان چوبی باید از چوب مرغوب ساخته شده والیاف چوب در جهت طول قطعات باشند .همچنین اجزاء نردبان
باید فاقد هرگونه عیب و ایراد ظاهری از قبیال ترک ،شکستگی و پوسیدگی باشد.
ماده  :168پلهها ی نردبان چوبی باید به صورت کام و زبانه به طور محکم به پایهها متصممل گردیممده باشممند از بکممار بممردن نردبممان چمموبی کممه
پلههای آن فقط به وسیله میخ و پیچ به پایههای متصل شده باشند ،باید خودداری گردد.
ماده  :169پلههای نردبان فلزی باید عاج دار باشند تا از لغزش پا بر روی آنها پیشگیری بعمل آید.
ماده  : 170نردبان دو طرفه باید مجهز به ضامن یا قیدی باشد که از باز شدن بیش از حد پایهها جلمموگیری نمایممد .ضمممناً در حالممت بمماز نبایممد
ارتفاع آن از  3متر بیشتر باشد.
ماده  :171طول نردبان یک طرفه قابل حمل نباید از ده متر تجاوز نماید.
ماده  :172پلهها و پایههای نردبان باید از مواد روغنی و لغزنده عاری باشند.
ماده  :173از رنگ کردن نردبان چوبی که باعث پوشممیده شممدن نممواق

آن میگممردد ،بایممد خممودداری بعممملآیممد و بممرای محافظممت آن از

پوسیدگی ،باید از موادمحافظ شفافاستفاده شود.
ماده  :174نردبانهای فلزی باید به وسیله ضد زنگ یا مواد مناسب دیگر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی محافظممت شمموند ،مگممر آنکممه از
فلزات زنگ نزن از قبیل آلومینیوم ساخته شده باشند.
ماده  :175نردبانی که روی یک پایه تک به وسیله اتصال چوبهای افقی ساخته شود ،نباید مورد استفاده قرار گیرد.
ماده  :176دو نردبان کوتاه نباید بهم متصل و به جای نردبان بلند بکار برده شوند.
ماده  : 177از افزودن ارتفاع نردبان به وسیله قرار دادن جعبه یا بشکه و نظایر آن در زیر پایههای نردبان باید خودداری بعمل آید.
ماده  :178نردبان دو طرفه نباید با جمد کردن دو ضلد آن بر روی هم ،به جای نردبان یک طرفه بکار برده شود.
ماده  :179لوله های باالی نردبان دو طرفه باید در فواصل مناسب روغنکاری شوند تا حرکت آنها بممه آسممانی انجممام و از شکسممته شممدن آنهمما
جلوگیری بعمل آید.
ماده :180از نردبانی که پلههای آن در رفتهومعیوب است و یا فاقد یکپله است و یمما اینکممه پایممههای آن دارای نقم

 ،تممرک و شکسممتگی

است .به هیچ وجه نبایستی استفاده نمود چنانچه نردبان قابل تعمیر نیست ،باید فوراً آن را معدوم نمود تا مورد استفاده کسی قرار نگیرد.
ماده  :181در نردبانهای ثابت برای هر  9متر ارتفاع باید یک پاگرد پیشبینی گردد و هر قطعه از نردبان که حد فاصل دو پاگرد اسممت بایممد
به نحوی قرار گیرد که در امتداد قطعه قبلی نباشد.
ماده  :182نردبان نباید در جلوی دری که باز میشود قرار داده شود ،مگر آنکه در قبالً به طور محکم بسته و قفل شده باشد.
ماده  :183در جایی که رفت و آمد زیاد است و همچنین در ساختمانهای بیش از دو طبقه ،باید برای باال رفتن و پایین آمدن از نردبانهممای
جداگانه استفاده شود.
ماده  :184از یک نردبان نباید در هر زمان بیش از یک نفر استفاده نماید.
ماده  :185در هنگام استقرار نردبان ،باید فاصله بین پایه نردبان تا پای دیوار تقریباً در حدود یک چهارم طول نردبان اختیار شود.
ماده  : 186در مواردی که امکان تکیه دادن و استقرار نردبان با شیب مناسب و ایمن وجممود نداشممته باشممد ،بایممد بممرای جلمموگیری از حرکممت
نردبان ،تکیه گاه یا پایه آن به طور محکم بسته و یا مهار شود.
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ماده :187چنانچه نرد بان درمحلی که احتمال لغزش دارد ،قرار داده شود ،باید به وسیله گمموه یمما کفشممکالسممتیکی شممیاردار یمماسایروسممایل و
مواندمشابه ،ازلغزش پایهها بررویزمین جلوگیری بعمل آید .همچنین تکیه گاه نردبان در قسمت باال نیز باید دارای استحکام الزم باشد.
ماده  :188طول نردبان بای د طوری انتخاب شود که پس از استقرار صحیح آن ،انتهای فوقانی آن حدود یک متر از کف محلی که کارگر در
آن پیاده میشود ،باالتر بوده و این قسمت اضافی فاقد پله باشد .ضمناً قسمت اضافی میتواند فقط دارای یک ضلد باشد.
ماده  :189از تکیه دادن نردبان به ستون استوانها ی ،از قبیل لوله فلزی یا تیرچوبی و غیره و همچنین نبش دیوار باید جلوگیری بعمل آید.
ماده  : 190کارگران را نباید به باال بردن و پایین آوردن بارهای سنگین یا حجیم به وسیله نردبان وادار نمود.
ماده  :191باال بردن آسفالت یا قیرداغ به وسیله نردبان مجاز نمیباشد.
فصل پنجم  -تخریب
بخش اول  -عملیات مقدماتی تخریب
ماده  :192قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود ،باید بازدید دقیقی از کلیممه قسمممتهای سمماختمان در دسممت تخریممب بعمممل آمممده و در
صورت وجود قسمتهای خطرناک و قابل ریزش ،اقدامات احتیاطی از قبیل نصب شمد ،سپر و حایل و سممتونهای ممموقتی جهممت مهممار آن
قسمتها بعمل آید.
ماده  :193قبل از شروع کار ،جریان برق ،گاز ،آب و سایر خدمات مشابه با اطالع و نظارت سازمانهای مربوطه بممه طممور مطمممئن قطممد و در
صورت نیاز به برقراری موقت آنها ،این عمل نیز باید با موافقت و نظارت سازمانهای ذیممربط و رعایممت کلیممه احتیاطممات و مقممررات ایمنممی
مربوطه انجام گردد.
ماده  :194منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخریب باید کامالً محصور و عالمات خطر و هشدار دهنده نصب گردد و از ورود افراد
غیرمسئول به منطقه محصور شده جلوگیری بعمل آید.
ماده  :195در هنگام شب ،مرز منطقه محصور شده باید با نصب چراغهای قرمز و یا عالیم مشخصه دیگر از قبیل تابلوهممای شممبرنگ و غیممره
مشخ

گردد.

ماده  :196کلیه راههای ورودی و خروجی ساختمان در دست تخریب به جز راهی که برای عبور و مممرور کممارگران و افممراد مسممئول درنظممر
گرفته شده ،باید مسدود گردد.
ماده  :197کلیه شیشههای موجود در درها و پنجرهها باید قبل از شروع عملیات تخریب ،درآورده شده و در محل مناسبی انبار گردد.
بخش دوم  -اصول کلی تخریب
ماده  :198عملیات تخریب باید از باالترین قسمت یا طبقه شروع و به پایینترین قسمت یا طبقه ختم گردد ،مگر در موارد خاصی که تخریب
به طور یکجا و استفاده از مواد منفجره در فونداسیون و از راه دور با رعایت کلیه احتیاطات و مقممررات ایمنممی مربوطممه و کسممب مجوزهممای
الزم انجام و یا از طریق کشیدن با کابل و واژگون کردن و یا از طریق ضربه زدن با وزنههای در حال نوسان انجام شود.
ماده  :199در مواردی که عمل تخریب از طریق کشش و واژگون کردن انجام میشود ،باید از کابلهای فلزی محکم استفاده شممده و کلیممه
کارگران و افراد مسئول در فاصله مناسب و مطمئن و کامالً دور از منطقه خطر مستقر شوند.
ماده  :200در مواردی که از وزنههای در حال نوسان بممرای تخریممب اسممتفاده میشممود بایممد در اطرافمحممل اصممابت وزنممه ،میممدانعملممی بممه
عرا 5/1برابر ارتفاع ساختمان درنظر گرفته شود.
ماده  :201وزنههای در حال نوسان مذکور در ماده فوق باید به ترتیبی کنترل گردند که به جز سمماختمان در دسممت تخریممب بممه جممای دیگممر
اصابت ننمایند.
ماده  :202از تخریب قسمتهایی از ساختمان که باعث تخریب و ریزش ناگهانی قسمتهای دیگر ساختمان گردد باید جلوگیری بممه عمممل
آید.
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ماده  :203در پایان کار روزانه ،قسمتهای دردست تخریب نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسممیبپذیر باشممند،
رها گردند.
ماده  :204مصالح و مواد حاصل از تخریب هر قسمت یا طبقه باید به موقد به محل مناسبی منتقل گردد و از انباشته شممدن آن بممه ترتیبممی کممه
ماند از انجام کار شده و یا استحکام طبقات پایینتر را به خطر اندازد ،جلوگیری به عمل آید.
ماده  :205میخهای موجود در تیرها و تختههای حاصل از تخریب باید بالفاصله به داخل چوب فرو کوبیده و یا کشیده شوند.
ماده  :206در صورت لزوم ،جهت جلوگیری از پخش گرد و غبار ناشی از تخریممب ،بایممد در فواصممل زمممانی مناسممب قسمممتهای دردسممت
تخریب به وسیله آب فشان مرطوب گردد.
ماده  :207کلیه پرتگاهها و دهانههای موجود در کف طبقات و سایر قسمتها به استثناء دهانههایی که بممرای حمممل و انتقممال مممواد و مصممالح
حاصل از تخریب و یا لوازم کار مورد استفاده قرار میگیرند ،باید به وسیله نرده یا حفاظهای مناسب محصور یا پوشانده شوند.
ماده  :208در محوطه تخریب باید گذرگاههای مطمئنی برای عبور و مرور کارگران درنظر گرفته شود .این گممذرگاهها بایممد روشممن و فاقممد
هرگونه ماند باشد.
ماده  :209بهاستثناء پلکانها ،راهروها و نردبانها و درهایی که برای استفاده کارگران بکار میرود باید کلیه راههای ارتباطی دیگر ساختمان
در تمام مدت تخریب مسدودگردد.
ماده  :210در محل های ورود و خروج کارگران به ساختمان مورد تخریب ،باید راهروهای سرپوشیده با حداقل سه متر طول و عرا نیم متر
بیش از عرا درب ورودی ساخته شود تا از سقوط مصالح بر روی آنان جلوگیری بعمل آید.
ماده  :211مصالح ساختمانی نباید به وسیله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود ،مگر آنکه پرتمماب از داخممل کانالهممای چمموبی یمما فلممزی انجممام
گیرد.
ماده  :212کانالهای چوبی یا فلزی که برای هدایت مصالح به خارج به کار میرود چنانچه بیش از  45درجه شیب داشته باشد باید از چهممار
طرف کامالً مسدود باشد ،به استثنای دهانههایی که برای ورود و خروج مصالح تعبیه گردیده است.
ماده  :213دهانه خارجی کانالهای چوبی یا فلزی باید مجهز به دریچه محکمی بوده و در هنگام کار به وسیله یک نفر کارگر مراقبت شممود
و در سایر مواقد درب آن مسدود باشد .همچنین در ابتدای کانالهای مزبور نیز باید تدابیر و احتیاطات الزم برای جلوگیری از سقوط اتفاقی
کارگران به داخل دهانه ورودی به کار برده شود.
ماده  :214محل نگهداری ابزار و وسایل ساختمانی و ساختمانهای موقت کارگران باید در جممایی قممرار داشممته باشممند کممه در معممرا خطممر
ریزش و یا سقوط مصالح و مواد حاصل از تخریب نباشند.
بخش سوم  -تخریب و برچیدن دیوارها
ماده  :215دیوار یا قسمتی از دیوار که ارتفاع آن بیش از  22برابر ضخامت آن است ،نباید بدون مهارهای جانبی آزاد بماند.
ماده  :216برای خراب کردن و برچیدن دیوارهای نازک و مرتفد و فاقد استحکام کافی به طریق دستی باید از داربست استفاده شود.
ماده  :217در مواردی که دیوار از طریممق وارد آوردن نیممرو و فشممار تخریممب میگممردد ،بایممد کلیممه کممارگران و افممراد از منطقممه ریممزش دور
نگهداشته شوند.
ماده  :218قبل از خراب کردن هر یک از دیوارهای داخلی یا خارجی باید سوراخها و دهانههایی که تا فاصله سممه متممر از محممل تخریممب در
کف طبقه قرار دارند ،به وسیله مصالح مقاوم به ابعاد کافی پوشانده شوند ،مگر آنکه در طبقات پایین مطلقاً کارگری کار نکند و یا راههممای
ورود به این طبقات قبالً مسدود شده باشد.
ماده  :219دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمانهای مجاور ساخته شدهاند ،نباید تخریب گردند مگر آنکه قممبالً آن خمماک
برداشته شده و یا ساختمان مربوط به وسیله شمد و سپر محافظت شده باشد.
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بخش چهارم  -تخریب و برچیدن طاقها
ماده :220در طاقهای ضربی چههنگامی کهسوراخ درآن ایجاد میشود و چههنگام تخریب آن باید آجرها و مصالح بین دو تیرآهن تا تکیه
گاههای طاق به طور کامل برداشته شود.
ماده :221هنگام تخریب طاق پس از برداشتن قسمتی از طاق ،باید روی تیرآهن یا تیرچهها بهطور عرضی الوارهممایی حممداقل بممه ضممخامت 5
سانتیمتر و به عرا  25سانتیمتر به تعداد کافی گذارده شود تا کارگران بتوانند در روی آنها مستقر شده و به کار خود ادامه دهند.
ماده  :222هنگام تخریب طاق ،باید طبقه زیر آن به طوری مسدود شود که هیچیک از کارگران نتوانند در آن رفت و آمد کنند.
بخش پنجم  -تخریب و برچیدن اسکلت فلزی ساختمان
ماده  :223در صورت استفاده از جرثقیل برای پایین آوردن تیرآهنها و قطعات فوالدی ،مقررات آیین نامه حفاظتی وسممایل حمممل و نقممل و
جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها باید رعایت گردد.
ماده  :224پس از تخریب و برداشتن طاق اگر نصب جرثقیل ساختمانی روی تیرآهن ضروری باشد باید قبالً به وسیله الوار تمام اطراف محل
نصب جرثقیل به جز قسمتی که برای حمل وسایل و مواد الزم باشد ،پوشانده شده و به طرز محکم و مطمئن استقرار یابد.
ماده  :225هنگام پایین آوردن تیرآهنهای بریده شده به وسیله جرثقیل ،برای حفظ تعادل و جلمموگیری از لنگممر بممار بایممد از طنمماب هممدایت
کننده نیز استفاده شود.
ماده  :226از آویزان شدن کارگران به کابل دستگاههای باالبر یا استقرار آنان روی تیرآهنهای در حال حمل باید جلوگیری بعمل آید.
ماده  :227هنگام استفاده از جرثقیل برای حمل کپسولهای اکسیژن و استیلن باید از محفظههایی اسممتفاده شممود کممه ایممن کپسممولها بممه طممور
مطمئن در آن مستقر شده باشند.
ماده  :228قبل از بریدن تیرآهن باید احتیاطهای الزم به منظور جلوگیری از نوسانات آزاد تیرآهن بعد از بممرش بعمممل آیممد تمما صممدمهای بممه
اشخاص و یا وسایل وارد نیاید.
ماده  :229پایین آوردن تیرآهنهای بریده شده باید به طور آهسته انجام شود و انداختن آنها از باال مطلقاً ممنوع است.
ماده :230هنگامی کهتخریب ساختمان فلزی بدوناستفاده ازجرثقیل انجاممیگیرد،بایدقبل از برداشتن تیرآهنها و ستونهای هر طبقه ،کممف
طبقه بالفاصله زیر آن با الوار پوشانیده شود.
بخش ششم  -تخریب دودکشهای بلند ،برجها و سازههای مشابه
ماده  :231دودکشهای بلند ،برجها و سازههای مشابه ،نباید از طریق انفجار یا واژگونی تخریب شوند ،مگر آنکممه قم بالً محممدوده حفاظممت
شده و مطمئنی با وسعت کافی در اطراف آن درنظر گرفته شده باشد.
ماده  :232در صورتی که قرار باشد سازههای مذکور در ماده  231به طریق دستی تخریب گردد ،باید از داربست استفاده شود.
ماده  :233به تناسب تخریب سازههای مذکور ازباال به پایین سکوی داربست نیز باید به تدریج پایین آورده شود ،به ترتیبی که همواره محممل
استقرار کارگران مربوطه پایینتر از نقطه باالیی سازه بوده و این اختالف ارتفاع کمتر از  50سانتیمتر و بیشتر از  150سانتیمتر نباشد.
ماده :234از ایستادن و استقرار کارگران درباالی سازههایمذکور بایدجلوگیری بهعمل آید.
ماده  :235مصالح حاصله از تخریب سازههای مورد بحث باید از داخل به پایین ریخته شممده و بممرای جلمموگیری از تجمممد مصممالح بایممد قممبالً
دریچهای در پایینترین قسمت سازه جهت تخلیه آن ایجاد شود.
ماده :236تخلیه مصالح مذکور در مادهفوق ،فقط باید پس از توقف کار تخریب انجام شود.
ماده  :237در صورت استفاده از باالبر ،تکیه گاه آن باید مستقل از داربست باشد.
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فصل ششم  -گودبرداری و حفاری
بخش اول  -عملیات مقدماتی گودبرداری و حفاری
ماده :238قبل ازاینکه عملیاتگودبرداری و حفاری شروعشود ،اقدامات زیر باید انجام شود.
الف  -زمین مورد نظر از لحاظ استحکام دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد.
ب  -موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل کانالهای فاضالب ،لوله کشی آب ،گاز ،کابلهای برق ،تلفن و غیممره کممه ممکممن اسممت در حممین
انجام عملیات گودبرداری موجب بروز خطر و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند ،باید مورد شناسممایی قممرار گرفتممه و در صممورت
لزوم نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطد جریان آنها اقدام گردد.
ج  -در صورتی که تغییر مسیر یا قطد جریان تاسیسات مندرج در بند ب امکانپذیر نباشد باید به طرق مقتضممی از قبیممل نگهداشممتن بممه طممور
معلق و یا محصور کردن و غیره ،نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.
د  -موانعی از قبیل درخت ،تخته سنگ و غیره از زمین مورد نظر خارج گردند.
هم – در صورتی که عملیات گودبرداری و حفاری احتمال خطری برای پایداری دیوارها و ساختمانهای مجمماور در برداشممته باشممد ،بایممد از
طریق نصب شمد ،سپر و مهارهای مناسب و رعایت فاصله مناسب و ایمن گودبرداری و در صورت لزوم با اجرای سازههای نگهبممان قبممل از
شروع عملیات ،ایمنی و پایداری آنها تامین گردد.
بخش دوم  -اصول کلی گودبرداری و حفاری
ماده  :239اگر در مجاورت محل گودبرداری و حفاری کارگرانی مشغول به کار دیگری باشند ،باید اقدامات احتیاطی برای ایمنممی آنممان بممه
عمل آید.
ماده  :240دیوارههای هر گودبرداری که عمق آن بیش از  120سانتیمتر بوده و احتمال خطر ریزش وجود داشته باشد ،باید بممه وسممیله نصممب
شمد ،سپر و مهارهای محکم و مناسب حفاظت گردد ،مگر آنکه دیوارهها دارای شیب مناسب (کمتر از زاویه پایدار شیب خاکریزی) باشند.
ماده  :241در مواردی که عملیات گودبرداری و حفاری در مجاورت خطوط راه آهن ،بزرگراهها و یا مراکز و تاسیساتی که تولیممد ارتعمماش
مینماید ،انجام شود باید تدابیر احتیاطی از قبیل نصب شمد ،سپر و مهارهای مناسب برای جلوگیری از خطر ریزش اتخاذ گردد.
ماده  :242مصالح حاصل از گودبرداری و حفاری نباید به فاصله کمتر از نیم متر از لبه گود ریخته شود .همچنین این مصالح نبایممد در پیمماده
روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شود که ماند عبور و مرور گردد.
ماده  :243دیوارههای محل گودبرداری و حفاری در موارد ذیل باید دقیقاً مورد بررسی و بازدید قرار گرفتممه و در نقمماطی کممه خطممر ریممزش
بوجود آمده است ،وسایل ایمنی نصب و یا نسبت به تقویت آنها اقدام گردد.
الف  -بعد از یک وقفه  24ساعته یا بیشتر در کار.
ب  -بعد از هرگونه عملیات انفجاری.
ج  -بعد از ریزشهای ناگهانی.
د  -بعد از صدمات اساسی به مهارها.
هم – بعد از یخبندانهای شدید.
و – بعد از بارانهای شدید.
ماده  :244در محلهایی که احتمال سقوط اشیاء به محل گودبرداری و حفاری وجود دارد ،باید مواند حفاظتی برای جلوگیری از وارد شدن
آسیب به کارگران پیشبینی گردد .همچنین برای پیشگیری از سقوط کارگران و افراد عابر به داخل محممل گممودبرداری و حفمماری نیممز بایممد
اقدامات احتیاطی از قبیل محصور کردن محوطه گودبرداری ،نصب نردهها ،مواند ،وسایل کنترل مسیر ،عالیم هشممدار دهنممده و غیممره انجممام
شود.
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ماده  :245شبها در کلیه معابر و پیادهروهای اطراف محوطه گودبرداری و حفاری باید روشنایی کافی تامین شود و همچنین عالیم هشممدار
دهنده شبانه از قبیل چراغهای احتیاط ،تابلوهای شبرنگ و غیره در اطراف منطقه محصور شده نصب گردد ،بممه طمموری کممه کلیممه عممابران و
رانندگان وسایل نقلیه از فاصله کافی و به موقد متوجه خطر گردند.
ماده  :246قبل از قراردادن ماشین آالت و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل ،بیل مکانیکی ،کامیون و غیره و یا انباشتن خاکهممای حاصممل از
گودبرداری و حفاری و مصالح ساختمانی در نزدیکی لبههای گود ،باید شمد ،سپر و مهارهای الزم جهت افزایش مقاومت در مقابل بارهای
اضافی در دیواره گود نصب گردد.
ماده  :247در صورتی که از وسایل باالبر برای حمل خاک و مواد حاصل از گودبرداری و حفاری استفاده شود ،باید پایههای این وسایل بممه
طور محکم و مطمئن نصب گردیده و خاک و مواد مذکور نیز باید با محفظههای ایمن و مطمئن باال آورده شود.
ماده  :248هرگاه دیواری جهت حفاظت یکی از دیوارههای گودبرداری مورد استفاده قرار گیرد باید بممه وسممیله مهارهممای الزم پایممداری آن
تامین شود.
ماده :249درصورتی که ازموتورهای احتراق داخلی درداخل گود استفاده شود ،باید با اتخاذ تدابیر فنی ،گازهای حاصممله از کممار موتممور بممه
طور موثر از منطقه کار کارگران تخلیه گردد.
ماده  :250چنانچه وضعیت گود یا شیار به نحوی است که روشنایی کافی با نور طبیعی تامین نمیشود باید جهت جلوگیری از حوادث ناشی
از فقدان روشنایی ،از منابد نور مصنوعی استفاده شود.
ماده  :251درصورتی که احتمال نشت و تجمد گازهای سمی و خطرناک در داخل کانال وجود داشته باشد باید با اتخاذ تدابیر فنی و نصممب
وسایل تهویه ،هوای منطقه تنفسی کارگران به طور موثر تهویه گردد .همچنین در صورت تجمد آب در کانال باید نسبت به تخلیه آن اقممدام
شود.
ماده  :252درمواردی که حفاری در زیر پیاده روها ضروری باشد ،باید جهت پیشممگیری از خطممر ریممزش اقممدامات احتیمماطی از قبیممل نصممب
مهارهای مناسب با استقامت کافی انجام و با نصب مواند ،نردهها و عالیم هشداردهنده ،منطقه خطر به طور کلی محصور و از عبممور و مممرور
افراد جلوگیری به عمل آید.
ماده  :253در گودها و شیارهایی که عمق آنها از یک متر بیشتر باشد ،نباید کارگران را به تنهایی به کار گمارد.
ماده :254درحفاری با بیل و کلنگ بایدکارگران بهفاصله کافی ازیکدیگر بهکارگمارده شوند.
ماده  :255در شیارهای عمیق و طوالنی که عمق آنها بیش از یک متر باشد ،باید به ازاء حداکثر هر سی متر طول ،یک نردبان کممار گممذارده
شود .لبه باالیی نردبان باید تا حدود یک متر باالتر از لبه شیار ادامه داشته باشد.
بخش سوم  -راههای ورود و خروج به محل گودبرداری و حفاری
ماده  :256برای رفت و آمد کارگران به محل گودبرداری باید راههم ای ورودی و خروجممی مناسممب و ایمممن در نظممر گرفتممه شممود .در محممل
گودهایی که عمق آن بیش از  6متر باشد ،باید برای هر شش متر یک سکو یا پمماگرد بممرای نردبانهمما ،پلممهها و راههممای شممیب دار پیشبینممی
گردد .این سکوها یا پاگردها و همچنین راههای شیب دار و پلکانها باید به وسیله نردههای مناسب محافظت شوند.
ماده  :257عرا معابر و راههای شیب دار ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از چهارمتر باشد و در طرفین آن باید مواند محکممم و مناسممبی نصممب
گردد .در صورتی که این حفاظ از چوب ساخته شود .قطر آن نباید از بیست سانتیمتر کمتر باشد.
ماده  :258در محل گودبرداری باید یک نفر نگهبان مسئول نظارت بممر ورود و خممروج کامیونهمما و ماشممینآالت سممنگین باشممد و نیممز بممرای
آگاهی کارگران و سایر افراد ،عالیم هشداردهنده در معبر ورود و خروج کامیونها و ماشین آالت مذکور نصب گردد.
ماده  :259راههای شیب دار و معابری که در زمینهای سخت (بدون استفاده از تختههای چوبی) ساخته میشود باید بدون پسممتی و بلنممدی و
ناهمواری باشد.
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ماده  :260افرادی که در عملیات گودبرداری و حفاری بکار گرفته میشوند ،باید دارای تجربه کافی بوده و همچنین افراد ذیصالح بممر کممار
آنان نظارت نمایند.
بخش چهارم – حفر چاههای آب و فاضالب با وسایل دستی
ماده  : 261کلیه پیمانکاران چاه کن باید دارای وسایل و ابزار کار سالم و بدون نق

و همچنین وسایل حفاظت فردی طبق ضوابط آیین نامه

حفاظتی حفر چاههای د ستی و آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی ،به ویژه کاله ایمنی ،پمممپ همموادهی ،چکمممه السممتیکی ،کمربنممد ایمنممی و
طناب نجات باشند و این وسایل را در اختیار کارگران خود قرار داده و در مورد کاربرد صحیح آن نظارت نمایند.
ماده  :262افرادی که در عملیات حفر چاههای آب و فاضالب بکار گرفته می شوند ،باید دارای تجربه کافی در این امممر بمموده و پیمانکمماران
مربوطه بر کار آنان نظارت نمایند.
ماده  :263در انتخاب محل حفر چاه فاضالب باید موقعیت چاههای فاضالب قدیمی مورد توجه قرار گرفته و فاصله چاه جدید با چمماه قممدیم
با نظر مهندس ناظر و صاحب کار و یا پیمانکار اصلی صاحب کار به اندازهای درنظر گرفته شود که خطر ریزش و مرتبط شدن خودبخود دو
چاه وجود نداشته باشد و یا قبل از شروع حفاری ،نسبت به تخلیه چاه فاضالب قدیمی و پر کردن آن با خاک و شفته یا مصالح مناسب دیگر
اقدام گردد.
ماده  :264در هر مرتبه ورود مقنی به چاه ،باید بررسی الزم از نظر وجود گازهای سمی و خطرناک و همچنین کمبود اکسیژن بعمل آید.
ماده  : 265برای پیشگیری از خطرات و عوارا مربوط به کمبود اکسممیژن و وجممود گازهممای زیممان آور و خطرنمماک ،بایممد بممه وسممیله پمممپ
هوادهی نسبت به تهویه هوای چاه اقدام گردد و چنانچه شرایط کار به نحوی باشد که اقدام فوق کافی و موثر نباشد ،باید کممارگر مقنممی بممه
ماسک تنفسی با هوای فشرده و لوله خرطومی مجهز گردد.
ماده  : 266مقنی قبل از ورود به چاه باید طناب نجات و کمربند ایمنی را به خود بسته و انتهای آزاد طناب نجممات را در بمماالی چمماه در نقطممه
ثابتی محکم نموده باشد.
ماده  : 267پس از خاتمه کار روزانه ،دهانه چاه باید به وسیله صفحات محکم ،مقاوم و مناسب به نحو ایمن پوشانده شده و عالمممت گممذاری
شود.
ماده  :268دهانه چاه باید به عمق حداقل  1/5متر با آجر و مالت سیمان طوقه چینی شده و در خاتمه عملیات طوری مسدود و پوشانده شممود
که مقاومت کافی در برابر بارهای وارده و نیز عوامل جوی داشته باشد ،همچنین در زمینهایی که خاک دستی ریخته شده باشد ،عمل طوقه
چینی باید بعد از برداشتن خاک دستی انجام شود.
ماده  :269لولههای فاضالب باید از طریق گلدان به چاه مرتبط گردند .همچنین گلدان باید دارای استحکام کافی بوده و نحوه استقرار آن در
دهانه چاه به نحوی باشد که بتواند فاضالب را بممه طممور عمممودی و در امتممداد محممور اسممتوانه چمماه هممدایت و از ریممزش آب بممه دیممواره چمماه
جلوگیری نماید.
ماده  :270چنانچه دهانه چاه دارای درب باشد ،این درب باید مجهز به قفل و بست مناسب و مطمئن باشد.
ماده :271برای هرنوع چاه اعم از آب یا فاضالب باید لولههواکش مناسب پیشبینی شود.
ماده  : 272محل چاه باید در نقشه نهایی ساختمان دقیقاً مشخ

باشد .همچنین در خاتمه عملیات ساختمانی برروی محلاحممداث یمما پوشممش

دهانهچاه نیزبایدعالیممشخصه نصب گردد.
ماده  : 273در عملیات حفر چاه با وسایل دستی ،باید عالوه بر موارد فوق ،مفاد آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی نیز رعایممت
گردد.
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فصل هفتم – ساخت و برپا نمودن اسكلتهای فلزی و بتنی
ماده  :274هنگام برپا نمودن اسکلت فلزی و نصب ستونها ،تیر ها و خرپاها ،تا زمانی که جوشکاری الزم انجام نگردیده و یا حممداقل نصممف
پیچ و مهرهها بسته نشدهاند ،نباید کابل نگهدارنده جرثقیل را از آنها جدا نمود.
ماده :275قبل از نصب تیرآهن بر روی تیرآهن دیگر ،تیرآهن زیرین باید صددرصد پیچ و مهره و یا جوشکاری شده باشد.
ماده  : 276برای باال بردن تیرهای آهن و سایر اجزاء اسکلت فلزی ،نباید از زنجیر استفاده شود ،بلکه باید کابلهای فلزی یا طنابهای محکم
و مناسب با ضرائب اطمینان مندرج در «آیین نامه وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد واشیاء در کارگاهها» بکار برده شود .همچنین برای
جل وگیری از خمش بیش از حد کابل فلزی ،باید چوب یا مواد مناسب دیگری در بین تیرآهن و کابل قرار داده شود.
ماده :277تیرها و ستون ها باید بالفاصله پس از نصب و جوشکاری و یا پیچ و مهره شدن از نظر اطمینان به انجام صحیح و کامل کممار ،مممورد
بازدید قرار گیرند.
ماده :278هن گام باال بردن تیرآهن و سایر اجزاء اسکلت فلزی به وسیله جرثقیل ،باید برای جلوگیری از نوسان شدید آنها و ایجاد حادثممه ،بممه
وسیله چند رشته طناب و به طور دستی ،حرکت آنها را کنترل نمود.
ماده  :279در قسمتهای مناسبی از اجزاء اسکلت فلزی ،باید نقاط اتصال کافی برای قالب طناب مهار و داربستهای معلق پیش بینی شود.
ماده  : 280در مواقد بارندگی شدید یا وزش بادهای سخت و یا در مواردی که به علت ناکافی بودن روشنایی ،احتمال خطممر حادثممه افممزایش
مییابد ،باید از ادامه عملیات برپایی اسکلت فلزی جلوگیری بعمل آید.
ماده  :281تیرآهنها و سایر اجزاء اسکلت فلزی در هنگام نصب نباید آغشته به برف ،یخ و سایر مواد لغزنده باشند.
ماده  : 282هنگام برپا نمودن اسکلت فلزی باید از ورود افراد به داخل منطقه خطر جلوگیری بعمل آید.
ماده  :283جوشکاری الکتریکی اسکلت فلزی به وسیله داربستهای آویزان که با کابل نگهداری میشوند ،مجاز نمیباشد.
ماده  :284کابلهای دستگاههای جوشکاری الکتریکی باید دارای پوشش عایق مطمئن و بدون زدگی باشند.
ماده  :285کلیه اجزاء قالب بتن و هم چنین وسایلی از قبیل جکها ،تیرها ،شمدها و غیره که برای پایه گممذاری ،شمممد بنممدی و مهممار کممردن
قالبها مورد استفاده قرار میگیرند ،باید واجداستحکام و مقامتکافیبوده و باضریبایمنی بارگذاریحداقل5 /2طراحی و ساختهشوند.
ماده  : 286قالب بتن باید قبل از بتن ریزی بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزاءقالب ،مهارها و غیره اطمینان حاصممل شممود تمما در
موقد بتن ریزی از فرو ریختن قالب پیشگیری بعمل آید.
ماده  : 287در موقد برداشتن قالب بتن باید از گرفتن کامل بتن اطمینان حاصل گردد و احتیاطهای الزم به منظور حفاظت کارگران از خطممر
احتمالی سقوط بتن یا قالب بعمل آید.
ماده :288در قسمتی که بتن ریخته میشود ،برای جلوگیری از سقوط چرخ دستی یا فرغون به محل بتنریزی ،باید در کناره آن موانعی تعبیه
گردد.
ماده :289هنگامی که کارهای بنایی در طبقات زیرین انجام می شود ،نصب تیرآهن ،انجام کارهای بتنی و غیره در طبقات باالتر در صممورتی
مجاز خواهد بود که سقفهای مربوطه به طور کامل زده شده باشند.
ماده  : 290دستگاه بتن ساز باید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیز کردن دستگاه ،از بکار افتادن اتفاقی آن پیشگیری بعمل آید.
ماده :291عملیات برپا نمودن اسکلتهای فلزی و همچنین اجرای سازههای بتنی از قبیل قالب بندی ،آرماتوربندی ،ساخت و ریختن بممتن در
قالبها باید توسط اشخاص ذیصالح انجام شود.
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فصل هشتم  -انبار کردن مصالح
ماده :292درمواردی که انبارکردن موقت مصالح و نخالههایساختمانی درمحل عبممور و مممرور عمممومی یمما مجمماور آناجتنمماب ناپممذیر باشممد،
اینکار با رعایت دقیق مفاد ماده  11صورت گیرد.
ماده  : 293از انبار کردن مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه گودبرداری ،دهانه چاه یا هر نوع پرتگاه باید جلوگیری بعمل آید.
ماده  :294آجر و سفال نباید با بیش از دو متر ارتفاع انباشته شود و اطراف آن باید با مواند مناسب محصور گردد.
ماده  :295از انباشتن مصالحی از قبیل شن ،ماسه ،خاک و غیره ،در کنار تیغهها بایممد جلمموگیری بعمممل آیممد .هممم چنممین در صممورت انباشممتن
مصالح مذکور در کنار دیوارها ،باید به ترتیبی عمل شود که فشار بیش از حد به دیوار وارد نشود.
ماده  :296انبار شن و ماسه و سنگ باید مرتباً مورد بازدید قرار گیرد تا در اثر برداشتن ،موجبات ریزش آنها بر روی کارگران و ایجاد حادثه
فراهم نگردد.
ماده  :297کیسههای سیمان و گچ و غیره نباید بیش از ده ردیف روی هم چیده شوند ،مگرآنکه از اطراف به وسایل مطمئن مهممار گردنممد و
در این صورت نیز باید در هر پنج ردیف که روی هم چیده میشوند ،یک کیسه از هر طرف عقب نشینی گردد.
ماده  :298هنگام برداشتن کیسه ها ،هر ردیف افقی باید به طور کامل برداشته شود و سپس از ردیف بعدی شروع گردد.
ماده  :299برداشتن مصالح انبار شده باید از باالترین قسمت شروع گردد.
ماده  :300الوارها باید روی چوبهای عرضی ق رار داده شوند ،به طوری که کامالً روی زمین قرار نگیرند و چنانچممه ارتفمماع الوارهممای انبممار
شده از یک متر تجاوز نماید ،در ارتفاع هر یک متر باید الوارهای عرضی بین ردیفها قرار داده شود.
ماده  :301تیرهای آهن باید با ارتفاع کم طوری روی هم انباشته شوند که امکان غلطیدن آنها نباشد.
ماده  :302ورق های فلزی باید به طور افقی روی هم انباشته شده و ارتفاع آن از یک متر تجاوز ننماید.
ماده  :303هنگام انبار نمودن لوله های فلزی ،باید طرفین آنها با مواند مناسب مهار گردد تا از غلطیدن آنهمما و ایجمماد حادثممه پیشممگیری بعمممل
آید.
فصل ن م  -مقررات متفرقه
ماده  :304از کار کردن کارگران بر روی بام ساختمان ها در هنگام باد ،طوفان و بارندگی شدید و یا هنگامی کممه سممطح بممام پوشممیده از یممخ
باشد ،باید جلوگیری بعمل آید.
ماده  :305از بکار گماردن کارگران بی تجربه و تازه کار بر روی سقفهای شیب دار باید جلوگیری بعمل آید.
ماده  :306در هنگام کار برروی سقفهای پوشیده از صفحات شکننده مانند صممفحات ممموجدار نممورگیر و یمما ورقهممای آزبسممت – سممیمان
(ایرانیت) ،باید از نردبانها یا صفحات کراولینگ با عرا حداقل  25سانتی متر استفاده شود .تعداد نردبانها یمما صممفحات کراولینممگ بایممد
حداقل دو عدد باشد تا برای جابجا کردن یکی از آنها ،نیاز به ایستادن بر روی ورقهای شکننده نباشد.
ماده  :307در لبه سقفهای شیب دار باید مواند مناسب و کافی جهت جلوگیری از لغزش و سقوط کارگر و یا ابزار کار پیشبینی شود.
ماده  :308کارگرانی که بر روی سقفهای شیب دار با شیب بیش از  20درجه کار میکنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند
و در صورت امکان تورهای حفاظتی در زیر محل کار نصب گردد.
ماده  :309ورقهای مذکور در ماده  306باید فاقد هرگونه نق

 ،ترک و شکستگی بوده و فاصممله تکیممهگاههای زیممر آنبممه انممدازهای باشممد

کهصفحات ،تحمل بارهای وارده را داشته باشند.
ماده  :310معابری که برای عبور چرخ دستی یا فرغون ساخته می شوند ،باید دارای سطح صاف باشند و برای عبور هر فرغممون حممداقل یم ک
متر عرا منظور شود.
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ماده  :311از قرار د ادن بار ،اعمال فشار و تکیه دادن داربست یا نردبان به کارهای بنایی که مالت آن هنوز بممه طممور کامممل نگرفتممه و سممقف
نشده باشد ،باید جلوگیری بعمل آید.
ماده  :312شعلههای باز ،مشعل ،کبریت مشتعل و غیره ،نباید در مجاورت دهانههای مجاری فاضالب ،خطمموط اصمملی گمماز و مجمماری مشممابه
قرار داده شود.
ماده  : 313نصب پالک سنگی روی نمای ساختمان فقط در صورتی مجاز است که به وسیله رول پممالک یمما وسممایل مناسممب دیگممر بممه طممور
محکم و ایمن مهار و از جدا شدن و سقوط آن پیشگیری بعمل آید.
ماده  :314هنگام پوشش کف اطاقها و سالنها با موکت یا مواد پالستیکی ،استعمال دخانیات باید اکیداً ممنوع و همچنین کپسولهای اطفاء
حریق مناسب از قبیل نوع پودر شیمیایی باید دردسترس و آماده بکار باشد.
ماده  :315قبل از شروع به کار پوشش کف اطاقها و سالنها با موکت یا مواد پالستیکی ،باید پنجرهها کامالً باز و از تهویه طبیعی محل کار
اطمینان حاصل شود .ضمناً چنانچه تهویه مصنوعی نیز مورد نظر باشد ،باید مکنده هوا در سمممت بیممرون پنجممره نصممب و قبممل از شممروع کممار
روشن گردد .استفاده از بنزین و دیگر مواد سرید االشتعال به عنوان رقیق کننده چسب خطرناک و ممنوع باشد.
ماده  :316جکهایی که در عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند ،بایممد کممامالً سممالم و بممدون نواقصممی از قبیممل تممرک خمموردگی،
سائیدگی ،پیچیدگی ،و غیره باشند همچنین حداکثر ظرفیت جک باید بر روی آن در محل مناسبی به فارسی حک شده و یا به طرق مناسب
دیگری مشخ

شده باشد.

ماده :317جک نباید بیش از میزان حداکثر ظرفیت آن بارگذاری شود.
ماده  : 318جکی که نق

فنی داشته باشد ،باید به طور مشخ

عالمت گذاری و از دسترس افراد کارگاه ساختمانی خارج گردد.

ماده  : 319ظرف محتوی قیر داغ نباید در محوطه بسته نگهداری شود ،مگر آنکه قسمتی از محوطه بمماز بمموده و تهویممه بممه طممور کامممل انجممام
گیرد.
ماده  :320برای گرم کردن بشکه های محتوی قیر جامد  ،باید ترتیبی اتخمماذ گممردد کممه ابتممدا قسمممت فوقممانی قیممر در ظممرف ذوب شممود و از
حرارت دادن و تابش شعله به قسمتهای زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری بعمل آید.
ماده  :321استفاده از چهارپایههای کوتاه در عملیات سبک ساختمانی و تعمیرات جزیی در صورتی مجاز است که واجد اسممتحکام و سممطح
اتکاء کافی و مطمئن باشد.
ماده  : 322باال کشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله تیرآهن ،قطعات فوالدی و غیره به صورت دستی باطناب ،کابل و غیممره مجممازنبوده و
بایدازباالبرهایمکانیکی مناسباستفاده شود.
ماده  : 323نقل و انتقال کارگران ساختمانی در قسمت حمل بار وسایل نقلیه موتوری یا به وسیله سایر ماشین آالت ساختمانی مجاز نمیباشد.
ماده  :324کلیه مستحدثات موقت کارگاه از قبیل استراحت گاه ،ساختمان اداری ،انبار مصالح ،راههای ارتباطی به کارگاه و غیره،باید دارای
استحکام و مقاومت کافی باشند.
این آیین نامه مشتمل بر  9فصل و  324ماده ،به استناد مواد  85و  86قانون کار جمهوری اسالمی ایران در جلسه مممورخ  17/2/81شممورایعالی
حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تایید قرار گرفت و در تاریخ  9/6/1381به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.
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پیوست شماره 3
برآورد ریالی

40

پیوست شماره 4
مشخصات فنی و نقشه های اجرائی
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پیوست شماره 5
برنامه زمانبندی اولیه
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پیوست شماره 6
فرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه
بدین وسیله این شرکت آمادگی خود را نسبت به شرکت در مناقصه شماره 99-001با موضوع موضوع تهیه مصالح و اجرای عملیم ات بمماقی
مانده ابنیه ،تاسیسات برقی و مکانیکی بخش تجاری پروژه مگاپارس اعالم نموده و نسبت به مطالعه و تکمیل دقیق اسناد اقدام و کلیه اسناد و
مدارک خواسته شده را به ترتیب و فرمت خواسته شده به صورت کالسه بندی شده  ،پممس از مهممر و امضمماء ارسممال مممی نمایممد .ضمممناً ایم ن
شرکت اطالعات مندرج در این سند و مدارک پیوست آن را تأیید و مسئولیت اظهارات خالف واقد و عواقب قانونی ناشی از آن و همچنین
مسئولیت عدم ارزیابی و محاسبه امتیازات توسط مناقصه گزار را به دالیلی نظیر عدم ارسال ،یا ارسال ناق

اسناد و مدارک الزم را تقبل می

نماید.

شرکت مناقصه گر.......................:
مهر و امضاء مجاز.......................:
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پیوست شماره 7
دستور العمل ارزیابی کیفی مناقصه گران

44

مدارک مورد نیاز ج ت ارزیابی کیفی مناقصه گران
 .1تصویر اساسنامه ،آگهی تاسیس و آگهی تغییرات شرکت
 .2تصویر مدارک تحصیلی و کارت ملی مدیرعامل و سایر اعضاء شرکت
 .3تصویر قراردادهای منعقده ،مفاصا حساب ،تحویل موقت یا قطعی پروژه های انجام شده در  5سال گذشته
 .4تصویر رضایت نامه ،تشویقی ،تقدیرنامه از کارهای انجام شده در صورت وجود
 .5تصویر اسناد مالکیت خودروها و یا فاکتور خرید ماشین آالت و وسایل کارگاهی
 .6تصویر مدارک دوره های سپری شده توسط اعضا شرکت و کارگران شاغل در آن در صورت وجود
 .7تصویر گواهی نامه صالحیت پیمانکاری و رتبه بندی
 .8رزومه کاری و ...
توجه:
 .1به مدارک ناق

 ،مبهم ،ناخوانا و خارج از زمان مشخ

شده ترتیب اثر داده نمی شود.

 .2با توجه به آیین نامه مستند سازی پس از تحویل پرونده ارزیابی ،برگشت و کپی برداری از مدارک و مستندات
تحویلی امکان پذیر نمی باشد.
 .3در صورتیکه که احراز گردد مدارک تحویل شده جعلی و یا خالف واقعیت بوده است ،عالوه بر عدم ارزیابی
پیمانکار برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
 .4از پیمانکاران محترم درخواست می شود مطالب ارسالی خود را با دقت و صداقت کامل تهیه و تکمیل نمایند.
 .5به استناد بند "ث" ماده  26آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطالع رسانی مناقصات ،مناقصه گران متقاضی
برای شرکت در انواع مناقصات باید نسبت به ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات اقدام نموده و کد کاربری خممود
را به دستگاه مناقصه گزار اعالم نمایند ( .به آدرس ) http://iets.mporg.ir
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مشخصــات پیمانكـــار

نام شرکت:
نام مدیرعامل:
کد ملی مدیرعامل:
رتبه:
تلفن مستقیم تماس:
تلفن همراه مدیرعامل:
فكس :
نام و شعبه بانك ت یه ضمانتنامه:
آدرس:

مهر و امضاء پیمانکار (اشخاص مجاز مطابق اساسنامه):

مهر شرکت:

امضاء:
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الزام های پیش نیاز
 )1صرفنظر از امتیا ز کسب شده بر اساس معیارهای ارزیابی توان اجرای کار ،مناقصه گر بایـد دارای صـيحیت هـا و
شرایط مشروحه ذیل باشد .عدم حصول شرایط و الزامات ذیل منجر به رد شدن صيحیت مناقصه گر ج ـت شـرکت
در مناقصه می گردد.
( )1-1عدم سوء پیشینه حرفه ای (خلد ید)
( )1-2داشتن مجوزهای ال زم از مراجد قانونی ذیربط و آگاهی از قوانین و مقررات مربمموط بممه کممار از جملممه  :بیمممه هممای تممامین اجتممماعی،
مالیاتها ،عوارا و دیگر قوانین و مقررات
( ) 1-3در صورتی که برای مناقصه گزار محرز گردد اطالعات ارائه شده توسط مناقصممه گممر خممالف واقممد مممی باشممد ایممن امممر منجممر بممه رد
صالحیت مناقصه گر می گردد.
( ) 1-4حداقل امتیاز قابل قبول برای شرکت در مناقصه ،کسب حداقل  65امتیاز می باشد.
( ) 1-5رعایت کلیه مواد مندرج دراساسنامه شرکت و همچنین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط با برگزاری مناقصات و ثبت شرکت ها در
ارائه اسناد الزامی است.
 )2مناقصه گر باید کلیه دستورالعمل ها ،فرم ا و شرایط مندرج در اسناد ارزیابی توان اجرای کار را بررسی و نسبت به
تكمیل و ارائه کلیه اطيعات یا مدارک مورد نیاز اقدام نماید.
 )3مناقصه گر باید در صورت نیاز ج ت رفع هرگونه اب ام در اسناد ارزیابی بصورت کتبی و در زمان مقرر بـا مناقصـه
گزار به نشانی مناقصه گزار مكاتبه نمایند.
 )4مناقصه گر باید دارای گواهینامه صيحیت کار باشد.
تبصره)مناقصه گزار به هر درخواستی برای رفع اب ام اسناد بصورت کتبی پاسخ خواهد داد مشـرو

بـر اینكـه چنـین

درخواستی حداکثر یك هفته قبل از آخرین م لت تحویل اسناد تسلیم شده باشد.
 )5اصيح اسناد ارزیابی
( ) 5-1مناقصه گزار می تواند در هر زمان پیش از آخرین مهلت ارائه اسناد توسط مناقصه گر ،بمما صممدور الحاقیممه ،اسممناد ارزیممابی را اصممالح
نماید.
( )5-2مناقصه گزار می تواند به صالحدید خود ،آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه را تمدید نماید تا مناقصه گران به هنگممام آممماده نمممودن
پیشنهادهای خود ،زمان کافی برای در نظر گرفتن الحاقیه داشته باشند.
 )6کلیه مكاتبات و اسناد مربو

به ارزیابی که میان مناقصه گزار و مناقصه گر مبادله می شـود ،بایـد بـه زبـان فارسـی

باشد .اسناد مثبته و نوشته های چاپی که بخشی از اسناد را تشكیل می دهند در صورتی می توانـد بـه زبـان دیگـری
ارائه شود که ترجمه دقیقی از متون مربوطه نیز ضمیمه آن شود که در این حالت به هنگام تفسیر اسناد ،ترجمه متون
اولویت خواهد داشت.
 ) 7کلیه اوراق و اسناد ارزیابی کیفی با م ر و امضا تع د آور شرکت تكمیل و در داخل یك پاکـت الک و م ـر شـده
(پاکت ب) مناسب قرار گیرند.
 )8م لت ارائه مستندات
دستگاه مناقصه گزار می تواند به صالحدید خود ،با اصالح اسناد ارزیابی آخرین مهلت تحویل اسناد را تمدید نماید که در اینصورت  ،کلیه
اختیارات و مسئولیت های دستگاه مناقصه گزار و مناقصه گران در زمان قبلی ،تا آخرین مهلت تمدید شده تغییر می یابد.
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 )9اسناد دریافت شده با تاخیر
هر اسنادی که پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به دستگ اه مناقصه گزار ارسال و یا تحویل داده شود ،فاقد اعتبار و تحت هیچ عنوان در
ارزیابی منظور نخواهد شد.
 )10رفع اب ام در پیشن ادات
( ) 10-1دستگاه مناقصه گزار می تواند به صالحدید خود برای ارزشیابی دقیق تر اسناد از هر یک از مناقصه گران درخواسممت رفممد ابهممام را
بنماید .هر نوع درخواستی برای رفد و موارد ابهام باید بصورت کتبی می باشد.
( ) 10-2اگر مناقصه گر ،اطالعات درخواست شده برای رفد ابهام را در تاریخ و زمان مشخ

شده ارائه ننمایممد ،اسممناد ارسممالی وی مممردود

خواهد شد.
 )12پاسخگو بودن اسناد
دستگاه مناقصه گزار می تواند هر سندی را که به الزامات مندرج در اسناد ارزیابی پاسخ قابل قبول نداده باشد ،مردود اعالم نماید.
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معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران
معیارهای اصلی ارزیابی توان اجرای کار و وزن آن ا در کارهای پیمانكاری که برآورد آن ا بیش از بیست برابر نصاب معاميت متوسط باشد.
ردیف

وزن معیار()ai

عنوان معیار ارزیابی

توضیحات

1

سابقه اجرایی مرتبط (تجربه)

35

بر اساس فرم های شماره 2و3

2

حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوءپیشینه حرفه ای

20

بر اساس فرم های شماره 4و5و6

3

توان مالی (قدرت مالی و پشتیبانی)

20

بر اساس فرم شماره 7

4

توان تج یزاتی

15

بر اساس فرم شماره 8

5

توان فنی و برنامه ریزی

10

بر اساس فرم شماره 9

100

جمع
∑aibi

= امتیاز معیار

100

ارزیابی٭

 : aiوزن معیار ارزیابی
 : biامتیاز کسب شده در معیار ارزیابی که با توجه به اسناد ارائه شده توسط کارفرما مشخص می شود.
توضیحات :
 -1مناقصه گر اعيم می نماید که اظ ارات و اطيعات مندرج در برگ های استعيم ارزیابی کیفی مناقصه گران
از هر لحاظ صحیح می باشد.
 -2مناقص ه گر اعيم می دارد که تكمیل و ارائه این فرم هـا و مـدارک مربوطـه هیچگونـه حـق یـا تع ـدی در
خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گزار (شرکت طـرح و توسـعه آریـا عمـران پـارس) ایجـاد
نخواهد کرد و مناقصه گزار در رد یا قبول یك یا کلیه پیشن ادات مختار خواهد بود.
 -3مناقصه گر تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار بعمل نخواهـد
آورد.
نام و نام خانوادگی مناقصه گر :
سمت در شرکت :
م ر و امضاء
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فرم شماره  -1اطيعات و مشخصات شرکت مناقصه گر
مشخصات حقوقی شرکت
نام ونشانی پیمانكار :

تلفن تماس :

کد پستی:

دورنگار:

...................................................................................

.........................................................................

پســــــــت الكترونیــــــــك.......................................................)e-mail( :ســــــــایت الكترونیــــــــك(web-
...................................................)site
شماره ثبت شرکت
رئیس هیئت مدیره شرکت بموجب

تاریخ ثبت
نام

سرمایه ثبت شده

سرمایه پرداخت شده

نام خانوادگی

تجربیات وسابقه کاری

آخرین تغییرات
مدیر عامل شرکت بموجب آخرین

نام

تجربیات و سابقه کاری

نام خانوادگی

تغییرات
دارندگان حق امضاء بموجب
آخرین تغییرات

ردیف

نام

سمت در شرکت

نام خانوادگی

1
2

رشته و رتبه تعیین صيحیت شـده در سـازمان مـدیریت و نوع شرکت :
برنامه ریزی کشور

س امی خاص

 -1رشته

رتبه

 -2رشته

رتبه

س امی عام

نوع مالكیت :
دولتی

خصوصی

س امداران اصلی و درصد س ام آن ا
همكاری با شرکت ای پیمانكاری دیگر

ردیف

نام

درصد س ام

در کادر زیر نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز به امضاء اوراق تع د آور به موجب آخـرین تغییـرات و م ـر شـرکت را
درج نمائید.
نام و نام خانوادگی

م ر شرکت

سمت در شرکت
نمونه امضاء
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فرم شماره  -2اطيعات و سوابق کاری مدیران ارشد شرکت مناقصه گر
سوابق مدیر عامل شرکت
نام و نام خانوادگی:

ردیف

پایه و رشته تحصیيت:

نام موسسه یا سازمان

آدرس

سال اخذ مدرک:

سمت

سابقه کار:

تاریخ شروع

(سال)

تاریخ خاتمه

سوابق رئیس هیئت مدیره شرکت
نام و نام خانوادگی:

ردیف

پایه و رشته تحصیيت:

نام موسسه یا سازمان

آدرس

سال اخذ مدرک:

سمت

سابقه کار:

تاریخ شروع

(سال)

تاریخ خاتمه

سوابق یكی از اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی:

ردیف

پایه و رشته تحصیيت:

نام موسسه یا سازمان

آدرس

سال اخذ مدرک:

سمت

سابقه کار:

تاریخ شروع

(سال)

تاریخ خاتمه

51

فرم شماره  -3تجربه و سوابق اجرائی شرکت مناقصه گر
شرح کارهای در دست اقدام و اجرا شده در  5سال گذشته
ردیف

موضوع پیمان

مبلغ پیمان به
میلیون ریال

محل اجرا

کارفرما

تاریخ

تاریخ

شروع

خاتمه

درصد
پیشرفت
فیزیکی

نوع سازه
فوالدی

تعداد
بتنی

زیر بنا

طبقات

نوع کاربری
مسکونی

تجاری

امتیاز
مکتسبه

1
2
3
4
5
6
7
8

تجربه (سابقه اجرایی) پیمانكار بر اساس اطيعات مربو

به تعداد و نوع کارهای انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می شود .به منظور ارائه اطيعات

مورد نیاز الزم است مناقصه گران لیست سوابق کاری خود را در  5سال گذشته را در این فرم ارائه نمایند .ارائه تصویر پیمان های منعقده به انضمام صورت جلسات تحویل
زمین و تحویل موقت یا قطعی برای ارزیابی ضروری می باشد.
امتیاز فرم شماره  4بر اساس ماده  17آئین نامه اجرایی ماده  12قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره  /84136ت  33560ه مورخه  )1385/7/16محاسبه می گردد..
جج
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فرم شماره  -4فرم ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی شرکت مناقصه گر (حداکثر  5سال گذشته)
کارهای انجام شده در  5سال گذشته
ردیف

موضوع پیمان

مبلغ پیمان به
میلیون ریال

محل اجرا

کارفرما

نام مقام مطلع در

تلفن مقام مطلع

دستگاه کارفرما

نوع تائیدیه صادر

مدت اجرا

آدرس

شده

1
2
3
4
5
6
7
8

امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی بر مبنای نتایج استعيم از کارفرمایان قبلی در پنج سال گذشته بر اساس فرم شماره 4و 5و پرسشنامه ارزیابی خدمت پیمانكار توسط دستگاه
اجرایی بر اساس فرم شماره  6مشخص خواهد شد.
تصویر پیمان های منعقده به انض مام تائیدیه های صادره اعم از تقدیرنامه ،رضایت نامه  ،تائیدیه های م ندسی ارزش و  ...ارائه گردد.
فرم ارزشیابی پیمانكار توسط دستگاه اجرایی طرف قرارداد برای کلیه پروژه های مورد نظر ارائه شود.
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فرم شماره -5حسن سابقه در کارهای قبلی٭
===============================
پروژه :

سال شروع :

کارفرما :

سال خاتمه :

ردیف

دستگاه نظارت :
وزن

معیارهای ارزیابی

به انجام تع دات و پیش پرداخت

1

نحوه ارائه ضمانت نامه های بانكی مربو

2

توان تج یز ماشین آالت و تج یز به موقع کارگاه

15

3

رعایت برنامه زمانبندی و دیگر تع دات قراردادی

20

4

کیفیت فنی کارهای انجام یافته و رعایت استانداردها

15

5

نحوه برخورد با مشكيت و موانع غیرقابل پیش بینی

5

6

هماهنگی و همكاری با کارفرما و دستگاه نظارت در طول پروژه بویژه در دوره تضمین و ب ره برداری

15

7

کفایت کادر فنی

20

امتیاز از 100

ميحظات

10

محل م ر و امضاء کارفرما :
نام و نام خانوادگی :
سمت :
تاریخ :

٭این پرسشنامه باید توسط کارفرمایان قبلی تكمیل گردد.
این فرم براساس بند (ب) ماده  18آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده  12قانون برگزاری مناقصات تنظیم گردیده است.
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فرم شماره  : 6امتیازهای ارزشیابی دوره ای مراجع معتبر موضوع تبصره ماده ( )10تصویب نامه شماره  48013ت  23251ه مورخ 1381/12/11
سال ارزیابی

شاخص ارزیابی

مدارک و مستندات مربوطه پیوست شود.
•

این فرم براساس بند (ت) ماده  18آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده  12قانون برگزاری مناقصات تنظیم گردیده است.
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فرم شماره  : 7ارزیابی توان مالی مناقصه گران
ردیف
1

سال قبل

2

دو سال

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8

مبلغ مالیات

پنجاه برابر

مبلغ بیمه تامین اجتماعی

هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی

درآمد

سه برابر درآمد

مبلغ

پنج برابر مبلغ

متوسط

مالیات متوسط

قطعی یا علی الحساب

قطعی یا علی الحساب پرداخت

ناخالص

ناخالص سالیانه

دارایی ای

دارایی ای

ساالنه(ریال)

ساالنه (ریال)

پرداخت شده(ریال)

شده(ریال)

سالیانه(ریال)

(ریال)

ثابت(ریال)

ثابت(ریال)

قبل
3

سه سال
قبل

4

چ ار سال
قبل

5

پنج سال
قبل
میانگین مبلغ
ستون ()2



میانگین مبلغ ستون ()4



باالترین مبلغ محاسبه شده ( ) pحاصل از ستون ای (: ) 8( ، )6( ، )4( ، )2

میانگین مبلغ

میانگین مبلغ

ستون ()6

ستون ()8





ریال

• این فرم براساس بندهای الف و ب ماده  19آیین نامه اجرایی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات تنظیم گردیده است.
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توضیحات (فرم شماره : )7
 -1الزم بذکر است نیازی به تكمیل تمام ستون ای جدول مذکور نبوده و بدی ی است بمنظور کسب امتیاز باالتر فقط اطيعات ستونی درج گردد که حاصلضرب ردیف ای جدول فوق در
ستون ای ( )2یا ( )4یا ( )6یا( )8عدد بزرگتری شود.
 -2اطيعات ارائه شده صرفاً می بایست مربو

به  5سال گذشته باشد و سال ای قبل از آن ميک امتیاز نخواهد بود.

 -3در خصوص ستون ( 1ارائه مستندات مرتبط ضروری می باشد و بدون ارسال مستندات امتیازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت.
 -4در خصوص ستون ( )3ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی در  5سال گذشته ضروری می باشد.
 -5در خصوص ستون ( ) 5ارائه صورت اظ ارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا کپی دفاتر قانونی در  5سال گذشته ضروری می باشد.
 -6بیشترین مبلغ تائید اعتباری که تاکنون از سوی بانك یا موسسات مالی و اع تباری معتبر دریافت نموده اید را با ارائه مستندات بانكی تائید شده در کادر زیر درج نمائید.

به عدد

(ریال)

به حروف

(ریال)

نام مناقصه گر  :شرکت ...................................................
محل م ر و امضا مناقصه گر
تاریخ :
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فرم شماره -8امتیازدهی به تج یزات و ماشین آالت پیمانكار

جمع

شرح

امتیاز

5

5

6

6

4

6

6

3

4

3

12

3

8

3

5

4

3

6

5

3

100

ملكی
تعداد
امتیاز کسب شده
(این ردیف توســط هیــات ارزیــاب
تكمیل می شود)
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فرم شماره – 9شرح امتیاز دهی به توان فنی و برنامه ریزی
الف) کفایت کادر فنی و کلیدی

 2نفر

فوق لیسانس تا  5سال سابقه کار حداکثر

نفر

لیسانس باالی  5سال سابقه حداکثر 3

لیسانس تا  5سال سابقه حداکثر  3نفر

حداکثر 3نفر

فوق دیپلم باالی  5سال سابقه

4نفر

فوق دیپلم تا  5سال سابق حداکثر

نقشه بردار باالی  5سال سابقه

نقشه بردار زیر  5سال سابقه

سابقه

کارگر ماهر دارای دیپلم باالی  5سال

کارگر ماهر زیر دیپلم باالی  5سال سابقه

امتیاز

12

10

12

9

8

4

3

10

6

جمع

شرح

74

این قسمت در صورت داشتن پرسنل فنی طبق جدول ،توسط پیمانكار عيمت زده شود
تعداد نفرات
امتیاز کسب شده (این قسمت توسط هیات ارزیاب تكمیل می شود)

ب) برنامه ریزی و کنترل پروژه

ردیف

•

عنوان پروژه

مدت پیمان

تاریخ شروع و تحویل موقت

نام دستگاه اجرایی

امتیاز

تاییدیه کارفرما

1

13

2

13

حداکثر امتیاز مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می شود که در سوابق پنج ساله گذشته پیمانکار حداقل دو پروژه بدون تاخیر غیرمجاز وجود داشته باشد.
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فرم شماره -10فرم خود اظ اری اعيم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار:
برای مشارکت در مناقصه پروژه

مطابق ماده  18آیین نامه ارجاع کار در ج ت رعایت ظرفیت ای اجرایی ،امضا کننده زیر متع د می گردد در تاریخ

کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیرا برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت ای اجرایی پایه و رشته مربو

از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ،ظرفیت

آماده به کار الزم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم.

ردیف

نام پروژه

رشته کار

نام دستگاه اجرایی طرف

مبلغ قرارداد به میلیون

قرارداد

ریال

مبلغ کارکرد قرارداد
ظرفیت پایه در رشته

مانده ظرفیت

1
2
3
4
چنانچه مراجع ذیصيح ظرفیت آماده بكار مذکور را تائید ننماید ،مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بع ده پیمانكار بوده است و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایـت
ضوابط ارجاع کار با ای ن شرکت رفتار می گردد .در صورت اثبات خيف واقع بودن مندرجات جدول فوق کارفرما مجاز و مخیر خواهد بود که اقدامات الزم را به نحو مقتضی و به هـر نحـو
که صيح بداند با پیمانكار اعمال نماید.
تاریخ :
امضاء مجاز و تع د آور پیمانكار وفق اساسنامه یا آخرین تغییرات
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به :شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس
از :شرکت ........
موضوع :مناقصه
باسالم و احترام
بازگشت به آگهی فراخوان نخست آن سازمان (موضوع استعالم ارزیابی کیفی مناقصممه گممران در اجممرای پممروژه موضمموع
فوق) مندرج در روزنامه /سایت  ........مورخ  ..............به پیوست یک جلد دفترچممه مسممتندات حمماوی تعممداد  .........بممرگ فممرم
تکمیل شده و سایر مستندات ذیربط این شرکت جهت ارزیابی کیفی حضورتان ارسال میگردد.

شرکت .........
نام و نام خانوادگی مدیرعامل ...............
مهر و امضاء
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پیوست شماره 8
وندور لیست مصالح
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پیوست شماره 9
مشخصات واحد های تهاتری

63

پیوست شماره 10
برگ پیشنهاد قیمت
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تهیه مصالح و اجرای عملیات باقی مانده ابنیه ،تاسیسات مکانیکال و الکتریکال بخش تجاری
این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی ،قبول ،مهر و امضمماء کلیممه اسممناد ،مممدارک ،نقشممه همما و مشخصممات فنممی
موضمموع مناقصممه ،مبلممغ کممل پیشممنهادی خممود را بممه مبلغ......................................................................................ناخممال
 ...................................................................................................ناخممال

ریممال

ریممال ( بممه حممروف )و ضممریب  ...........بمما ...................

درصد تهاتر و  .....................نقد اعالم می نماید .
این پیشنهاد قیمت بدون ارائه آنالیز قیمت به تفکیک هر رشته فاقد اعتبار می باشد .
همچنین این شرکت با مهر و امضاء این برگ متعهد می شود در صورت برنده شدن ،در مهلت مقرر نسبت به ارائه ضمانت نامه انجام
تعهدات و امضاء قرارداد اقدام نماید .در غیراینصورت  ،شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس مجاز است مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه را به نفد خود ضبط نماید و در آن صورت این شرکت حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
پرداخت می گردند.
تذکر : 1کلیه هزینه های مربوط به بارگیری ،حمل و بار اندازی تمامی مصالح از مبدا (معدن  ،کارخانه یا فروشگاه مربوطه) تا محل
مصرف در پروژه بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در قبال این گونه موضوعات هیچ گونه تعهدی ندارد.
تذکر  : 2بابت ضریب طبقات هیچ گونه پرداختی صورت نمی پذیرد و الزم است پیمانکار هزینه های مترتب را در پیشنهاد قیمت
خود ملحوظ نماید.
تذکر  : 3ردیف هایی از فهارس بهای واحد پایه سال  1399که در برآورد های ضمیمه قرارداد ذکر نشده است در صورت ابالغ به
عنوان کار جدید تلقی نمی گردد.
تذکر  : 5مالک محاسبه کارکرد پیمانکار ضریب کل پیشنهادی می باشد .

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

.......................................................................................

مهر و امضاء مجاز

65

