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 :قصهموضوع منا  -1

کیسه ای همچنین خدمات سرويس ، تعمیر و  ،ست از انجام امور بارگیری سیمان فله ای ا موضوع مناقصه عبارت

نگهداری واحد بارگیرخانه کارخانه سیمان فیروزآباد و نظارت و کنترل کار تجهیزات و روغنکاری و گريسکاری و 

ات بطور مستمر و بهینه سازی و نوآوری ، افزايش کیفیت کار تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه دستگاهها و تجهیز

و کاهش انرژی و نظافت محوطه مجموعه بارگیرخانه و ماشین آالت مختلف، تعويض و جوشکاری قطعات و تجهیزات 

اساس دستور کارفرما و برابر  و بر اساس ضوابط و شرايط خاص و معین ماشین آالت مستقر در مجموعه بارگیرخانه بر

و  PMقشه و کاتالوگهای ماشین آالت موجود در سیستم بارگیرخانه و تدوين برنامه پیشگیری و اجرای برنامه های ن

برنامه های زيست محیطي و ايزو بر اساس سیستم های موجود در شرکت سیمان فارس نو و مورد عمل در زمان حال و يا 

 برابر برنامه بارگیری کارفرما.بگ و جامبوفله بارگیری سیمان بصورت انواع پاکتي، آينده و 

 محل انجام موضوع مناقصه: -2

محدوده موضوع مناقصه شامل دپارتمان بارگیرخانه، بیرون و داخل سیلوها ، زير سیلوها، مسیر انتقال سیمان از سیلوها تا 

 تجهیزات بارگیرخانه ، باسکول خروجي و اطراف قسمت های مذکور مي باشد.

 مناقصه:انجام موضوع مدت  -3

شمسي  يکسالبه مدت  31/10/1012لغايت  11/10/1011 مدت انجام امور مربوط به موضوع اين مناقصه از تاريخ

درصورت توافق کتبي طرفین ، و با ابالغ کتبي کارفرما قرارداد ( 31/16/1412انقضای مدت قرارداد ) که پس از مي باشد

 .مذکور تا مدت يک سال ديگر قابل تمديد خواهد بود

 کارفرما : -0

 نو )سهامي عام( به نشاني:  شرکت سیمان فارس

،  132پهالك  ، 43و  39حدفاصهل کوههه    ،، روبهروی بلهوار شههید کسهايي     بلوار شههید رجهايي )فرهنهگ شههر(     –شیراز 

 171-36332692کس: ،   ف 171 -36332691 تلفن: ،7184813371کدپستي: 

 پيمانکار :-5

از نظر کارفرما واجد صالحیت برای اجرای موضوع اين مناقصه تشهخیص داده شهده    به معني هر شخص حقوقي است که 

 و کلیه شرايط مورد نظر کارفرما را در اين مناقصه رعايت نموده و با وی قرارداد منعقد گردد.

 گواهينامه های تاييد صالحيت شرکتهای خدماتی و تاييد صالحيت ايمنی معتبرپیمانکار مي بايسهت دارای  

اره تعاون، کار و رفاه اجتماعي باشد و همچنین مجوز فعالیت در خصوص انجام امور مورد نظهر در ايهن مناقصهه را از    از اد

مراجع مربوطه ضمیمه اسناد مناقصه نمايد. بديهي است پیشنهاد قیمت شرکت کنندگاني که مدارك فهوق الهذکر ضهمیمه    

 اسناد آن نباشد بررسي نخواهد شد.
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 ناظر قرارداد :  -0

 ،هر شخص حقیقي يا حقوقي که از سوی کارفرما جهت نظارت بر حسن اجرای مفهاد قهرارداد بهه پیمانکهار معرفهي گهردد      

 باشد . مي 

 تضمين شرکت در مناقصه: -0

رياال    دو ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليونريال ) 2505151115111 به مبلغدر مناقصه شرکت تضمین  -1-7

که مدت اعتبار آن حداقل سه ماه از تاريخ صهدور   د دهنده بصورت ضمانت نامه بانکيبايست از سوی پیشنها که مي است

بهه   نو سپرده نقدی در وجه شرکت سیمان فارس واريزو يا  ضمانت نامه معتبر بوده و برای سه ماه ديگر نیز قابل تمديد باشد

 .  شودارائه  پاسداران فيروزآبادشعبه  ملیبانک  1219905019119شماره حساب جاری 

پيشنهاد دهندگان می بايست از ارائه هر گونه چک بعنوان تضمين )اعم از چکهای بانکی ،  تذکر مهم :

بين بانکی ، تضمين شده بانکی و چکهای شخصی ياا شارکتی  خاودداری نمايناد  در ايار اينصاورت       

 گردد   نمیپيشنهاد قيمت آنها از درجه اعتبار خارج بوده و پاکت پيشنهاد قيمت آنها بازگشايی 
 پیشهنهاد  اسهتنکاف در صهورت   و خواههد مانهد  له کارفرمها  یوسه ه تضمین شرکت در مناقصه برای اعتبار پیشنهادها به  -7 -2

پیشهنهاد دهنهده حهق    ضهمنا    .له کارفرمها ضهبط خواههد شهد    ی، سپرده شرکت در مناقصهه وی بوسه   قرارداددهنده از امضای 

 ت .نخواهد داشرا هیچگونه ادعائي در اين زمینه 

و تسهلیم   قهرارداد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته مي شود تا تاريخ امضای  پیشنهاد تضمین شرکت در مناقصه -7 -3

 . نزد کارفرما خواهد ماند تعهدات جرایا ینضمت

مضهای  قهرار مهي گیهرد نیهز تها ا     و سوم دهندگاني که پیشنهاد آنان در مرتبه دوم  شرکت در مناقصه پیشنهاد تضمین -7 -4

و پهس از   خواههد مانهد  کارفرما نزد  برنده مناقصهاز سوی جرای تعهدات ا ینضمتو ارائه  پیشنهاد دهنده اولتوسط  قرارداد

 به آنها مسترد مي گردد. وشرکت در مناقصه شرکت کنندگان مذکور آزاد  ینماضتآن 

 :مناقصه  و مدارك مورد نياز اسناد-8

 باشد : ميصه که پیشنهاد دهنده بايد ارائه نمايد بشرح زير مناق و مدارك مورد نیاز اسناد -1-8

 که کلیه صفحات آن به مهر و امضاء صاحبان امضای مجاز رسید باشد. مناقصه اسناد -الف

 که کلیه صفحات آن به مهر و امضاء صاحبان امضای مجاز رسیده باشد. قرارداد پیش نويس -ب 

 .پیشنهاد قیمت  برگ – پ

بق کاری پیشنهاد دهنده که مي بايست طبق فرم پرسشهنامه پیمانکهاران تکمیهل گهردد و همچنهین ارائهه       رزومه و سوا - ت

 گواهي رضايت کارفرمايان سابق پیشنهاد دهنده.

تکمیل پرسشنامه پیمانکاران )پرسشنامه پیوست( و ارائه مدارك مندرج در فرم مهذکور. ارائهه مهدارك  يهل جههت       – ث

 مي باشد:ارزيابي پیمانکار الزامي 
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 تحصیلي اعضای هیئت مديره و کارکنان کلیدی مدرك  -

 کارت ملي و صفحه اول شناسنامه صاحبان امضای مجاز -

 خدماتي و تايید صالحیت ايمني معتبر شرکتهای گواهینامه های تايید صالحیت -

 گزارش تايید شده بانکي در خصوص گردش حساب و متوسط موجودی حساب سالیانه در سه سال گذشته -

 سال گذشته 3و باالتر اخذ شده در  الير اردیلیمعادل دو م يبانک یمانت نامه هاض -

 رزومه کاری، تشويق نامه ها، قراردادهای کاری  -

 فرمهای تايیديه ارزيابي حسن سابقه -

 گواهینامه های رعايت اصول ايمني و بهداشت حرفه ای  -

 گواهینامه های زيست محیطي يا ساير گواهینامه های مرتبط    -

 دوره های آموزشي تخصصي اعضای هیئت مديره و مدير عامل و کارکنان کلیدی.  -

 ضمنا حضور شخص مدير عامل در جلسه توجیهي باعث اخذ امتیاز کامل مربوط به اين رديف خواهد شد. -

   :ترتیب در پاکتهای جداگانه بشرح زير قرار داده شوده اسناد مناقصه بايد ب -2-8

 ین شرکت در مناقصه  تضممربوط به  "الف"پاکت  

بهانکي از  نامهه   ضهمانت ، بصهورت  7توانند اين تضمین را طبق شرايط اعهالم شهده در بنهد     متقاضیان شرکت در مناقصه مي

ه وجه نقهد بصهورت واريهز بهه     يکي از بانکهای معتبر ارائه نمايند و يا معادل مبلغ مورد نظر جهت تضمین شرکت در مناقص

 ئه نمايند . شرکت سیمان فارس نو ارا حساب

 باشد . مربوط به پیشنهاد قیمت مي "ب"پاکت 

قرار داشته باشد ، در اير اينصورت  "ب"فقط در پاکت  بايست تذکر مهم : هرگونه پيشنهاد قيمت می

 گردد   پيشنهاد دريافتی مردود اعالم می

   اسناد ومدارك مناقصه "ج"پاکت 

 باشد: زيرميموارد مشخص مي شود حاوی  "ج"يک پاکت که با حرف 

 به استثنای فرم پیشنهاد قیمت. 8-1موارد مندرج در بند  کلیه -

 ممهور شده باشد   صاحبان امضای مجازتذکر مهم :کليه مدارك فوق بايد به مهر و امضاء 

در پاکت ديگری گذاشهته شهوند و روی ههر يهک از      و جمعا  درب بستهمشخص شده بصورت ايد ب های فوق الذکرپاکت -

 وضوح نوشته شده باشد. ه مناقصه و موضوع مناقصه بدر مذکور نام و نشاني شرکت کننده  هایپاکت

داشهته باشهد بايسهتي بهه صهورت جداگانهه        موضوع اين اسهناد ، پیشنهاداتي عالوه بر پیشنهاد دهنده در صورتیکه :  تبصره

 ئه نمايد.ارا «ب»و قیمت مربوط به آن را در پاکت  «ج» مربوطه را در پاکت  پیشنهادهای
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 :تسليم پيشنهادها  -9
نمهوده و قبهل   و امضاء  تهیه و پاکتهای محتوی آنها را مهر اين اسناد 8 بندپیشنهاد دهندگان بايد پیشنهاد خود را طبق مفاد 

 نشاني  کر شده تسلیم و رسید دريافت دارند .سیمان فارس نو به  شرکتدبیرخانه به  آگهيدر  وعد مقرراز پايان م

يا به هر نحهو، خهارج از فرجهه زمهاني اعهالم شهده ارسهال يها          مقرر تسلیم شود موعدخارج از  پاکتهای پیشنهاداتهنانچه 

 . به آنها ترتیب اثری داده نخواهد شد دريافت شده باشند،

 :اعتبار پيشنهادها  -11

 . پیشنهادها معتبر باشدارائه از تاريخ  ماه سهحیث برای مدت هر پیشنهادها بايد از 

  : رد يا قبول پيشنهادها -11
 از پیشنهادها يا رد کلیه آنها مختار است .در رد يا قبول هر يک کارفرما بطور کلي 

 :سازش به زيان کارفرما  - 21

حاضر بر کارفرما روشن گردد که دو يا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به ضرر کارفرما بها يکهديگر تبهاني    گاه در مناقصه  هر

گردد، مهوارد زيهر از سهوی کارفرمها      های کارفرما حذف مي اينکه پیشنهادهای دريافتي از فهرست بررسياند، ضمن  نموده

 رأسا  صورت خواهد گرفت:

 ضبط تضمین شرکت در مناقصه. -

 نو. سیمان فارس شرکت حذف نام پیشنهاد دهندگان مذکور برای همیشه از فهرست شرکتهای طرف قرارداد با -

 ی  يربط و مراجع قضائي.ها اعالم مراتب به سازمان -

 : جدول مقادير قيمتهانحوه قيمت گذاری در  -31

، بعنوان قیمت کل کارهای مشروحه شامل کلیه هزينهه هها و مخهارجي اسهت کهه      جدول مقادير قیمتها قیمتهای مندرج در 

بیان شهده و   ابعضحتا يا مسئولیتها و تعهداتي که در اسناد صرا ،ممکن است در اجرای کار و با در نظر گرفتن کلیه خطرات

 گیرد بعهده گرفته شود.  شرکت در مناقصه بر مبنای آن صورت مي

 به پیشنهادات ناقص، مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. -

 تحويل مدارك :  -10

اسهناد مناقصهه    8بناد  متقاضیان شرکت در مناقصه مي بايست پیشنهاد قیمت به همراه کلیه مدارك خود را که طبهق مفهاد   

 به نشاني  يل ارسال نمايند: 25/15/1011مورخ  سه شنبهروز  پايان وقت اداریتکمیل گرديده است حداکثر تا 

،  132، پهالك  43و  39بلوار شههید رجهايي )فرهنهگ شههر( ، روبهروی بلهوار شههید کسهايي، حدفاصهل کوههه            –شیراز 

 دبیرخانه شرکت سیمان فارس نو -171-36332692،   فکس:  171 -36332691تلفن:  ،7184813371کدپستي: 
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در محل فوق،  9:31راس ساعت  22/15/1011در ضمن جلسه توجیهي جهت شرکت کنندگان در مناقصه در تاريخ  -

 شرکت در جلسه توجيهی جهت کليه پيشنهاد دهندگان الزامای ، سالن کنفرانس برگزار مي گهردد.  دومطبقه 

 می باشد 

 گشايش پيشنهادها: -15

 انجام مي گیرد. 1411 شهريورپايان  حداکثر تابازگشايي پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مناقصه 

 : اجتماعی  تامينبيمه مالياتها، عوارض و حقوق  -01

موجهب قهوانین و   بهه  ل کهه  و حقوق بیمه تامین اجتمهاعي و غیهره از ههر نهوع و ههر قبیه       مالیات ،هرگونه عوارض پرداخت 

 مي باشد .پیشنهاد دهنده گیرد به عهده  مقررات دولت جمهوری اسالمي به اين قرارداد تعلق مي

 :آگاهی از مفاد اسناد و مدارك مناقصه  -10
ل پیشنهاد دهنده بايد کلیه اسناد و مدارك مناقصه را بدقت مطالعه نمهوده و خهود را ملهزم بهه رعايهت آنهها بدانهد . بهرحها        

تمهامي اسهناد و مهدارك مناقصهه را بهدقت       پیشهنهاد دهنهده   شرکت در مناقصه و امضای پیشنهاد بمنزله آن تلقي شهده کهه  

خوانده و هر گونه اطالعاتي مربوط به آنها را بدست آورده و نسبت به هیچ جزء از آنها هیچگونه ابههام يها جهلهي بهرای او     

 وجود ندارد .

 :مانکار ين پشرايط و نکات مهم جهت تعيي -81
و تکمیل اوراق  و موارد مربوط به موضوع مندرج در اسناد مناقصه و پیش نويس قراردادقبول شرايط و مشخصات  -1-18

 .اسناد مناقصه 8و مدارك مربوطه طبق مفاد بند 
کنهد .  تواند جهت تسريع در کار از اجرای بعضي از تشريفات رسهمي صهرفنظر    کارفرما هنانچه مصلحت باشد مي -2-18

از اعتراض و دعوی علیهه کارفرمها يها کارکنهان يها نماينهدگان او را       هر گونه پیشنهاد دهنده همزمان با امضای پیشنهاد حق 
 نمايد که از اين بابت هیچگونه ادعائي نخواهد داشت . اعالم ميخود ساقط و

بايد از هرگونه تماس با هر يهک از   یشنهاددر زمان بررسي پ ساير طرفهای  ينفع وی ياپیشنهاد دهنده يا نمايندگان  -3-18
کارکنان کارفرما برای کسب اطالع نسبت به نتايج بررسي پیشنهاد خودداری کنند . هر نوع کوششهي جههت اعمهال نفهو      

 . مي گردددهنده  دهنده موجب سلب صالحیت پیشنهاد مستقیم يا غیر مستقیم بوسیله پیشنهاد
مت پیشنهادی و امتیازات حاصله از حسن سهوابق قابهل اعتمهاد و رضهايت کارفرمايهان      انتخاب پیمانکار بر مبنای قی -4-18

 قبلي، خواهد بود.
در صورتیکه يک يا هند قسمت از اسناد و مدارك مناقصه به امضای پیشنهاد دهنده نرسیده باشد، تسهلیم پیشهنهاد    -5-18

 پیشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.بمنزله قبول تمام شرايط و مشخصات اسناد و مدارك مناقصه از طرف 

 انعقاد قرارداد : -19

در صهورتیکه   .دارد ،هر پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او را با اههداف خهود منطبهق مهي يابهد      انعقاد قرارداد باکارفرما حق 

مها ضهبط و   وی به نفهع کارفر ارائه شده توسط از قبول کارخودداری کند ، وجه الضمان شرکت در مناقصه  پیشنهاد دهنده
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و حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و سهاقط  ی در قبال کارفرما نخواهد داشت نامبرده وظیفه و مسئولیت ديگر

 . مي نمايد

  شرايط امضای قرارداد : -21

مهه  اقهدام نمايهد . ضهمانت نا    امضای قرارداد روز پس از اعالم کارفرما نسبت به  هفت) 0بايد ظرف مدت  پیشنهاد دهنده

تعههدات توسهط    جهرای نامهه ا  و تسلیم ضهمانت  قراردادشرکت در مناقصه يا وجه سپرده شده از اين بابت تا تاريخ امضای 

امتناع پیشهنهاد دهنهده يها تهاخیر غیهر موجهه در        .تمديد خواهد شد دهنده پیشنهادو عنداللزوم به هزينه  خواهد بودکارفرما 

نامه شهرکت در   به کارفرما حق مي دهد که وجوه مربوط به ضمانت ،تعهدات یجرانامه ا يا تسلیم ضمانت قراردادامضای 

واجهد شهرايط   دهنهده   مراتب بهه پیشهنهاد  در صورت صالحديد کارفرما مناقصه را بنفع خود ضبط نمايد در هنین شرايطي 

 گردد . ابالغ ميديگر 

ايهن پیشهنهاد   نامهه يها سهپرده شهرکت در مناقصهه      دهنده نیز نتواند به تعهدات خود عمل نمايد ضهمانت   هنانچه اين پیشنهاد

 .بشرح باال توسط کارفرما ضبط خواهد گرديد  عینا دهنده نیز 

 : تعهدات اجراین يضمت -21

ارداد يهک فقهره   قهر  مي بايسهت بالفاصهله پهس از امضهای    خوانده خواهد شد پیمانکار  قرارداددهنده که با امضای  پیشنهاد

مبلغ کل قرارداد را جهت تضمین اجرای تعههدات تهیهه و بهه کارفرمها ارائهه       ده درصد % )11نامه بانکي معادل  ضمانت

 نمايد.

 انتقال به اير : -22

 را بدون داشتن مجوز قرارداد امور موضوع تمام يا قسمتي از پیمانکاروقوف حاصل شود  قرارداددر صورتیکه پس از عقد 

قهرارداد  کارفرمها  و تصهمیم  يگری واگذارکرده است، به دسهتور  حقیقي و يا حقوقي د يا اشخاص به شخص کتبي کارفرما

قهرارداد   بطور دائم از فهرست شرکتهای  يصالح طهرف  شرکتيو نام هنین  فیمابین مطابق ضوابط مندرج در قرارداد فسخ

 .کارفرما حذف خواهد شد با
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 برگ پيشنهاد قيمت

اسناد و  و و با بررسي کلیه شرايط مناقصه موضوع مناقصهی محل اجراوضعیت و امضاء کنندگان  يل پس از آگاهي کامل از 

 :مبلغ پیشنهادی خود را به شرح جدول زير اعالم و موارد  يل را تعهد مي نمايندمدارك پیوست 

نهصاد و هفتااد و دو هازار و    ) 9025099مبلغ پیشنهادی بابت انجام کلیه تعهدات موضوع مناقصهه بها تنهاژ بهرآوردی      -

 :باشدبه شرح جداول  يل مي    تنچهارصد و نود و نه

 تناژ تقريبی شرح
مبلغ هر تن بر اساس 

 يک شيفت کاری )ريال 

مبلغ هر تن بر اساس دو 

 شيفت کاری )ريال 

انجام عمليات موضوع 

 جهت سيمان کيسه  مناقصه

0055509 
چهارصد و هفتاد و پنج )

  هزار و پانصد و چهل و نه

                                   

(                                     

                                   

(                                     

 

 )ريال  هر تن مبلغ تناژ تقريبی شرح

انجام عمليات موضوع 

 جهت سيمان فله  مناقصه

0905951 
چهارصد و نود و شش )

 (هزار و نهصد و پنجاه

                                   

(                                     

قرارداد، در صورت نیاز و ابالغ کتبي کارفرما مبني بر بارگیری سیمان فله يا کیسه در  8ماده  ششو تبصره  85طبق بند  -

 مربوطه به شرح  يل مي باشد: واحد لغ اجامبوبگ، مب

 به میزان برآوردی وبگسيمان کيسه در جامبحق الزحمه انجام عملیات موضوع قرارداد جهت هر تن  -

 ( ريال.                                      )                               در طول مدت قرارداد، به مبلغ    تنپانزده هزار) 155111 

در صورت نیاز و ابالغ کتبي ) سيمان فله در جامبوبگحق الزحمه انجام عملیات موضوع قرارداد جهت هر تن  -

 ( ريال.                                          )                              در طول مدت قرارداد، به مبلغ  (کارفرما

و کارکرد پرسنل در طول و کسور قانوني بايست پیشنهاد قیمت خود را با در نظر گرفتن کلیه هزينه ها  پیشنهاد دهنده مي -

شورايعالي کار و بر مبنای  بر اساس دستورالعملها و آخرين بخشنامه های و روزهای تعطیل و غیر تعطیلساعات شبانه روز 

 ول فوق محاسبه نمايد.اجد

 در صورت مشاهده اختالف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام، مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهد بود. -
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 مورد قبول قرار گيرد پيشنهاد دهنده تعهد می نمايد که : چنانچه اين پيشنهاد

پس از اعالم کارفرما ، قرارداد مربوطه را امضاء نموده و نسبت به ارائه تضمین    روزهفت) 0حداکثر ظرف مدت  -1

 اجرای تعهدات قرارداد در مهلت اعالم شده اقدام نمايد.

 اقصه و قرارداد و پیوستهای آن رعايت نمايد.انجام کلیه تعهدات را مطابق با مفاد اسناد من -2

اسناد و مدارك مناقصه که مهر و امضاء گرديده، جزء الينفک اين پیشنهاد محسوب  يید مي نمايد که کلیه ضمائم، ات -3

 گردد. مي

 اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامي برای واگذاری کار به پیشنهاد دهنده را ندارد. -4

ی تضمین شرکت در مناقصه يک فقره ضمانت نامه بانکي يا رسید واريز وجه نقد به حساب شماره برا -5

دو ميليارد و ريال ) 2505151115111به مبلغ  پاسداران فيروزآبادشعبه  ملیبانک  1219905019119

 ضمیمه پیشنهاد خود نموده است. ريال  چهارصد و پنجاه ميليون

پس از اعالم از سوی کارفرما حاضر به انعقاد قرارداد با قیمتهای پیشنهادی نگردد و يا از تعهد مي نمايد در صورتیکه  -6

شرايط مندرج عدول نمايد، کارفرما حق دارد تضمین شرکت در مناقصه وی را به نفع خود ضبط نمايد و پیشنهاد دهنده 

 حق هیچگونه اعتراضي ندارد و حق هر گونه ادعا را ساقط مي نمايد.

 هاپ آگهي در يک نوبت بر عهده برنده مناقصه مي باشد. ههزين -7

 

       نام شرکت : 

 نام و نام خانوادگی )صاحبان امضاء مجاز : 

       نشانی: 

 

 تلفن:

 تاريخ 
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 فرم استرداد سپرده تضمين شرکت در مناقصه 
 

فیش شماره ......................... مورخ  نظر به اينکه اين شرکت/اينجانب ................................... طي

........ ريال به .................. بانک ........................ شعبه ................. کد شعبه ................... مبلغ ....................

بهره برداری از ........ ريال را جهت شرکت در مناقصه حروف ...................................................................

به حساب شرکت سیمان فارس نو واريز نموده ام، لذا در صورت عدم  )بارگیری سیمان( دپارتمان بارگیرخانه

قبولي پیشنهاد مذکور ، مبلغ سپرده اين شرکت/اينجانب به شماره حساب ............................. بانک 

شماره شبا ........................................................... ............. شعبه ................. کد شعبه ................... ...........

 نام ....................................................... واريز گردد .ه ب

 

 

 

 ........نام و نام خانوادگي :......................

 

 محل امضاء و مهر                                                                      
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شركت كنندگان در نامه به اساس اطالعات درج شده در اين پرسشبا توجه به اينكه بر  تذكر مهم:

در اين رابطه ضروری شود تكميل تمام بخشهای پرسشنامه الزامي است . امتياز فني داده مي مناقصه

د ئه گردد در بقيه موارضميمه ارابصورت شده است  ذكر نامهپرسشدر متن است تنها مواردی كه 

  .، اطالعات خواسته شده در پرسشنامه و يا جداول مربوطه درج گرددبايستي مي

 مشخصات شركت (1

 نام شركت:

 نوع شركت:

 شماره ثبت:

 محل ثبت:

 تاريخ ثبت:

 نوع فعاليت شركت:

 كد اقتصادي:

 شناسه ملی

 نشانی:

 تلفن:

 دورنگار:

 پستی: كد

 هيئت مديره پيوست گردد()مدارک تحصيلي اعضای  مشخصات اعضای هيئت مديره (2

نام و نام 
 خانوادگي

مدرک 
 تحصيلي

تاريخ اخذ 
تاريخ سهامدار  درصد سهام سمت مدرک

 شدن
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 قرارداد را دارند. یحق امضاو آخرين آگهي روزنامه رسمي افرادی كه طبق اساسنامه شركت  (3

1-3)  

2-3)  

3-3)  

م وقت در شركت شاغل هستند، طبق ليست زير اعالم مشخصات افرادی را كه به طور تما (4

 )مدارک تحصيلي پيوست گردد( نمائيد.

نام و نام 
تاريخ اشتغال در  سمت تجربيات تحصيالت خانوادگي

 شركت

     

     

     

     
 

 

 وضعيت مالي و اعتباری (5

 سال گذشته تا كنون: سهارائه شده در  مبلغ باالترين ضمانتنامه بانكی )يا مجموع ضمانتنامه هاي همزمان( (1-5

 )همراه با كپی مدارک(

   شركت در مناقصه -

 تعهدات اجراي -

گذشته  سه سالساليانه  )گزارش گردش حساب و متوسط موجودی حساب( گزارش مالي (2-5

 را ضميمه نمائيد.)با مهر بانک( شركت 
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 ضميمه گردد(و فرمهای ارزيابي حسن سابقه )مدارک مثبته  شركت: خالصه سوابق اجرايي( 6

ف
دي

ر
 

 محل اجرا موضوع و شماره قرارداد
تاريخ 

 شروع كار

تاريخ 

 خاتمه كار

مبلغ قرارداد 

 )ريال(

نام ناظر 

 قرارداد

طرف آدرس و تلفن 

 قرارداد

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 )كليه اسناد و مدارک مي بايست رونوشت برابر اصل شده باشد( ضميمه اسنادمناقصه ارسال گردد:مدارک ذيل به  -7

 اساسنامه شركت همراه با آخرين تغييرات آن. (1-7

 ( گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و موجوديت شركت.2-7

 بان امضای مجاز.آخرين آگهي روزنامه رسمي معتبر در خصوص صاح (3-7

 .اعضای هيئت مديره( كارت ملي و صفحه اول شناسنامه 4-7

 و گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ( گواهينامه كد اقتصادی معتبر5-7

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتبر و ساير مجوزات از مراجع  شركتهای خدماتي ( گواهي تاييديه صالحيت6-7

 وطه در خصوص موضوع اين مناقصه.مرب

 .معتبر ( گواهي تاييديه صالحيت ايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي7-7

 .( فرمهای تاييديه ارزيابي حسن سابقه8-7



 

51 

 

                 

 

 

 قرارداد  
  بهره برداری از دپارتمان بارگیرخانه

 )بارگیری سیمان(
 

 
 

 

 : شرکت سیمان فارس نو )سهامي عام( کارفرما

 :  پیمانكار

 
 

 

 

 
 

 1041 مهر



 
 1041/.......شماره:       

 ارگيرخانه )بارگيري سيمان(قرارداد بهره برداري از دپارتمان ب

61 

 مهر و امضای پیشنهاد دهنده  

به  )سهامي عام( شركت سيمان فارس نوبین شیراز  شهردر قانون مدنی،  14طبق ماده اين قرارداد  ، 5836/1041پیرو برگزاری مناقصه شماره 

و  )مدير عامل احمد شريفی خیرآبادی اننمايندگی آقايبه  14141063404و شناسه ملی  0111-5381-5400كد اقتصادی و   64301شماره ثبت 

 ، روبروی بلوار شهید كسائی،  (فرهنگ شهربلوار شهید رجايی ) -به نشانی شیراز (هیئت مديره عضو) بهنام خوشکالمو  (ديرهعضو هیئت م

 كارفرما نامیده می شود از يك در اين قراردادكه ،  411-85880544تلفن : ، 1130318814، كدپستی:  180پالک  ،08و  84حدفاصل كوچه 

، به ........................و شناسه ملی:  ...........................و كد اقتصادی:  .................به شماره ثبت  ................................شركت طرف و 

............................، ، تلفن:  ......................، كدپستی: ............................................................به نشانی:  .............................................نمايندگی 

 :گرديدديگر به شرح مفاد و شرايط ذيل منعقد  طرفشود از  پیمانکار نامیده می در اين قرارداد كه تلفن همراه ...........................،

 : قراردادموضوع  - 6ماده 

، تعمیر و نگهداری واحد بارگیرخانه همچنین خدمات سرويسكیسه ای  ،انجام امور بارگیری سیمان فله ای  ست ازا قرارداد عبارت موضوع

و نظارت و كنترل كار تجهیزات و روغن كاری و گريسکاری و تعمیر و  فیروزآباد( -كوارجاده  10)واقع در كیلومتر  كارخانه سیمان فیروزآباد

اهها و تجهیزات بطور مستمر و بهینه سازی و نوآوری ، افزايش كیفیت كار و كاهش انرژی و نظافت نگهداری و بهره برداری از كلیه دستگ

بر محوطه مجموعه بارگیرخانه و ماشین آالت مختلف، تعويض و جوشکاری قطعات و تجهیزات ماشین آالت مستقر در مجموعه بارگیرخانه 

ا و برابر نقشه و كاتالوگهای ماشین آالت موجود در سیستم بارگیرخانه و تدوين و براساس دستور كارفرم اساس ضوابط و شرايط خاص و معین

اساس سیستم های موجود در شركت سیمان فارس نو و مورد  و برنامه های زيست محیطی و ايزو بر PMبرنامه پیشگیری و اجرای برنامه های 

 .برابر برنامه بارگیری كارفرماو و جامبوبگ  فله عمل در زمان حال و يا آينده و بارگیری سیمان بصورت انواع پاكتی و

بارگیرخانه ،  تجهیزات، زير سیلوها، مسیر انتقال سیمان از سیلوها تا  سیلوهابیرون و داخل موضوع قرارداد شامل دپارتمان بارگیرخانه، محدوده  -

 باسکول خروجی و اطراف قسمت های مذكور می باشد.

 مدت قرارداد : -2ماده 

كه پس از انقضای مدت قرارداد باشد  می شمسي یکسالبمدت  36/41/6042 تا تاريخ 46/40/6046ت قرارداد از تاريخ مد -1-0

 پس از ابالغ كتبی كارفرما، قرارداد مذكور حداكثر به مدت يك سال ديگر قابل تمديد و درصورت توافق كتبی طرفین ، ( 81/45/1040)

 خواهد بود.

)دو( ماه طبق  0، پیمانکار موظف است حداكثر به مدتحالل )اعم از فسخ، انفساخ، تفاسخ( و يا اتمام مهلت قرارداد در صورت ابطال يا ان -0-0

اين بند  قرارداد دريافت نمايد. مفاد اينابالغیه مکتوب كارفرما به وظايف خود در چارچوب اين قرارداد ادامه داده و حق الزحمه مربوطه را طبق 

 می باشد. مستقل از قرارداد اصلی است و درصورت ابطال قرارداد كماكان پابرجااز قرارداد توافقی 

 امکان پذير است. 0-0ابالغیه كارفرما جهت تمديد سال دوم قرارداد، قبل از آغاز يا در حین اجرا و تا پايان دو ماهه مذكور در بند تبصره یک: 

 مبلغ قرارداد : -3 ماده

)نهصد و هفتاد و دو هزار  902.099 برآوردیبا تناژ  طول مدت قرارداددر  موضوع قراردادتعهدات  كلیه نجاما قرارداد بابت كل تقريبی مبلغ

ول ابه شرح جدریال ( در این قسمت چيزی درج نگردد) در این قسمت چيزی درج نگردد معادل و چهارصد و نود و نه( تن

 :گردد می ذيل برآورد
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 تناژ تقریبي شرح
ساس یک مبلغ هر تن بر ا

 شيفت كاری )ریال(

مبلغ هر تن بر اساس دو 

 شيفت كاری )ریال(

انجام عمليات موضوع 

 قرارداد جهت سيمان كيسه 

005.509 
چهارصد و هفتاد و پنج )

 (هزار و پانصد و چهل و نه

در این قسمت چيزی درج 

 نگردد

در این قسمت چيزی درج 

 نگردد

 

 مبلغ هر تن )ریال( تناژ تقریبي شرح

ام عمليات موضوع انج

 قرارداد جهت سيمان فله 

091.954 
چهارصد و نود و شش )

 (هزار و نهصد و پنجاه

 در این قسمت چيزی درج نگردد

و ممکن است در طول  می باشدفوق كالً بصورت برآوردی  ولادر جدذكر شده سیمان  و سیمان فلهتن و مقادير  410.044تناژ  : یک تبصره

ست كارفرما در اين رابطه هیچگونه تعهدی نداشته و برای پیمانکار نیز ا بديهی يد.تغییر نما ،8ماده  هفتدرج در تبصره به شرح من مدت قرارداد

 و در صورت تغییر در موارد مذكور به لحاظ حجم يا نوع، پیمانکار حق هیچگونه اعتراض نخواهد داشت. هیچگونه حقی ايجاد نخواهد نمود

مالیات بر ارزش افزوده، در صورتیکه پیمانکار مشمول قانون مذكور باشد می بايست گواهی ثبت نام در نظام در اجرای قانون  :دوتبصره 

  مالیات بر ارزش افزوده معتبر خود از سازمان امور مالیاتی را به كارفرما ارائه و در همین راستا مالیات بر ارزش افزوده مذكور را طبق

ت وضعیت خود بصورت مجزا اضافه نمايد. كارفرما پس از دريافت گواهی فوق الذكر نسبت به پرداخت بخشنامه های دولتی به مبلغ هر صور

 مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار اقدام خواهد نمود.

ل ساعات شبانه كاركرد پرسنل در طو و الزام پیمانکار به پرداخت حق الزحمه قانونی و: قیمتهای فوق با در نظر گرفتن كلیه هزينه ها سهتبصره 

بیمه  ،كاركنان، بیمه، مالیات، هزينه اياب و ذهاب و ساير هزينه ها اعم از سود پیمانکاری چهارروز و روزهای تعطیل و غیر تعطیل طبق تبصره 

اسبه گرديده و هزينه و ... ، مح)كه همگی بايد مورد تايید ناظر قرارداد باشد(  تهیه لباس كار، لوازم ايمنی ،، معاينات دوره ایمسئولیت مدنی

)به استثنای مالیات بر  . كاركرد پیمانکار تنها در چارچوب مبالغ فوق محاسبه و پرداخت می شود و پیمانکار وجه ديگری دريافت نخواهد كرد

 ارزش افزوده در صورت شمول(

 دستور العملها و آخرين بخشنامه های وطه وپیمانکار می بايست كلیه حقوق و مزايای كاركنان خود را مطابق با قوانین مرب :چهارتبصره 

مسکن، بن كارگری، عیدی و پاداش، حق ، (تجمیعی ماهیانه پايه سنوات )مزد شغل و شامل حقوق پايه 1040و  1041شورايعالی كار در سال 

)در صورت نیاز(، اضافه  یتعطیل كار ، جمعه كاری،، حق اوالد، مرخصی، لباس و وسايل ايمنی ، حق شبکاری ، نوبتکاریسالیانه سنوات

 كاری، ابزار و وسايل كار و غیره بصورت ماهیانه پرداخت نمايد. 
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و ارائه تسويه حساب با كاركنان در صورت درخواست  ید ناظر قرارداديپیمانکار منوط به تا صورت وضعیت هایپرداخت  : پنجتبصره 

 .می باشد كارفرما

كاهش يا افزايش دهد،  درصد(بيست % )24قرارداد، حجم كل قرارداد را حداكثر تا میزان كارفرما می تواند در طول مدت  : ششتبصره 

مبالغ مندرج در جم كل، % ح04حجم قرارداد بیش از  در صورت كاهش قرارداد نیز تابع اين تغییرات خواهد بود. و مدت بديهی است مبلغ كل

 .قرارداد، با توافق طرفین تعیین خواهد شد 8جداول ماده 

قرارداد(  0-0اول و در دوره دو ماهه )در صورت اعالم كارفرما طبق مفاد بند  يکسالهقیمتهای مندرج در اين ماده در طول دوره  : هفتبصره ت

و هیچگونه ادعای افزايش قیمت در د گیر به آن تعلق نمی قرارداد، 8ماده  پنجبجز موارد مندرج در تبصره  ثابت است و هیچگونه تعديل قیمتی

 نده قابل قبول نمی باشد و پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد طبق مفاد آن است.آي

هزينه مربوطه را  ابزاركار و... را راساً تامین و كارفرما مجاز است در صورت تاخیر پیمانکار برخی از موارد مانند لباس كار ، :هشتتبصره 

 رت وضعیت پیمانکار كسر نمايد.درصد( هزينه باالسری از صو بیست و پنج% )06باضافه 

 :نحوه پرداخت -0ماده 

 پرداخت به پیمانکار بر اساس صورت وضعیت های ماهیانه كه توسط پیمانکار تنظیم گرديده و در اختیار ناظر قرارداد قرار خواهد گرفت 

 كسر كسور قانونی پرداخت می گردد. ( و6ماده  تعیین درصد راندمان ماهیانه توسط ناظر قرارداد )مطابق با مفاد ومی باشد كه پس از تايید 

 پیمانکار موظف است صورت وضعیت های خود را مطابق با فرم نمونه اداره دارايی و بر اساس مبلغ كل تايید شده توسط ناظر قرارداد تنظیم و

 پیوست اسناد ارسالی نمايد.

 شماره شبا ...................شعبه  ..................بانك  ....................... كلیه پرداختها به پیمانکار به حساب شماره تبصره یک:

 .واريز خواهد شد ....................شركت به نام  ................................................

 م و تشویقیجرا -5ماده 

که درصد راندمان ماهیانه در صورتی لکرد ) پیوست شماره دو( می باشد.پرداخت حق الزحمه ماهیانه به پیمانکار بر اساس فرم ارزيابی عم -1-6

باشد ، صد در صد صورت وضعیت تايید شده توسط ناظر مطابق با قرارداد به پیمانکار پرداخت  144در فرم مذكور ) متوسط كل ماه( برابر با 

 می گردد . 

مبلغ صورت وضعیت ماهیانه تايید شده توسط ناظر با رعايت تبصره ذيل به همان باشد ،  144که درصد راندمان ماهیانه كمتر از در صورتی -0-6

 نسبت كاهش )جريمه( خواهد يافت و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود ساقط می نمايد.

 به میزان 6-0و  6-1حداكثر مجاز میزان كاهش مبلغ صورت وضعیت ماهیانه در خصوص اعمال موارد مندرج در بندهای  تبصره یک :

 مبلغ صورت وضعیت پیمانکار در ماه مورد نظر می باشد.درصد(  ده% )64 

 كسور قانوني :-1ماده 

قانون تامین  33ماده از هر پرداخت به پیمانکار بعالوه كلیه وجوه آخرين صورت وضعیت را مطابق  % )پنج درصد(5كارفرما  -1-5

پس از ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی از سوی پیمانکار كلیه وجوه كسر شده بیمه اجتماعی بعنوان علی الحساب بیمه كسر نموده كه 

 ای عیناً به وی مسترد خواهد شد.

پرداخت هر گونه عوارض و بدهی ديگر دولتی و غیر دولتی كه در اين قرارداد تصريح نگرديده باشد به عهده پیمانکار است و كارفرما  -0-5

 .هیچ مسئولیتی ندارد
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 تضمين اجرای تعهدات : - 0ماده 

قرارداد معادل برآوردی مبلغ كل  )ده درصد(  %64و به عنوان يکی از شروط الزم قرارداد  قرارداد بالفاصله پس از امضایمکلف است  پیمانکار

بصورت يك  اجرای تعهدات قراردادرا بابت تضمین ریال ( در این قسمت چيزی درج نگردد) در این قسمت چيزی درج نگردد

ضمانت نامه مذكور پس از پايان مدت قرارداد و اجرای مفاد قرارداد، با ارائه مفاصاحساب از  .تسلیم نمايد كارفرمابه فقره ضمانت نامه بانکی 

 سازمانهای ذيربط و تايید ناظر قرارداد، طبق مفاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.

شده تلقی شروع  از تاريخ ابالغ، را در مهلت تعیین شده ارائه ننمايد، قرارداد اجرای تعهداتتضمین نکار پیماهر دلیل ه چنانچه ب : یکتبصره 

 كارفرماباشد . بديهی است هرگونه پرداخت بعدی توسط  در مقابل كلیه تعهدات مندرج در اين قرارداد مسئول و متعهد می پیمانکارگردد و  می

 . است انکارپیممنوط به ارائه تضمین فوق توسط 

راسا بدون مراجعه به مراجع تواند ضرر و زيان خود را می كارفرما درصورت عدم اجرای تعهدات موضوع قرارداد به هر دلیل ، : دوتبصره 

و میزان . مرجع تشخیص تقصیر نمايد جبران يا ساير طرق قانونی پیمانکاريا ساير مطالبات و تضامین  مذكور در اين ماده تضمیناز محل قضايی، 

 حق اعتراض خود را ساقط می نمايد. پیمانکارورود ضرر و زيان، ناظر قرارداد می باشد و 

به همین نسبت افزايش تضمین اجرای تعهدات نیز  و مبلغ قرارداد، مدت 0در صورت تمديد قرارداد در سال دوم طبق مفاد ماده  تبصره سه:

 خواهد يافت. 

 تعهدات پيمانکار : -3ماده 

سیدگی و بازديد مداوم در طول مدت شبانه روز از كار هر يك از دستگاهها و تجهیزاتی كه مستقیماً و يا غیر مستقیم در امر بارگیری و ر -1-3

می باشد، به نحوی كه با اقدامات سرويس و نگهداری و اجرای برنامه های پیشگیری وقفه  در مسیر انتقال سیمان در سیستم بارگیری فله و پاكتی

 ر بارگیری سیمان براساس برنامه شركت بوجود نیايد.ای د

تمانهای قبل از بارگیرخانه و دپارتمان سیلوهای سیمان، و بعد از بارگیرخانه و قسمتهای ذيربط در ربرقراری و هماهنگی كامل با دپا -0-3

 غی به پیمانکار.سیاست و برنامه ريزی فروش سیمان )واحد فروش( و تقسیم بار براساس رويه تحويل سیمان ابال

ف و ايتدوين روش جاری انجام امور مربوط به اجرای قرارداد شامل كلیه مالحظات شناسائی شده كار، اقدامات پیشگیری و ارتباط با وظ -8-3

ات، اقدامات در كار، اقدامات الزم در مواقع بحرانی عملی مسئولیتهای ساير قسمتها و مسئولین، برنامه زمانبندی اجرای عملیات، ترتیب توالی

ساير  مورد انجام بازديدها و تعمیرات در مواقع توقف در خط تولید، و اقدامات مورد نظر در مورد بروز احتماالت قريب الوقوع و بعید الوقوع و

 رسیده باشد. ناظر قراردادموارد مربوط به هر يك از تجهیزات قسمت بارگیرخانه و به تفکیك آن كه به تصويب 

 دپارتمان بارگیرخانه. سیلوهای سیمان و و بازديد مداوم و برنامه ريزی شده از عملکرد كلیه تجهیزاتكنترل  -0-3

انجام اين بازديد شامل كنترل و بازديد از نحوه كاركرد و كیفیت كار اجزاء و قطعات تجهیزات در كلیه قسمتها و طبقات بارگیرخانه و 

پیمانکار موظف به ،ی و حسی و استفاده از ابزار و تجهیزات تشخیص و اندازه گیری می باشدتجهیزات وابسته به آن از طريق كنترلهای عین

 باشد. ، می طبق تشخیص ناظر قرارداد و همکاری در نصب هر گونه تجهیزات تکمیلی و يا جايگزين كردن با سیستم موجود در صورت نیاز

نیز جهت تعمیر وآماده به كار نگهداشتن ماشین آالت جهت روز  طراری( وحضور عوامل پیمانکار جهت بارگیری در شب )در مواقع اض -6-3

 بعد با هماهنگی ناظر قرارداد صورت می پذيرد. 
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انجام عملیات و اقدامات پیشگیری براساس سیستم جامع پیشگیری شركت با هماهنگی و براساس برنامه دفتر برنامه ريزی نگهداری و  -5-3

عمل در زمان قرارداد و يا سیستمی كه در آينده پس از بهره برداری ايجاد می شود و تکمیل فرمها و انجام مورد  تعمیرات )نت( و سیستم

 جهت ورود به سیستم و گزارش گیری.نگهداری و تعمیرات )نت( دستورالعملهای آن و ارسال اطالعات و گزارشات الزم به دفتر 

كنترل و بهره برداری و فرمهای مورد نیاز در انتقال اطالعات و شناسنامه كاری و زمان  تدوين برنامه سرويس، بازديد، نظارت، پیشگیری، -1-3

و ترتیب توالی كار در روی هر يك از تجهیزات، شرح آن و ثبت و ضبط مشاهدات و برنامه رفع نارسائیها و اقدامات الزم در تعمیرات و 

 كارفرما(. PMیده باشد.)براساس برنامه مالحظات پیشگیری كه به تصويب كارفرما و يا نماينده او رس

مصرفی براساس اصول علمی و تجربه های عملی برای حداقل يك سال شمسی بعنوان  برنامه ريزی در برآورد نیازهای قطعات و مواد -3-3

 . واحد فنیانبار و گزارش آن به  موجودی

 قرارداد موضوع اساس تخصص و تجربه و تعداد مورد نیاز برای انجام رسازماندهی نیروی انسانی بپیمانکار موظف است نسبت به تامین و  -4-3

 كه به تصويب كارفرما رسیده باشد از وظايف پیمانکار است. و سازماندهی در شیفت كاری ريزی و همچنین برنامه طبق نظر ناظر

ه برداری و برنامه های بهینه سازی و افزايش تولید پیمانکار موظف است در راستای اقدامات تکمیلی و رفع اشکاالت احتمالی پس از بهر -14-3

وظايف  و يا هر گونه مطالعات و تصمیمات كارفرما كه تغییراتی در سیستم موجود را ايجاب نمايد در برنامه كاری خود قرار داده و در قالب

 ما را داشته باشد.هنگی كامل با ساير پیمانکاران و قسمتهای ديگر كارخانه كارفرعنوان شده انجام دهد و هما

پیمانکار ملزم به كنترل و اندازه گیريهای الزم در حین تولید و در زمان توقف بوده و همواره براساس اندازه گیريها در هر جزء قطعات  -11-3

 را گزارش نمايد. در مجموعه تجهیزات و ماشین آالت و مقايسه آن با استاندارد بهره برداری اقدام و نتايج آن

یمانکار موظف است نسبت به ايجاد كارتکس برای هر يك از تجهیزات و پر كردن كلیه اطالعات مربوط به آن شامل ساعت شروع و پ -10-3

 خاتمه كار، مقدار تناژ بارگیری، نحوه كار، تعمیرات، سرويس، اشکاالت احتمالی در بهره برداری و ساير موارد بعنوان اطالعات و مستندات

 سیستم تشکیالتی خود اقدام نمايد. عمل و سوابق كار در

، در مشخصه های تعیین شده و برحسب مورد بصورت گزارشات روزانه، ناظر قراردادتهیه گزارشات مورد نیاز و اعالم شده از طرف  -18-3

 هفتگی، ماهیانه و ساالنه .

بديل تجهیزات موجود و انجام سرويس های الزم و ارائه پیشنهادات و مشاوره كارشناسی در مورد نیازهای بوجود آمده، تغییر و ت -10-3

و خارجی و شركتهای  یادواری درخصوص كلیه دستگاهها و تجهیزات مستقر در قسمت و همکاری كامل با كارشناسان شركت های داخل

 سازنده .

و تعمیرات عمده توسط پیمانکار و  انجام مشاوره و توصیه های الزم و مستدل در انتخاب نیازها در خريد و ساخت داخلی و تغییرات -16-3

 ارائه توانائیهای ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز و الزام به رعايت توصیه های سازندگان در مورد دوره عمر قطعات )گارانتی سازنده(.

قش اساسی را ايفاء می نمايد، از آنجائیکه نحوه عملکرد تجهیزات در بارگیرخانه در روند تولید سیمان و محصوالت كارخانه كارفرما ن -15-3

نقش و تأثیر آنها مطابق نظرات كارشناسانه و دستورالعملها و گارانتی سازنده ها  تگاهها وظیفه بهینه كردنپیمانکار عالوه بر حفظ و نگهداری دس

طبق با ظرفیت آنها بهره برداری نموده و متعهد است من ،طبق توافق با ناظر قرارداد را داشته و با بکارگیری روش های مؤثر و نوآوری و ابتکارات

 در تداوم آن تالش و شرايط ارتقاء و بهبود فرآيند تولید را فراهم نمايد.

ناظر و ساير مبادی ذيربط در تحويل سیمان طبق دستورالعمل ارائه شده توسط پیمانکار كه به تصويب  تولیدهمکاری مستقیم با واحد -11-3

 مانکار می باشد.رسیده است بعهده پی قرارداد



 
 1041/.......شماره:       

 ارگيرخانه )بارگيري سيمان(قرارداد بهره برداري از دپارتمان ب

06 

 مهر و امضای پیشنهاد دهنده  

 طبق تشخیص ناظر قرارداد و جامبوبگ آماده سازی تجهیزات و ماشین آالت برای اجرای هر برنامه بارگیری و تناسب فله و پاكتی -13-3

 بعهده پیمانکار می باشد.

 ار می باشد.تامین ابزارآالت از قبیل سنگ فرز، هوابرش، آچار، موتور جوش و ... در صورت نیاز بر عهده پیمانک -14-3

از وظايف  ها ، موتورها و ماشین آالت ، شیارهای الکتروموتورها و همچنین كلیه مسیرهای كابل ها و... انجام نظافت روزانه كلیه دستگاه -04-3

 پیمانکار است.

لحاظ رعايت موارد ايمنی و  انجام اقدامات الزم در كلیه طبقات، محوطه، اتاقکها و راهروها و كارگاهها از نظر نظافت عمومی و از -01-3

 .بهداشتی و همینطور جمع آوری كلیه اشیاء اضافی و زباله

پیگیری در مورد رفع اشکاالت روشنائی و سالمت كلیدها و پريزها و كابلهای برق و مراقبت در جهت حفظ و نگهداری آنها طبق  -00-3

 اصول و عرف و دستورالعملهای موجود در شركت كارفرما .

ترل سیستم اطفاء حريق و درخواست و پیگیری در مورد تهیه لوازم اطفاء حريق و آموزش به كاركنان در استفاده از آن و همکاری با كن -08-3

 . مربوطهو رعايت دستورالعملهای  بهداشتايمنی و واحد 

 ه و باعث ايجاد خطر نباشد .مراقبت از پلیتهای درپوش كانالها، و مقر كابلها بطوريکه سالم و در محل خود قرار گرفت -00-3

 نظافت و مرتب نمودن ادوات و لوازم كار در كلیه طبقات و محلهای مورد عمل پیمانکار . -06-3

 كنترل حفاظها )نرده ها( از نظر ايمنی مناسب . -05-3

 ر .پیگیری وضعیت قسمت از لحاظ تلفن، آيفون و وسايل ارتباطی اعالم خطر و ساير نیازهای اصولی كا -01-3

بازديد، تعمیر، تعويض، بازسازی، نوسازی، نصب، مونتاژ و دمونتاژ و آب بندی كلیه قطعات از تجهیزات اعم از ذكر شده و نشده در  -03-3

 كلیه بخشهای موجود در سیستم بارگیرخانه در كل قرارداد .

 ری تجهیزات و بارگیری سیمان .تعمیرات و نگهدا در خصوص كارفرماتولید واحد همکاری و اجرای درخواستهای  -04-3

 كنترل سیمانهای بارگیری از نظر تعداد و از نظر نوع و وزن استاندارد آن . -84-3

كارفرما آموزش داده و سطح آگاهیها و توانائی كاری سازمان  با همکاری به نسبت وظف است مرتباً كاركنان خود راپیمانکار م -81-3

 هر و برنامه ای از آموزش كاركنان را در ستمها و بهره برداری آماده نمايدلید و توسعه و تغییر و تحول سیتخصصی آنان را با توجه به روند تو

 .ه و اجراء نمايدرساند ناظر قراردادقسمت تنظیم و به تصويب 

صحیح و علمی و به  پیمانکار موظف است با اقدامات سرويس و روانکاری و نظارت و تعمیرات و بهینه سازی سیستم و طريقه عمل -80-3

 موقع همواره سفارشات بارگیری را برابر برنامه ابالغی كارفرما و در زمان مورد نظر آن بارگیری و تحويل نمايد.

لذا همواره بايستی نسبت به تعمیر و سرويس و ) و جامبوبگ ايجاد شرايط الزم برای بارگیری و آمادگی سیستم بارگیری فله و پاكتی -88-3

 .(ساير شرايط الزم كار هر جزء تجهیزات را فراهم نمايد قدام وا روانکاری

پیش بینی و ارائه لیست قطعات و اقدام مورد نیاز كلیه دستگاهها و ماشین آالت و تجهیزات مربوط به بارگیرخانه و ارائه آن به امور  -80-3

تأمین آنها و اقدام به انتقال آنها از انبار به قسمت مربوطه و مهندسی و امور نگهداری و تعمیرات و ناظرين و امور انبارها و پیگیری جهت 

گر با نگهداری و تفکیك و طبقه بندی آنها به صورت مرتب و منظم و استفاده بهینه از آنها در زمان تعمیرات نیمه اساسی و اساسی و يا مواقع دي

 نظر ناظر قرارداد .
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عت كار و مقايسه با استاندارد و ظرفیت اسمی بارگیری از دستگاهها، درج آنها در فرمها كنترل و محاسبه مقدار خروجی سیمانها در سا -86-3

رفع مشکالت و مغايرتهای احتمالی و گزارش به ناظر و مطابقت با دستورالعملهای سازنده و تحلیل آنها بصورت نموداری و پیگیری جهت 

 قرارداد.

تمر و تدوين راهبردهای برنامه ای، جهت دستیابی به اهداف اعالم شده كارخانه، از جمله برنامه ريزی مس نسبت به پیمانکار موظف است -85-3

( دستیابی به شاخص های استاندارد )انرژی، توقفات، عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده، ضايعات، قطعات و اقالم مصرفی و ساير فاكتورهای مرتبط

امور مهندسی جهت هماهنگی و تطابق برنامه های كلی كارخانه بطور ماهیانه، شش ماهه، و  و ناظر قرارداداقدام و به كارفرما يا نمايندگان او، 

 سالیانه ارائه نمايد .

پیمانکار موظف است با استفاده از كلیه نقشه ها و كاتالوگها و توصیه ها و دستورالعملهای تعمیر و نگهداری و سرويس و بهره برداری  -81-3

ت در بارگیرخانه و كلیه سیستم های وابسته به كار بارگیرخانه )فیلترهای كیسه ای، فن ها، الکتروموتورها، تجهیزات شركت سازنده كلیه تجهیزا

سرويس و تعمیر و تحت نظر ناظر قرارداد ابزار دقیق، برق فشار قوی و برق صنعتی، و هوای فشرده و ساير تجهیزات در محدوده بارگیرخانه( را 

 نمايد . نگهداری و بهره برداری

اقدام در مورد تعمیرات نیمه اساسی و اساسی و تأمین  و رفع هر گونه مشکالت در بهره برداری از بارگیرخانه و توقف در بارگیری -83-3

 باشد . پرسنل بعهده پیمانکار بوده و همواره برابر دستورات كارفرما و ساير مبادی كلیه تعهدات به شرح مفاد آتی را عهده دار می

بصورت ساعته  10و يا يك شیفت كاری  بصورت روزانه و شبانه ساعته 10 انجام خدمات مربوط به بارگیرخانه در دو شیفت كاری -84-3

. اقدام نمايد نسبت به توقف خدمات موضوع قرارداد پیمانکار نبايد بدون هماهنگی كارفرما .گردد تعیین میبراساس برنامه و نیاز كارفرما روزانه 

خسارت تعیین شده برابر )دو(  2مکلف به جبران خسارت وارده به كارفرما معادل  ، پیمانکارقرارداد ید ناظريجام اين عمل بدون تادر صورت ان

را خواهد داشت و  65ماده مطابق مفاد ما حق فسخ قرارداد بوده و در صورت تکرار عالوه بر جبران خسارت، كارفر ناظر قراردادتوسط 

 اعتراض را از خود ساقط می نمايد. پیمانکار حق هر گونه

و تناسب پاكتی با فله در حد استاندارد دستگاه و برنامه بارگیری ابالغی  است و جامبوبگ بارگیری در بارگیرخانه بصورت پاكتی و فله -04-3

 وظف به اجرای برنامه بارگیری سیمان برشود و پیمانکار م كارفرما می باشد كه با سفارش و نیاز بازار و سیاست كارخانه كارفرما تطبیق داده می

اساس سفارش نوع بارگیری كارفرما می باشد. در صورتیکه در آينده در سیستم بارگیری از نظر وزن پاكتها و يا نوع آن تغییری حاصل شود 

 باشد. آن می یپیمانکار ملزم به اجرا

رک در مجموعه بارگیرخانه را شامل كلیه ماشین آالت و تجهیزات و پیمانکار موظف است كلیه تجهیزات و ماشین آالت و قطعات متح -01-3

سیستم ها را با توجه به اجزاء تشکیل دهنده آن برابر دستورالعمل سرويس و نگهداری و دستورات موردی ناظر ، روغن و گريس كاری و تعمیر 

 ری نمايد.و نگهداری و بهره بردا

ها و قطعات و  متخصص در امور سیستم بارگیرخانه در سازمان كار خود برای دستگاه پیمانکار موظف است با نظارت كارشناس -00-3

قدام تجهیزات برنامه ای بعنوان برنامه پیشگیری تهیه و از طريق نظارت دائم بر كار آنان به موقع نسبت به درخواست بازبینی و تست و تعمیر ا

لیل عدم پیش بینی بوجود نیايد و موجبات ضرر و زيان ناشی از عدم توجه به اين تکلیف نمايد تا با اجرای پیشگیری، توقفی در روند بارگیری بد

به اين عنوان به پیمانکار ابالغ می گردد اجراء  (PM)فراهم نگردد و كلیه دستورات و دستورالعملهائی كه از طرف كارفرما در برنامه پیشگیری 

 نمايد.
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كاری مورد نظر ناظر قرارداد، نسبت به تامین نیروهای مورد نیاز جهت انجام امور موضوع  پیمانکار مکلف است بر اساس شیفت های -08-3

 اين نیروها بايد توانايی انجام كار در بارگیرخانه را داشته و نسبت به اجرای كار آشنا باشند. قرارداد اقدام نمايد.

ی و تناسب شیفت كاری بنحوی برنامه ريزی و آماده نمايد كه پیمانکار تركیب سازمان كاری خود را از نظر كمی و كیفی و تخصص -00-3

ه پس از تصويب كارفرما توانائی انجام وظايف مديريتی و كنترل هدايت عملیات و بازديد و نظارت بر كار دستگاهها و عیب يابی و پیشگیری ب

نظافت دستگاهها و تأسیسات و محوطه محدوده كار را  موقع از خرابی دستگاهها و قطعات متعلقه آن و همچنین تعمیر و سرويس و نگهداری و

داشته باشد. كار نظارت و هدايت و نظافت در سیستم و ماشین آالت و تجهیزات و محوطه شامل كلیه طبقات در محدوده بارگیرخانه از پائین 

 به شعاع ده متری از ساختمان بارگیرخانه می باشد. قطه تا باالترين نقطه آن و محدودترين ن

در صورتیکه  آيدهر امکاناتی كه جهت ارتقاء میزان تولید در سیستم تولیدی كارخانه و در نتیجه در سیستم بارگیرخانه بوجود می  -06-3

ی وسعت تأسیسات و بارگیرخانه را باعث نگردد بلکه تغییر در سیستم موجود و كیفیت بهره برداری را باعث شود پیمانکار موظف به بهره بردار

 و نیاز به تغییر قرارداد و تغییر نرخ نخواهد داشت.بوده 

پیمانکار موظف است سازمان كاری خود را تدوين و براساس آن كاركنان خود را با تشکیل پرونده به كارفرما و ناظر معرفی نموده پس  -05-3

ام تعهدات خود اقدام نمايد. بديهی است از تأيید صالحیت و تخصصی و اخالقی آنان از طرف كارفرما نسبت به بکارگیری آنان جهت انج

تصويب سازمان كاری و نحوه عملکرد هر يك از كاركنان و حاصل انجام كار مجموعه سازمان كاری پیمانکار در طول مدت قرارداد مورد 

امور گردند كارفرما می تواند  هر گاه كاركنان پیمانکار در اجرای صحیح كار مسامحه ورزند و يا باعث اختالل در نظم انجام می باشد.ارزيابی 

متقاضی بركناری شخص يا اشخاص متخلف گردد و پیمانکار می بايست نسبت به بركناری متخلفین اقدام نمايد و حق نخواهد داشت بركنار 

های كاركنان و بیمه و خواهد بود. كلیه هزينه  جهت آنانپیمانکار حسب مورد متعهد به تعیین جانشین همچنین  شدگان را بار ديگر بکار گمارد.

 مالیات و ساير پرداختهای پرسنلی بعهده پیمانکار می باشد.

جلب رضايت كاركنان در هر حال و شرايط بعهده پیمانکار می باشد. در مورد كاركنانی كه بنا به تشخیص كارفرما و ناظر ، :  یکتبصره 

و اخراج آنان موجب صدور حکمی در محکومیت پیمانکار مبنی بر پذيرش  صالحیت كار در كارخانه و سازمان كاری كارفرما را نداشته باشند

 كارگر مورد نظر شود پیمانکار متعهد است با محکوم له به نحوی سازش نمايد كه موضوع بازگشت بکار در محل كار منتفی گردد. 

قرارداد در اختیار پیمانکار قرار  یجهیزات ، پس از امضاكلیه دستورالعملها ، نقشه و مدارک مورد نیاز پیمانکار جهت بهره برداری از ت - 01-3

به اطالع  اقدام و نیز موظف است براساس آن نسبت به سرويس و روغنکاری وسايل و تجهیزات طبق برنامه زمانبندی خواهد گرفت .پیمانکار

در مقاطع زمانی تعیین شده و نظافت همه روزه  ناظرين رسانده و همچنین نسبت به گردروبی از روی ماشین آالت و دستگاهها و محوطه طبقات

سطوح مختلف در محدوده كاری و كلیه طبقات مختلف و حاشیه و سطوح پله ها و راهروها و همچنین محوطه داخل اطاقها و تأسیسات به 

 باشد اقدام نمايد. ناظرنحوی كه مورد تأيید 

پیمانکار ابالغ شده و وی مکلف است توسط نیروهای تعمیراتی خود مطابق برنامه  توسط كارفرما تهیه و به PM تعمیرات در قالب برنامه -03-3

 و تحت نظر ناظرين كارفرما عمل نمايد .

 باشد. پیمانکار میاز سیلوهای سیمان بعهده خروج سیمان  رفع مشکالتو  نظارت -04-3

ه نحوی نگهداری نمايد كه بتوان از آن سیستم نیازی را كه در پیمانکار موظف است تجهیزات و ماشین آالت بارگیری سیمان پاكتی را ب -64-3

 .برنامه بارگیری به وی ابالغ می گردد در حد ظرفیت استاندارد هر دستگاه )سرعت ، تعداد و زمان كار( بدست آورد



 
 1041/.......شماره:       

 ارگيرخانه )بارگيري سيمان(قرارداد بهره برداري از دپارتمان ب

02 

 مهر و امضای پیشنهاد دهنده  

یزات و ماشین آالت بر اساس پس از پايان مدت قرارداد پیمانکار موظف است بدون هیچگونه قید و شرطی نسبت به تحويل محل و تجه -61-3

 كیفیت تحويل داده شده مطابق اسناد و مدارک اقدام نمايد .

پیمانکار حق واگذاری تمام يا قسمتی از امور موضوع اين قرارداد را به صورت مستقیم يا غیر مستقیم به شخص يا اشخاص ثالث اعم از  -60-3

 داشت .كارفرما نخواهد  كتبی حقیقی يا حقوقی بدون اخذ مجوز

اساس اين  مقابل تعهدات وی بر وجه رافع مسئولیت پیمانکار در هیچه ب غیربه  قرارداد واگذاری بخشی از با موافقت كارفرما :دو تبصره

و در خصوص  مسئول می باشدواگذارشده به غیر  كلیه عملیات از جمله بخشكمیت  مقابل كیفیت و پیمانکار كماكان در نبوده و قرارداد

 با يکديگر مسئولیت تضامنی دارند. پیمانکارموضوع اين تبصره با واگذار شده، شخص تعهدات 

شركت در خصوص ايمنی و بهداشت  ايندستورالعمل ها و آئین نامه های پیمانکار مکلف به رعايت كلیه مقررات و قوانین دولتی و  -68-3

داد كلیه مقررات و قوانین زيست محیطی و ايمنی و بهداشت را مطابق بايست در اجرای مفاد اين قرار همچنین پیمانکار می باشد. كار می

 با هزينه خود رعايت نمايد.  )شرايط و مقررات ايمنی ، بهداشتی و زيست محیطی پیمانکاران( پیوست شماره يك

اموال يا محصوالت كارفرما يا  پیمانکار متعهد است كلیه تدابیر الزم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به تجهیزات ، -60-3

 اشخاص ثالث اتخاذ نمايد و اگر در اثر سهل انگاری خسارتی به تجهیزات، اموال و يا محصوالت كارفرما يا اشخاص ثالث وارد آيد، پیمانکار

و طبق نظر ناظر قرارداد اعم مسئول جبران آن خواهد بود و خسارات وارده از محل تضامین يا مطالبات پیمانکار بدون مراجعه به مراجع قضايی 

 از اصل ورود و میزان خسارت جبران می گردد. 

و وی موظف به  استدر صورت عدم اجرای تعهدات مطابق با مفاد قرارداد بر اساس نظر ناظر قرارداد، كلیه مسئولیتها بعهده پیمانکار  -66-3

خسارات وارده را از مطالبات پیمانکار و يا از محل جعه به مراجع قضايی، راًسا و بدون مراجبران خسارات می باشد. در غیر اينصورت كارفرما 

 تضمین اجرای تعهدات قرارداد يا ساير طرق قانونی كسر خواهد نمود.

مبلغ كل قرارداد شود كارفرما پس از دريافت كلیه خسارات از محل  % )ده درصد(64در صورتیکه میزان خسارات بیش از : سهتبصره 

مرجع تشخیص تقصیر و دارد.  65ماده يا مطالبات پیمانکار يا ساير طرق قانونی، حق فسخ قرارداد را مطابق با مفاد  تعهدات تضمین اجرای

 .باشد میزان ورود ضرر و زيان، ناظر قرارداد می

ركنان پیمانکاار ياا اشاخاص    كارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث ناشی از كار يا هر گونه حادثه ديگر، كه ممکن است جهت كا -65-3

در صورت بروز هر گونه حادثه بارای هار ياك از     ثالث حاضر در محل اتفاق بیفتد نداشته و تنها پیمانکار در اين رابطه مسئول شناخته می شود.

مکلاف باه تکمیال و    نیروی های پیمانکار يا اشخاص ثالث حاضر در محل، وی موظف است بالفاصله موضوع را به ناظر قرارداد اطاالع داده و  

ساعت پس از وقوع حادثه موضاوع حادثاه را    03ارسال فرم گزارش حادثه به مراجع قانونی می باشد . همچنین پیمانکار مکلف است حداكثر تا 

از مدارک  كتباً به بیمه مسئولیت مدنی طرف قرارداد خود اعالم و مدارک مورد نیاز آنان را تهیه و ضمن تحويل به بیمه گر يك نسخه رونوشت

 را نیز به كارفرما تحويل نمايد.

د ياا  چنانچه حوادث ياد شده منجر به بروز هر گونه خسارت های جانی و مالی شود، و يا اينکه هر يك از نیروهای پیمانکار بر علیه پیمانکار خو

ری و ياا جارايم ماالی آنهاا بار عهاده و       شركت سیمان فارس نو در خصوص موارد فوق شکايتی تنظیم نمايد، كلیه مسئولیتهای حقاوقی ياا كیفا   

مسئولیت پیمانکار بوده و كارفرما هیچگونه مسئولیتی را پذيرا نمی باشد و در صورت پرداخت هر گونه جريماه از ساوی كارفرماا، معاادل مبلاغ      

 پرداختی از محل مطالبات يا تضامین پیمانکار كسر خواهد شد.
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به موجب قوانین جاری  و در مواردی كه در قرارداد پیش بینی نشده باشدخود در اين قرارداد  پیمانکار متعهد به اجرای كلیه تعهدات -61-3

كشور می باشد. در صورت تخلف پیمانکار، ناديده گرفتن يا متوجه نشدن كارفرما در خصوص موردی از تخلفات مذكور مجوزی برای عدم 

ه عنوان ناديده گرفتن تخلفات بعدی اعم ازاينکه ازهمان نوع يا از نوع ديگری باشد ، نبايد بپايبندی پیمانکار به ساير تعهدات خود نمی باشد و 

 تلقی گردد .

لی قادر به حضور در محل كار در طول يمنظور جايگزينی كاركنانی كه از مرخصی استفاده می نمايند يا بداله پیمانکار موظف است ب -63-3

و حق الزحمه نیروی جايگزين را مطابق قانون كار ید صالحیت شده باشند استفاده ايما معرفی وتدوره نباشند فقط از افرادی كه قبال به كارفر

 پرداخت نمايد. 

نیاز به نیروهايی بیش از  و به تشخیص و تايید ناظر قرارداد، ل اضطراریيبدال، رگیری سیماندر زمان باچنانچه در طول مدت قرارداد  -64-3

  .نمايدبه صورت موقت تامین نیروی مورد نیاز را  پیمانکار موظف استدر اجرای مفاد قرارداد، باشد،  دادبا ناظر قرار تعداد توافق شده

 در ساعات اداری و كاری ممنوع می باشد.با افراد خارج از سازمان هرگونه مالقات كارگران پیمانکار  -54-3

وكلیه تعهدات ذيربط  استو از هرگونه مسئولیتی در اين موارد مبرا  نداردكارفرما هیچگونه تعهد استخدامی نسبت به كاركنان پیمانکار  -51-3

 برعهده پیمانکار می باشد. ضمناً با اتمام قرارداد ، پیمانکار موظف است ضمن تسويه حسابهای قانونی ، مفاصاحساب پرسنل تحت پوشش را به

 ناظر قرارداد ارائه دهد. 

میع قوانین و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوانین مربوط به كار وتامین اجتماعی پیمانکار اقرار می نمايد كه از ج -50-3

متعهد به رعايت آنهاست. در هر حال  و استمطلع و قوانین حفاظت و ايمنی و بهداشت كار  وهمچنین قوانین مربوط به مالیاتها وعوارض 

 اركنان تحت پوشش و عدم اجرای مفاد قرارداد متوجه پیمانکار خواهد بود.مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات در خصوص ك

پیمانکار موظف است قوانین كار و تامین اجتماعی را در مورد كاركنان خود بطور دقیق و كامل اعمال نمايد. همچنین پیمانکار بايد  -58-3

ود اقدام و پس از تحويل قرارداد مذكور به آنان، نسخه ای از هر قرارداد قانون كار( با هر يك از كاركنان خ مورد تايیدنسبت به عقد قرارداد )

ضمنا پیمانکار موظف است گروه های شغلی كاركنان بارگیرخانه را مطابق سنوات قبل و بر اساس طرح طبقه  را نیز به ناظر قرارداد ارائه نمايد.

 نمايد. و اجرا بخشنامه های شورايعالی كار تعیین بندی مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و بر مبنای آخرين

پیمانکار موظف است در صورت درخواست كاركنانش نسبت به بیمه درمان تکمیلی پرسنل و افراد تحت تکفل آنها به هزينه خود  -50-3

 كاركنان اقدام نمايد.

ای )شامل پوششهای: ماموريتهای خارج از  شركتهای بیمهيکی از  بيمه مسئوليت مدنيبايستی تحت پوشش  كلیه كاركنان پیمانکار می -56-3

بق كارگاه، اماكن وابسته به كارگاه مانند حمام، رستوران، سالن ورزشی و ... ، پرداخت خسارت بدون رای دادگاه، پرداخت هزينه های پزشکی ط

سال تا سه سال از تاريخ صدور بیمه نامه، پرداخت صورت حساب و بدون در نظر گرفتن تعرفه های دولتی، پرداخت ديه به ارزش روز حداقل يک

روز، پرداخت خسارت بدنی به كارگران در حوادثی كه مرتبط با كار اصلی آنها  44غرامت به كارگران حادثه ديده از روز چهارم و حداكثر تا 

 ويت ناظر قرارداد و واحد اداری كارفرما برساند.نبوده ، پرداخت تعدد ديات و ...( باشند و پیمانکار بايد تصوير بیمه نامه مربوطه را به ر

داشته باشد. همچنین موظاف اسات    ماه یکپیمانکار بايد توان مالی تامین حقوق كاركنان و ساير هزينه های اين قرارداد را برای مدت  -55-3

وق و مزايا شامل مزد مبنا )حقوق پاياه و  فیش حقوقی ماهانه كاركنان تحت پوشش خود را طبق دستور العمل های شورايعالی كار كه حاوی حق

پايه سنوات ماهیانه بصورت تجمیعی(، میزان كاركرد عادی، میزان كاركرد اضافه كاری، مبلغ اضافه كاری، حق اوالد، حق مساکن، حاق نوبات    

خاود را باه صاورت    كاری، حق جمعه كاری، حق شبکاری، بن كارگری، عیدی و پاداش )پیمانکار موظف است عیدی كاركنان تحت پوشش 
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ار كاركنان تحت ماهیانه و يا با نظر ناظر قرارداد پرداخت نمايد( و سنوات سالیانه و كسور قانونی و ... می باشد، را تهیه و در پايان هر ماه در اختی

رای عاالی كاار باه    پوشش قرار داده و يك نسخه از آن را پیوست صورت وضعیت نمايد. پیمانکار موظف است مطابق بخشنامه های مزدی شاو 

 پرداخت نمايد."حق سنوات تجمعی  "كارگرانی كه حداقل يکسال حق بیمه تامین اجتماعی را پرداخت نموده اند، 

 می باشد: مستندات مربوطه ارائه و   شده، ذكر بندی زمان مطابقاقدامات ذيل پرداخت صورت وضعیت هر ماه منوط به انجام  :چهارتبصره 

اجتماعی، و نیز ارائه يك نسخه از قراردادهای پرسانل باه ايشاان در     رفاه و كار بندی و ارائه آن به كارفرما و اداره تعاون، تهیه طرح طبقه -الف 

 ماه بعد  ین روز كاریارائه صورت وضعیت هر ماه حداكثر تا دوم -ب    اسرع وقت و در فرصت قانونی مربوطه

گزارش كاركرد پرسنل و مطابق دستورالعمل های شورای عالی كار، شرايط كار كارفرما و  محاسبه و پرداخت حق الزحمه هر ماه بر اساس -ج 

ارائه فهرست تفکیکی واريزی حقوق كاركنان كه به تائید بانك رسیده باشاد حاداكثر تاا     -د    م ماه بعدپنجشرح مندرج در قرارداد حداكثر تا 

كاركنان تحت پوشش طبق دساتورالعمل هاای شاورای    هر ماه تنظیم فیش حقوقی  - و   ))اصل مدرک و فايل اسکن شده مربوطهبعد م ماه فته

ارائاه ياك نساخه از فیشاهای      -ز    بعاد  مااه  پنجم تا حداكثرو ارائه آن به كاركنان كارفرما  نظر مورد قالب و درعالی كار و مندرجات قرارداد 

 فایش  اطالعاات  حااوی  فايال  همچنین ود به همراه فايل اسکن شده مربوطه حقوقی كاركنان در هر ماه كه حاوی امضاء و اثر انگشت ايشان باش

در ساامانه  در هر مااه  ارگذاری اطالعات دستمزد و حقوق و مزايای كاركنان ب -ها    بعد  ماه هفتم تا كارفرما حداكثر نظر مورد قالب در حقوقی

هماراه  كنان، از طريق سامانه سازمان تامین اجتماعی و ارائاه آن باه   كار  "صورت دستمزد و حقوق و مزايا"سازمان تامین اجتماعی، سپس چاپ 

 اصال )بعاد   ماه كاری روز دومین همراه با صورت وضعیت  و حداكثر تا "بیمه حق پرداخت برگ"و  "اينترنت طريق از لیست دريافت رسید"

رک و ا)اصل مدبعد ماه  پايانحداكثر تا  مربوطه فیش و ارائهدر هر ماه  كاركنانواريز حق بیمه ماهیانه  -ی    مربوطه( شده اسکن فايل و مدرک

 (فايل اسکن شده مربوطه

كارفرما مجاز است در پايان مدت قرارداد يا در صورت ابطال يا انحالل قرارداد قبل از پايان مهلت قرارداد نسبت به نگهداری مطالبات و  -51-3

وز از تاريخ قطع همکاری بداليل مذكور اقدام نمايد. در صورتیکه در مدت مذكور از )چهل و پنج( ر 06تضمین اجرای تعهدات پیمانکار تا 

ی بر طرح طرف پرسنل پیمانکار يا پیمانکاران جزء ) كه با تايید كتبی كارفرما كل يا بخشی از قرارداد به ايشان واگذار گرديده( اسناد مثبته مبن

گردد، به میزان مورد دعوی از مطالبات يا تضمین پیمانکار نزد كارفرما كسر و پس از صدور دعوی يا شکايت در مراجع صالحه به كارفرما ارائه 

 06رأی قطعی با دستور مراجع قضائی به شخص ذينفع پرداخت يا به حساب مرجع صالحه واريز می گردد. بديهی است پس از انقضای مدت 

 نکار بجز مقدار مذكور تسويه و به ايشان پرداخت می شود.مابقی مطالبات يا تضمین پیما، در صورت تايید كارفرما، روز 

 پیمانکار بايستی حتی المقدور از نیروهای بومی منطقه استفاده نمايد. -53-3

معاینات پیمانکار موظف است حداكثر تا دو هفته پس از دريافت نامه كتبی كارفرما مبنی بر انجام معاينات دوره ای، نسبت به انجام  -54-3

كاركنان خود مطابق جدول پیوست شماره يك اين قرارداد به هزينه خود اقدام نموده و نتايج آزمايشات را به ناظر قرارداد ارائه  یدوره ا

هزينه باالسری از صورت وضعیت  % )بيست و پنج درصد(25. در غیر اينصورت مورد فوق از سوی كارفرما انجام و هزينه آن به اضافه دنماي

 گردد . پیمانکار كسر می

ماه بعد پرداخات نماياد و ايان موضاوع ارتبااطی باا        پنجمپیمانکار موظف است حقوق و مزايای كاركنان خود در هر ماه را حداكثر تا  -14-3

)پانج(   6حق بیمه ماهیانه نیروهاا حاداكثر تاا     حقوق و مزايا و  پرداخت صورت وضعیت از طرف كارفرما ندارد . در صورت تاخیر در پرداخت

از صورت وضعیت ماه بعد پیمانکار را جريمه نمايد. چنانچاه ايان تااخیر     % )پنج درصد(5از مهلت مذكور ، كارفرما مجاز است به میزان روز 
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بیش از پنج روز از مهلت مذكور )پانزدهم هر ماه( باشد، كارفرما )شركت سیمان فارس نو( راسا نسبت به پرداخات حقاوق و مزاياای كاركناان     

ین پرداخت حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی با مأخذ ارقام آخرين فیش حقوقی ماه گذشته آنان اقدام نموده و هزيناه آنارا   پیمانکار همچن

هزينه باالسری از محل مطالبات يا تضامین پیمانکار كسر خواهد نمود. پیمانکار نسبت به اصل پرداخات و   % )بيست و پنج درصد(25بعالوه 

تی به كاركنان حق هیچگونه اعتراض نداشته و حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط می نمايد. بديهی است در میزان مبلغ پرداخ

 % جريمه كسر نخواهد شد.6% هزينه باالسری، مبلغ 06صورت كسر 

قاانون   03ین اجتماعی مکسوره از حقوق و مزايای نیروهاای خاود را باياد مطاابق مااده      پیمانکار بايد توجه داشته باشد حق بیمه تام تبصره پنج:

 تامین اجتماعی و اصالحیه ها و الحاقات آن حداكثر تا پايان ماه بعد به حساب سازمان تامین اجتماعی واريز نمايد.

رگونه مسائولیتی در ايان ماوارد مبارا باوده وكلیاه تعهادات        و از ه نداردكارفرما هیچگونه تعهد استخدامی ، نسبت به كاركنان پیمانکار  -11-3

 ذيربط برعهده پیمانکار می باشد. ضمناً با اتمام قرارداد ، پیمانکار موظف است ضمن تسويه حسابهای قانونی ، مفاصاحساب پرسنل تحت پوشش

 را به ناظر قرارداد ارائه دهد.

ساعته بصورت  10ساعته بصورت روزانه و شبانه و يا يك شیفت كاری  10كاری انجام خدمات مربوط به بارگیرخانه در دو شیفت  -10-3

 .  گردد روزانه براساس برنامه و نیاز كارفرما و طبق تشخیص ناظر قرارداد تعیین می

. مشخصات يکبار لباس كار مناسب تهیه و بین آنها توزيع نمايدماه )شش ماه(  1پیمانکار موظف است جهت كل پرسنل مربوطه هر  -18-3

مرتب  لباس شامل فرم ، رنگ و اندازه بايد مورد تايید ناظر قرارداد و متمايز از ساير بخشها بوده وضعیت ظاهری كارگران پیمانکار نیز بايستی

 وتمیز باشد.

کار در سالن ورزش استفاده نیروهای پیمانکار از سالن ورزش كارخانه ممنوع می باشد. در صورت استفاده يا حضور نیروهای پیمان -10-3

لیتی در قبال حوادث ورزشی يا غیر ورزشی كه ممکن است جهت آنها حادث شود نداشته و تنها پیمانکار در ئوكارخانه، كارفرما هیچگونه مس

ز ل شناخته می شود. چنانچه حوادث ياد شده منجر به بروز هر گونه خسارت های جانی و مالی شود و يا اينکه هر يك ائواين خصوص مس

لیت های حقوقی يا ئونیروهای پیمانکار بر علیه پیمانکار خود يا شركت سیمان فارس نو در خصوص موارد فوق شکايتی تنظیم نمايد ، كلیه مس

لیتی را پذيرا نمی باشد و در صورت پرداخت هر گونه ئولیت پیمانکار بوده و كارفرما هیچگونه مسئوكیفری و يا جرايم مالی آنها بر عهده و مس

 .جريمه از سوی كارفرما، معادل مبلغ پرداختی از محل مطالبات يا تضامین پیمانکار كسر خواهد شد

در صورت موافقت كارفرما با ادامه قرارداد در سال دوم، پیمانکار مکلف است در پايان سال اول قرارداد نسبت به تسويه حساب با  -16-3

 ی اقدام نمايد.كاركنان و اخذ مفاصا حساب سازمان تامین اجتماع

تعداد خطوط بارگیری در شیفت شب و شیفت روز و نیز روزهای تعطیل )فله و كیسه و جامبوبگ(، بنا به درخواست كارفرما و با توجه  -15-3

 به سیاستهای كارفرما و مطابق نظر ناظر قرارداد مشخص می گردد.

طبق اعالم  يا دو خط يا سه خط،خط يك كیسه در سیمان  يا وجامبوبگ  ،تامین نیرو در شیفت شب بر اساس نوع بارگیری سیمان فله  -11-3

 كارفرما، به عهده و هزينه پیمانکار می باشد.

پیمانکار در اجرای امور موضوع اين قرارداد موظف به رعايت قانون حداكثر اساتفاده از تاوان تولیادی و خادماتی كشاور و حمايات از        -13-3

 نکاران يا تامین كنندگان جزء خود می باشد.كاالی ايرانی توسط خود و پیما

بطاه  با توجه به اينکه در طول مدت قرارداد ممکن است كارفرما اقدام به تعلیق قرارداد نمايد، لذا پیمانکار می بايست تدابیر الزم را در را -14-3

 پیمانکار با كاركنان اتخاذ نمايد بطوريکه متحمل خسارت دوران تعلیق نگردد. 
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 مانکار می بايست كلیه مدارک قید شده در قرارداد را جهت بررسی و تايید به ناظر قرارداد ارائه نمايد.پی -34-3

پیمانکار اقرار می نمايد كه موضوع قرارداد را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل اطالع دارد و نسبت به اجرای هر كدام از  -31-3

 دم اطالع متعذر شود.تعهدات خود نمی تواند به عذر ع

پیمانکار مکلف است نسبت به ارائه گواهینامه تايید صالحیت خدماتی و گواهینامه تايید صالحیت ايمنی صادره از اداره تعاون، كار و  -30-3

 هده پیمانکار می باشد.رفاه اجتماعی به كارفرما اقدام نمايد. هر گونه مسئولیت و عواقب عدم ارائه گواهینامه ها و مجوز های مورد نیاز به ع

در اثر سهل انگاری كاركنان پیمانکار طبق تشخیص ناظر قرارداد، هزينه خريد اقالم مذكور از در صورت ضايعات پاكت يا جامبوبگ  -38-3

 مطالبات پیمانکار كسر خواهد شد.

 ی انسانی استفاده نمايد.نیرو )بيست( نفر 24پیمانکار موظف است جهت اجرای امور موضوع قرارداد، حداقل از  -30-3

تعیین و پیمانکار  به شرح ذيلدر صورت نیاز و ابالغ كتبی كارفرما مبنی بر بارگیری سیمان فله يا كیسه در جامبوبگ، مبلغ مربوطه  -36-3

 : مکلف به انجام امور بارگیری مذكور می باشد

( تن در طول پانزده هزار) 16.444به میزان برآوردی  جامبوبگسيمان كيسه در حق الزحمه انجام عملیات موضوع قرارداد جهت هر تن  -

 .( ریالدر این قسمت چيزی درج نگردد) در این قسمت چيزی درج نگرددمدت قرارداد، به مبلغ 

در طول مدت  )در صورت نیاز و ابالغ كتبی كارفرما( سيمان فله در جامبوبگ هر تن انجام عملیات موضوع قرارداد جهتحق الزحمه  -

 .( ریالدر این قسمت چيزی درج نگردد) در این قسمت چيزی درج نگرددبه مبلغ  قرارداد،

، با توجه به سیاست های ری سیمان كیسه يا فله در جامبوبگدر طول مدت قرارداد، در صورت صالحديد و نیاز كارفرما به بارگی :ششتبصره 

افزايش به همین نسبت  نیز و مبلغ كل و حجم كل قرارداد می گردد اد پرداختقرارد 3-36بند فروش كارفرما ، حق الزحمه بارگیری به شرح 

. بديهی است بارگیری مذكور تنها با توجه به درخواست مشتريان كارفرما بوده و در صورت عدم بارگیری ، پیمانکار حق هر گونه خواهد يافت

 ساقط می نمايد.سلب و ادعا يا اعتراض را از خود 

 ايد در خصوص استفاده كاركنان خود از مرخصی سالیانه بر اساس قوانین و بخشنامه های شورايعالی كار برنامه ريزی نمايد.پیمانکار ب -35-3

 تعهدات كارفرما : – 9ماده 

پیمانکار و  برنامه ريزی جهت تولید و سیلوی سیمان با توجه به امکانات و شرايط موجود در سیستم تولیدی كارخانه كارفرما و ابالغ آن به -1-4

ای اقدامات الزم جهت ايجاد هماهنگی های الزم و منظم بین پیمانکار و ساير واحدهای مرتبط با بارگیرخانه از قبیل: واحد فروش و دپارتمانه

 و ساير واحدهای ذيربط برحسب مورد با نظر ناظر قرارداد .فنی، برق تولیدی 

 .كاری ماشین آالت برای پیمانکار  تأمین روغن و گريس مصرفی جهت سرويس و روغن -0-4

 .پرداخت هزينه های برق و روشنائی در بارگیرخانه و اختصاص يك دفتر كار با خط تلفن داخلی به پیمانکار  -8-4

برای تأمین قطعات يدكی مورد نیاز در تعمیرات و نگهداری با توجه به برنامه مربوطه و هماهنگی و همکاری با سازمان تخصصی پیمانکار  -0-4

 ف .يانجام اين وظا

 . و يا بارگیری در جامبوبگ جهت بارگیری سیمان پاكتی سیمان و جامبوبگ تأمین پاكت -6-4

عهده پاكتهای خالی سیمان در محل انبار كارفرما تحويل پیمانکار می گردد و انتقال آن به پای كار و نگهداری مطلوب از آنها به  :تبصره یک

 د.و هزينه پیمانکار می باش

 تامین نیروهای برقکار و امور مربوط به ابزار دقیق. -5-4
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كه در اين خصوص  سیمان فیروزآباد در روزهای كاری در محل كارخانه )نهار و شام( تهیه و تامین غذای مورد نیاز نیروهای پیمانکار -1-4

لبه ضرر و زيان و وجه غذای پرسنل از طرف پیمانکار نیروهای مربوطه مکلف به مراجعه به رستوران می باشند و ادعای عدم استفاده و مطا

 مسموع نخواهد بود.

 در صورت تعطیلی رستوران كارفرما در محل كارخانه يا دفتر مركزی، در خصوص غذای كاركنان با توافق طرفین اقدام  تبصره یک:

 خواهد شد.

نکار و موافقت كارفرما مطابق با ايستگاههای پرسنل شركت سیمان تامین وسیله اياب و ذهاب كاركنان پیمانکار با درخواست كتبی پیما -3-4

به عهده و هزينه كارفرما می باشد. بديهی است كارفرما هیچگونه مسئولیتی ، در حد امکانات و مقدورات كارفرما و به نحو متعارف، فارس نو 

 ها پیمانکار در اين رابطه مسئول شناخته می شود.در قبال حوادثی كه ممکن است جهت كاركنان پیمانکار اتفاق بیفتد ندارد و تن

 سایر شرایط : – 64ماده 

استفاده نمايد ارزش خدمات و امکانات پس از تعیین آنها  )بجز موارد ذكر شده در مفاد قرارداد( چنانچه پیمانکار از امکانات كارفرما -1-14

 .رد وی كسر خواهد شدتوسط ناظر قرارداد به حساب بدهکاری پیمانکار منظور و از كارك

بوجود آيد، مسئول جبران و اشخاص ثالث حاضر در محل هر گونه اتفاق و حادثه ای كه در محیط كار بارگیرخانه برای كاركنان  -0-14

تی بعهده حفاظخسارت قانونی ناشی از حادثه و مسئولیت كیفری آن پیمانکار خواهد بود و با امضاء قرارداد كلیه اقدامات كنترلی و نظارت و 

 پیمانکار می باشد و كارفرما هیچ گونه مسئولیتی در اين مورد ندارد.

بارگیری بر اساس شرايط بازار به صورت يك شیفت يا دو شیفت توسط كارفرما مشخص می گردد. شرايط بازار و كاهش يا افزايش  -8-14

ارفرما ايجاد نمی نمايد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در اين هیچگونه تعهدی را برای ك قرارداد، 8ماده  هفت، بر اساس تبصره بارگیری

 خصوص را ندارد.

می باشد و هر گونه  پیمانکار ملزم به انجام اقدامات و بررسی های الزم در مورد ساده كردن كار و بهینه سازی سیستم بارگیرخانه -0-14

رما و ناظر هماهنگ نمايد. چنانچه اقدامات بهینه سازی پیمانکار در مصرف انرژی تغییرات در سیستم و روش اجرائی كار را بايستی قبالً با كارف

و ساير امور، صرفه جوئی ايجاد نمايد و كار بارگیرخانه با حداكثر ظرفیت كامل انجام گردد و همچنین در صورت دستیابی به طرح و برنامه 

 اهد شد.خوتأيید كارفرما باشد مشمول تشويق جديد و مثمر ثمر كه مورد 

بازرسی شركت جهت كاركنان كارت تردد تهیه نمايد و از ورود افراد غیر مجاز به تأسیسات و واحد پیمانکار موظف است با همکاری  -6-14

 بارگیرخانه ممانعت بعمل آورد.

 باشند. رفرما میكلیه كاركنان پیمانکار ملزم به رعايت آئین نامه ها و بخشنامه ها و روش جاری و دستورالعملهای كا -5-14

پیمانکار موظف است نسبت به سازماندهی در مورد ايجاد يك دفتر مديريت و هدايت عملیات و برنامه ريزيهای عملیات و نظارت و  -1-14

تگاه و همچنین ثبت و ضبط كلیه امور اقدام نمايد و كلیه وقايع، درخواست ها، انجام كارهای روزانه و موردی و ساير امور ساعات كار هر دس

 های دستگاه نظارت و بهره گیری مديريتی قرار گیرد. فرم دفتر روزنامه ثبت نمايد تا مالک رسیدگیه ساير اطالعات را ب

می گردد. پیمانکار موظف  كلیه امکانات و تأسیسات و تجهیزات موجود در بارگیرخانه با ذكر كیفیت و مشخصات به پیمانکار تحويل -3-14

موجود و هر گونه تسهیالت جديد ديگر بعدی كه در طول مدت قرارداد دراختیار او قرارمی گیرد، به نحو احسن نگهداری است از كلیه وسايل 

یمانکار مسئول جبران خسارت می باشد. در غیر اينصورت كارفرما از محل تضامین يا در صورت مفقود شدن يا آسیب ديدن تجهیزات، پ نمايد.



 
 1041/.......شماره:       

 ارگيرخانه )بارگيري سيمان(قرارداد بهره برداري از دپارتمان ب

22 

 مهر و امضای پیشنهاد دهنده  

راًسا بدون مراجعه به مراجع قضايی خسارت خود را جبران می كند و پیمانکار حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی را مطالبات يا ساير طرق قانونی 

 ندارد.

 انجاممنجر به عدم  كه PM))در صورت عدم استفاده از ظرفیت كامل دستگاه ها بعلت عدم اجرای صحیح برنامه تعمیر و نگهداری  -4-14

حق الزحمه كاركرد ماهانه پیمانکار از پیمانکار كسر و وی  % )دو درصد(2جريمه ای معادل  گردد،كارفرما های  بارگیری برابر برنامه ريزی

 باشد. ملزم به پرداخت جريمه ياد شده به كارفرما می

نداشته و پیمانکار كارفرما هیچگونه مسئولیتی در مورد ابزار كار، مواد مصرفی وسايل و تجهیزات و ساير نیازمنديهای بارگیرخانه را  -14-14

 كار و نیازهای كاركنان می باشد.  ملزم به تأمین كلیه نیازمنديهای عملیاتی

با توجه به اينکه كارخانه كارفرما جهت اداره اصولی نسبت به احداث تأسیسات و امکاناتی اقدام نموده كه كلیه كاركنان خود و  -11-14

ورالعملهای انضباطی و بهداشتی از آن استفاده نمايند لذا پیمانکار موظف به پذيرش كلیه رويه پیمانکاران در محیط كارخانه براساس رويه و دست

ها مثل )انضباط ورود و خروج، شیفت كاری، مسیر حركت، زمان نهار و شام، محل صرف غذا، محل اجتماع، برنامه های استماع سخنرانی و 

سیله و ساير مالحظات الزم( برای انضباط و كنترل و حفظ شخصیت سازمانی و هدايت كاركنان، محل سرويس رفت و آمد، نوع و كیفیت و

 باشد . محیطی كارخانه می

 صبح  1شب تا  1شب و از  1صبح تا  1،ساعته و بصورت روزانه و شبانه 10دو شیفت كاری  اجرای عملیات بارگیری در منظوراز -10-14

 باشد.  شب می 1صبح تا  1 از ساعته وبصورت روزانه 10يك شیفت كاری  در اجرای عملیات بارگیری همچنین منظور ازباشد و  می

در صورت تحويل وسايل يا ابزار آالت يا ساختمان به پیمانکار جهت انجاام وظاايف منادرج در قارارداد ، طای صورتجلساه ای كلیاه         -18-14

مذكور در موضوع قرارداد كه باه رويات پیمانکاار رسایده نیاز       وسايل موجود امورخدماتی ، به پیمانکار تحويل می گردد . ضمناً ساختمان های

جهت انجام وظايف مندرج در قرارداد ، تحويل وی می گردد . پیمانکار موظف است ساختمان ها و وسايل را به محض اعاالم كارفرماا ظارف    

ماا حاق خواهاد داشات رأساا و در      مدت بیست و چهار ساعت به همان صورت تحويل دهد. در صورت عدم تحويل ظرف مهلت مذكور كارفر

ان صورت لزوم بازكردن قفل ورودی حتی با استفاده از وسايل و ابزاری كه به از بین رفتن قفل منتهی شود و ... نسبت به تصرف و اعاده سااختم 

گونه مسئولیتی نخواهد داشت و و وسايل مربوطه اقدام و كارفرما در قبال وسايل و اموال متعلق به پیمانکار موجود در ساختمان های مذكور هیچ

در اين خصوص پیمانکار حق هیچگونه ادعايی ندارد. در صورتیکه خسارت و زيانی به هار سااختمان و وساايل تحويال شاده وارد شاود بادون        

طالبات و تضمین مراجعه به مراجع قضايی ، صرفاً با تشخیص ناظر قرارداد میزان آن مشخص می شود كه جبران آن برعهده پیمانکار است و از م

 اجرای تعهدات و ... رأساً توسط كارفرما كسر و يا از ساير طرق قانونی مطالبه می گردد.

تعمیرات كلی ساختمانهای مذكور)بطور عرفی و به تشخیص نااظر قارارداد( ، بعهاده كارفرماا اسات و تعمیارات جزئای و هزيناه          تبصره یک:

 ارداد( بعهده پیمانکار می باشد.نگهداری ساختمان و وسايل )طبق تشخیص ناظر قر

جهت امضای اين قرارداد صالحیت و اختیار الزم و كافی را دارا بوده و هیچ گونه محدوديت  امضاء كنندگان قرارداد اقرار دارند كه -10-14

 ات مادی و معنوی و قانونی يا قراردادی ندارد. در صورتیکه خالف اقرار اخیر كشف شود، متخلفین متضامنا مسئول جبران كلیه خسار

ممکن الحصول و عدم نفع طرف مقابل هستند. اين شرط مستقل از قرارداد حاضر بوده و در فرض بی اعتباری قرارداد نیز به عنوان يك تعهد 

 قانون مدنی معتبر و الزم االتباع است. 14مستقل وفق ماده 
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 ناظر قرارداد : – 66 ماده

ديگری است كه از سوی كارفرما كتباً به  شخصيا هر  كارفرمااين قرارداد بر عهده مدير واحد تولید نظارت بر اجرای صحیح و دقیق مفاد 

بطور كلی مرجع تشخیص پیمانکار معرفی گردد و پیمانکار موظف است با هماهنگی و موافقت وی نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نمايد. 

با عملکرد پیمانکار يا عوامل اجرايی يا تجهیزات و توابع و لواحق عرفی مربوطه و احراز قصور و  انطباق يا عدم تطبیق شرايط و ضوابط قرارداد

و  تقصیر پیمانکار و تعیین میزان خسارت، ناظر قرارداد می باشد و پیمانکار متعهد می گردد نظر وی را قاطع تلقی و مضافا حق هر گونه ادعا

 اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نمايد.

 :ایمني -62ماده 

همچنین پیمانکار مکلف  باشد. آموزش الزم كاركنان جهت رعايت كلیه مقررات و مسائل ايمنی و حفاظت كار بعهده پیمانکار می -1-10

ا قرار كارفرم HSEاست نسبت به اخذ گواهینامه دوره آموزش عمومی ايمنی و بهداشت كار اقدام نمايد و گواهینامه مربوطه را در اختیار واحد 

 دهد.

پیمانکار موظف است كلیه وسايل و تجهیزات حفاظت فردی را بر اساس لیست تجهیزات مندرج در پیوست شماره يك قرارداد در  -0-10

یست تجهیزات دوره های زمانی تنظیم شده و حداكثر تا سومین روز آغازين هر ماه با حضور نماينده واحد ايمنی و بهداشت توزيع نموده و ل

تحويل نمايد. در غیر اينصورت  HSEبه همراه امضاء و اثر انگشت تحويل گیرندگان به واحد   SAFM67/00شده را در فرم توزيع

پیمانکار جريمه نقدی  HSE% )بیست و پنج درصد( هزينه باالسری توزيع شده و عالوه بر آن بر اساس نظر واحد 06تجهیزات توسط كارفرما با 

می بايست نظارت كافی و كامل در استفاده نیروها از تجهیزات حفاظتی در محل كار بعمل آورده و در صورت  گردد. همچنین پیمانکار می

مسئولیت صرفاً  ،گرددكاركنان پیمانکار يا اشخاص ثالث حاضر درمحل بروز هرگونه حادثه كه منجر به آسیب ديدگی جزئی ، كلی و يا فوت 

 HSEکار می بايست نسبت به معرفی يك نفر از كاركنان بعنوان رابط ايمنی و بهداشت به واحد بعهده پیمانکار خواهد بود. همچنین پیمان

ز كارفرما اقدام نموده و توسط اين فرد، نظارت كافی و كامل در استفاده نیروها از تجهیزات حفاظتی در محل كار بعمل آورده و در صورت برو

گردد مسئولیت صرفاً بعهده  يا اشخاص ثالث حاضر در محل پیمانکار كاركنان و يا فوت هرگونه حادثه كه منجر به آسیب ديدگی جزئی ، كلی

 پیمانکار خواهد بود.

پیمانکار موظف است ضمن بررسی كلیه موارد ايمنی در مکانها و مسیرهای انجام كار و حصول اطمینان از شرايط محیط كار كلیه  -8-10

ارد غیر ايمنی در حیطه كاری پیمانکار نباشد می بايست از ادامه كار خودداری و مراتب را كتباً به اصول ايمنی را رعايت نمايد.چنانچه رفع مو

كارفرما گزارش نمايد. همچنین چنانچه در حین انجام كار نیز موارد غیر ايمنی مشاهده گردد، رعايت مراتب فوق الذكر از جانب پیمانکار 

 الزامی است.

نمايد كه كلیه امکانات حفاظتی و ايمنی مندرج در قانون كار را رعايت  قانون كار می باشد و تعهد می 46ت ماده پیمانکار متعهد به رعاي -0-10

 می باشد. رعايت كلیه پروتکل های بهداشتی در مورد ويروس كروناپیمانکار متعهد به  و در مورد پرسنل خود اجرا نمايد.

ست در جلسات كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار كه از طرف كارفرما برگزار می شود پیمانکار يا رابط ايمنی و بهداشت موظف ا -6-10

حضور مداوم و مستمر داشته و كلیه مصوبات و تعهدات كمیته مذكور را به انجام برساند. همچنین در صورت عدم حضور در هر جلسه كمیته 

 پیمانکار كسر خواهد شد. )سه( امتیاز منفی از فرم ارزيابی 8حفاظت فنی و بهداشت كار معادل 

اعم از مالی يا  در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر و موارد مندرج در پیوست شماره دو قرارداد، مسئولیت عواقب كلیه خسارات -5-10

 بعهده پیمانکار می باشد. به كاركنان پیمانکار يا اشخاص ثالث حاضر در محل وارده جانی
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 HSEصله پس از شروع قرارداد نسبت به ارسال يك نسخه از گواهینامه تايید صالحیت ايمنی خود به واحد پیمانکار موظف است بالفا -1-10

همچنین پیمانکار موظف است يك نفر از پرسنل تحت پوشش خود را كه دارای گواهینامه آموزش ايمنی مسئولین ايمنی  اقدام نمايد. كارفرما

يد. بديهی است اين فرد بعنوان نماينده پیمانکار مسئولیت حفظ و ارتقاء ايمنی و بهداشت پرسنل معرفی نما كارفرما HSEمی باشد را به واحد 

 كارفرما HSEپیمانکار را به عهده داشته و مکلف است مغايرت های ايمنی و بهداشتی موجود در محیط كار خود را بصورت مکتوب به واحد 

كار مشاركت داشته باشد. همچنین ضروری است اين شخص پس از توزيع تجهیزات  اعالم نمايد و در جلسات كمیته حفاظت فنی و بهداشت

 ارسال نمايد. HSEحفاظت فردی تا سومین روز آغازين هر ماه ، يك نسخه از اقالم ايمنی توزيع شده را به واحد 

لیفتراک با شرايط جسمی و روحی مناسب پیمانکار موظف است حسب درخواست كارفرما نسبت به تامین راننده دارای گواهینامه ويژه  -3-10

 اقدام نمايد.

 : HSEالزامات  -63ماده 

برنامه بازديد نمايندگان كارفرما از محل فعالیت شركت پیمانکار در كارخانه سیمان فیروزآباد همه ماهه انجام گرفته و امتیازات در چك  -1-18

 ردد.كارفرما ثبت می گ HSE واحد لیست های مربوطه توسط بازرسان

قرارداد )در صورت  موضوع مرتبط با جزء و فرعی پیمانکاران و خود مستقیم غیر و مستقیم های فعالیت كلیه است موظف پیمانکار -0-18

 ا،ه نامه آيین مقرارت، قوانین، با مطابق را موافقت كتبی كارفرما با انتقال جزء يا كل موضوع قرارداد از طرف پیمانکار اصلی به پیمانکار جزء(

كشور و همچنین مقررات و آئین نامه های شركت سیمان  جاری موضوعه محیطی زيست و ايمنی،بهداشتی های دستورالعمل و استانداردها

مدت  طول در  HSEديدگاه  از پیمانکار عملکرد منظور نمايد. بدين لحاظ خود قیمت در پیشنهاد را آن های هزينه و دهد فارس نو انجام

 :گرفت خواهد قرار ارزيابی مورد يلشرح ذ به قرارداد

 ارزیابي عملکرد پيمانکار در شرایط عادیالف: 

قرارداد(  سه)پیوست شماره ارزيابی پیمانکاران های براساس چك لیست  های ماهیانهدر دوره  HSEدر زمینه  در اين حالت عملکرد پیمانکار

پیمانکار محاسبه می گردد. پیمانکار موظف  HSE، ارزيابی و امتیاز عملکرد  HS بازرسان واحد ناظر قرارداد يا از طريق نظارت مستمر توسط 

كمبود  يا صورت وجود هر گونه نقص در خود را در زمان ارزيابی آماده و به هنگام نگهداشته و HSEاست مدارک و مستندات عملکرد 

ناظر قرارداد يا  به رفع آنها و ارائه مستندات تکمیلی اقدام نمايد ومستندات، پیمانکار می تواند تا يك هفته پس از ابالغ نتیجه ارزيابی نسبت 

كمبود مستندات ارائه شده نسبت به تجديد نظر در امتیاز، اقدام می نمايد. در غیر اين يا  درصورت تأيید رفع نقص HSE  بازرسان واحد

نسبت به كسر  ذيلفرمول  مطابقه و بر اساس امتیاز قطعی عملکرد، صورت امتیاز ارزيابی پس از پايان يك هفته از زمان ارزيابی، قطعی تلقی شد

 :ازصورت وضعیت دوره مورد ارزيابی اقدام می گردد

 (:6فرمول شماره )
0< N <20                S= 0.05M   
20< N <80              S= 0.05M( 1-(N- 20)/60) 

80 <N< 100             S= 0 

امتیاز 144پیمانکار از مجموع   HSE امتیاز ارزيابی عملکرد   =N  

(مبلغ صورت وضعیت دوره مورد ارزيابی )ريال    =M 

(میزان كسر از صورت وضعیت )ريال   =S 
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 محاسبه امتياز در صورت وقوع حادثه ب: 

 .. يا حوادث زيست محیطیناشی از كار از قبیل فوت، انفجار،آتش سوزی، تصادف و . ديدگیدر صورت وقوع هرگونه حادثه منجر به آسیب 

توسط پیمانکار  وارده، عالوه بر جبران هزينه های باشد از قصور پیمانکار ناشی كارفرما HSE مدير واحد كه طبق تشخیص ناظر قرارداد يا

ارزيابی در اين  ستو در دوره منتهی به حادثه پس از تکمیل چك لی( 1شماره )در فرمول  (N) ، امتیاز ارزيابی پیمانکارقراردادمطابق مفاد 

 .( تصحیح می گردد0) شماره دوره طبق فرمول

صورت وضعیت  صورت وضعیت دوره منتهی به حادثه و دو ( در فرمول كسر ازصورت وضعیت برابر میانگین مجموعMدر اينصورت مبلغ )

 قبلی آن می باشد.

 (:2فرمول شماره )

-A))/100144ابی(( امتیاز اكتسابی بر اساس چك لیستهای ارزي N= 

 :بشرح ذيل محاسبه می گردد  A( برای حوادث مختلف ،  0كه در فرمول )

 .روز باشد 5444الف( در حوادث ايمنی و بهداشتی كه معادل روز از دست رفته آن كمتر يا برابر 

  =A* تعداد حوادث از دست رفته( 64/)5444

ری حوادث مهم( و حوادث ديگرايمنی و بهداشتی كه مشمول روز از فو ب(  در حوادث زيست محیطی مهم )طبق دستورالعمل ارسال گزارش

 امتیاز می باشد. 54تا  84( بین 0در فرمول شماره )  Aمیزان  كارفرما HSE مدير واحدناظر قرارداد يا  دست رفته نمی باشد، با تشخیص

 :اقدامات انضباطي

 يابی های ماهیانه و حوادث توسط نماينده كارفرما اعمال می گردد.همچنین اقدامات انضباطی نیز بر اساس جدول ذيل و مطابق با ارز

 54از تر پایين 10-54 09-15 644-34 درصد حسب بر نمره

برای  انضباطی اقدامات

جاری  قراردادهای كلیه

 آتی و

 درخواست جهت

 رفع نواقص

و  كتبی ابالغ االف:

 به منظور روزه 84 مهلت

 اخطار نواقص ب: رفع

 در بدون درج كتبی

 عدم در صورت پرونده

 رفع نواقص

در  درج با كتبی الف: اخطار

 به روزه 16 مهلت و پرونده

 رفع نواقص ب: منظور

 در صورت تعطیلی كارگاه

 نواقص عدم رفع

 در با درج كتبی اخطار الف:

 تا كارگاه و تعطیلی پرونده

 رفع نواقص

مطابق با  قرارداد فسخ ب:

 صورت عدم در قرارداد مفاد

 قصنوا رفع

موظف است پس از بررسی چك لیست ها و ممیزی های دوره ای از وضعیت پیمانکار، گزارش های عدم انطباق  كارفرما HSE مدير واحد

 مربوطه را به مافوق خود ارائه دهد.

جهت ملحوظ نمودن  نجام شدهاو با توجه به ارزيابی های  مدت قراردادبررسی عملکرد پیمانکار در طول  قرارداد، امتیازاتهمچنین در پايان هر 

 جهت اخذ تصمیم ارسال می گردد. كارفرما واحد بازرگانیدر ارزيابی كیفی مناقصات آتی در خصوص پیمانکار به 

 :حوادث قهریه ) فورس ماژور (  – 60اده م

اژور( شامل : جنگ ) اعم ازاعالم )فورس م حوادث غیر مترقبه به علت بروز طرفین اين قرارداد يك از صورتیکه اجرای تعهدات هر در -1-10

گردد ، تعهدطرف مزبور به  ممتنع محاصره وسیل ، شیوع بیماريهای مسری  شده واعالم نشده ( ، شورش ، زلزله ، آتش سوزی های دامنه دار ،
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ز عامل فورس ماژور ، تمديد واقع شده است ، به مدتی معادل تأخیر ناشی از برو ()فورس ماژور غیر مترقبه كه تحت تأثیرحوادث اموریاجرای 

 .، نخواهد بودوارد آيدنتیجه عدم اجرا و يا تأخیر دراجرای تعهد مربوطه  در طرف ديگر به طرفین مسئول خساراتی كه يك از هیچ می گردد و

رارداد حق فسخ قرارداد به طول انجامد،كارفرما در مدت باقیمانده ق )دو( ماه 2در صورتیکه مدت تاخیر ناشی از فورس ماژور بیش از  -0-10

 .را دارد 65 مادهمطابق با مفاد 

 : فسخ قرارداد – 65 ماده

 در طول مدت اين قرارداد:

روزه قبلی پس از پايان مهلت ياد شده ، )ده(  14چنانچه كارفرما نیازی به خدمات پیمانکار نداشته باشد ، می تواند با اخطار كتبی  -1-16

ه و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. در اينصورت پیمانکار محق به دريافت حق الزحمه قرارداد را يك جانبه فسخ نمود

 كارهای انجام شده تا تاريخ فسخ قرارداد مطابق با ضوابط مندرج در قرارداد پس از كسر مبالغی كه قبال از اين بابت پرداخت شده است، 

 خواهد بود. 

 :پیمانکار ابالغ كند صورت كتبی به يك از موارد زير، بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به كارفرما می تواند در هر -0-16

 ورشکستگی يا انحالل شركت پیمانکار.توقف، در صورت  -الف

 به نحوی كه باعث اختالل در تعهدات وی شود. پیمانکارمحکومیت قضائی  -ب

 .كارفرما مجوز كتبیثالث بدون انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص  -پ

آنان  اثبات اين مطلب كه پیمانکار برای گرفتن كار يا اجرای آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايايی داده يا آنها يا واسطه های -ت

 را در منافع خود شريك كرده است.

 قرارداد. 3ماده  مفاداظر قرارداد طبق موضوع قرارداد بدون هماهنگی با ن توقف در انجام خدماتدر صورت  -ث

 قرارداد. 3ماده  مفاددر صورت وارد شدن خسارت و آسیب به تجهیزات كارفرما طبق  -ج

 قرارداد. 18طبق مفاد ماده  HSEعدم رفع نواقص  -چ

ن قرارداد يا بعلت عدم رضايت ف محوله يا عدم ادامه كار قبل از پايايدر انجام وظايا ناتوانی در صورت مشاهده هر گونه بی توجهی  -ح

 .كارفرما از عملکرد پیمانکار و ابوابجمعی وی 

 پیمانکارو  در صورت بروز هر يك از موارد فوق كارفرما بدون هیچگونه تشريفات قضايی نسبت به ضبط تضمین اجرای تعهدات قرارداد اقدام

می باشد. ضمنا پس از كسر  يا ساير طرق قانونی ساير تضامینمطالبات، تمامی زيان ها و خسارات وارده به كارفرما از محل ملزم به جبران 

 كارهای انجام شده تا تاريخ خاتمه ابالغیه فسخ قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد. حق الزحمهخسارات، مابقی 

 .نیز فسخ نمايد 60ه ماد 2بند تواند اين قرارداد را به علت حوادث غیر مترقبه )فورس ماژور( طبق  كارفرما می -8-16

ماه به وظايف خود در )دو(  0حداكثر به مدت  طبق ابالغیه مکتوب كارفرما پیمانکار موظف است درصورت اعالم فسخ قرارداد ، -0-16

 چارچوب اين قرارداد ادامه داده و حق الزحمه مربوطه را طبق مفاد اين قرارداد دريافت نمايد.

 تعليق قرارداد: -61ماده 

به پیمانکار، انجاام تماام ياا بخشای از      )ده( روزه 64ارفرما می تواند در طول مدت اين قرارداد برای حداكثر دو مرتبه با اعالم كتبی ك -1-15

عملیات موضوع قرارداد را طی ابالغیه ای به حالت تعلیق درآورد. بديهی است در اين خصوص پیمانکار استحقاق دريافت هیچگونه خسارتی را 
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طای صورتجلساه ای باه نااظر قارارداد تحويال       لوازم، تاسیسات و تجهیزات متعلق به كارفرماا را  اينصورت پیمانکار مکلف است كلیه ندارد. در 

 نمايد.

پیمانکار موظف است پس از شروع دوره تعلیق، خدمات مربوطه را متوقف كند و از ايان بابات هایچ گوناه حاق الزحماه ياا وجهای باه           -0-15

 د گرفت.پیمانکار تعلق نخواه

)ده(  64چنانچه در دوران تعلیق، كارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به پیمانکار ابالغ می كناد. در ايان صاورت، حاداكثر      -8-15

 پس از ابالغ، كار ادامه می يابد. روز

سخ و پیمانکار مستحق دريافت حق الزحمه تا در صورت اتمام مدت تعلیق و عدم تصمیم گیری مبنی بر اجرای مفاد قرارداد، قرارداد منف -0-15

 تاريخ شروع تعلیق می باشد.

 :حل اختالف – 60ماده 

تفسیر و  بعنوان توافقی مستقل از قرارداد، هر گونه ادعا و اختالف ولو كرارا اعم از اينکه در خصوص انعقاد يا اجرا يا انحالل و مسائل ناشی از

ز طريق داور منصوب توسط مدير امور حقوقی شركت سرمايه گذاری سیمان تامین )سهامی عام( به شماره اجرای مفاد قرارداد و غیر آن باشد، ا

 حل و فصل  0كوچه چهارم، پالک  -خیابان پاكستان -خیابان دكتر بهشتی -تهران به نشانی 14141400455و شناسه ملی  161840ثبت 

ن را نیز داراست و مدت زمان داوری شش ماه از تاريخ قبول داور می باشد و حسب می گردد. داور منصوب، اختیار مصالحه و سازش میان طرفی

تشخیص داور برای دو دوره شش ماهه ديگر )حداكثر يك و نیم سال( راسا توسط داور قابل تمديد است. ضمنا طرفین اختیار اعالم موافقت 

ی( به مقام ناصب )وفق صدر ماده حاضر( تفويض نمودند. صرف نظر خود را در خصوص ورود ثالث و يا جلب ثالث )اعم از حقیقی و يا حقوق

از اينکه در يك فقره اختالف باشد يا در اختالفات متعدد، تصمیم داور مذكور برای طرفین قطعی و الزم االجرا بوده و در صورت ابالغ 

نشانی طرفین مندرج در قرارداد حاضر، ارسال و ابالغ خواهد حضوری و يا از طريق پست سفارشی و يا با ارسال نتیجه رای از طريق اظهار نامه به 

وه شد. گواهی مامور پست و يا گواهی ابالغ اظهار نامه به منزله ابالغ است و آثار قانونی خود را دارد. حق الزحمه داوری بر اساس تعرفه ق

كارشناسی و غیره بر عهده محکوم علیه /علیهم رای داوری  قضايیه تعیین می گردد و تمامی هزينه های داوری اعم از حق الزحمه داور، هزينه

می باشد. در صورت محکومیت هر طرف، هزينه ياد شده از هر گونه مطالبات نزد طرف مقابل و يا تضامین وی قابل كسر و احتساب و يا از 

كلیه ترتیبات رسیدگی با داور منصوب می باشد. ساير طرق قانونی قابل مطالبه می باشد. ضمنا تعیین محل تشکیل جلسات )احتمالی( داوری و 

داوری توافق داوری مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحالل، اقاله، فسخ، انفساخ يا ابطال يا بطالن تمام يا قسمتی از اين قرارداد، توافق 

 كماكان به قوت خود باقی است.
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 طرفينو مشخصات قانوني اقامتگاه  -63ماده 

 مندرج در مقدمه قرارداد می باشد.  مواردطرفین اين قرارداد همان  و مشخصات قانونی اهاقامتگ

 جديديا تغییرات هر يك از طرفین قرارداد، بايستی نشانی يا تغییرات در اساسنامه و صاحبان امضای مجاز شركت اقامتگاه  در در صورت تغییر

كلیه مکاتبات و اوراق ارسالی به نشانی قبلی، حسب مورد دريافت شده يا ابالغ شده  در غیر اينصورت بصورت كتبی به طرف ديگر اعالم شود.

  طرفی است كه به اين امر اقدام ننموده باشد.تغییر اقامتگاه و مشخصات قانونی با تلقی خواهند شد و مسئولیت هر گونه پیامدی در رابطه با 

پس از امضاء كليه  كهگردیده  تهيهو در سه نسخه تنظيم يوست پ سه وتبصره  سهو  بيستماده ،  هجدهاین قرارداد در 

 آنها الزم االتباع مي باشد . قانوني و قائم مقام قرارداد بين طرفين ودارای حکم واحد است  آن نسخ

 

 كارفرما
 شركت سيمان فارس نـو

 )سهامي عام(

 پيمانكار
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 یکپيوست شماره 

شرایط و مقررات ایمني ، بهداشتي و 

 ت محيطي پيمانکارانزیس
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 «شرایط ایمني و بهداشتي و زیست محيطي پيمانکاران » 

تهیه امکانات ايمنی و بهداشت كار مربوط به كاركنان پیمانکار، شامل وسايل حفاظت فردی بعهده پیمانکار می باشد و كاركناان ملازم باه     -1

 استفاده از آنها در طول مدت كار می باشند.

يمنی پنجه فوالدی، ماسك تنفسی ضد گرد و غبار، دستکش متناسب با نوع كار و لباس كار فرم متناسب باا ناوع كاار    كاله ايمنی، كفش ا -0

 شامل بلوز و شلوار مناسب كار لباس كار گرم )اوركت( در فصل زمستان برای تمامی پرسنل الزامی است .

كارفرما و بسته به نوع كار تعیین شده و استفاده از آنها ضروری  HSE كمربند ايمنی، عینك ايمنی، ماسك های شیمیايی و... با نظر واحد -8

 است.

استفاده پرسنل پیمانکار از لباس كار و ديگر وسايل حفاظت فردی كاركنان مجتمع به صورت امانت و باه هار صاورت ديگار ممناوع مای        -0

 باشد.

ا و مطابق آئین نامه های مركز بهداشت شهرستان كه ابالغ می گردد در كارفرم HSEكلیه كاركنان پیمانکار می بايد با توجه به نظر واحد  -6

 صورت نیاز آموزش های ايمنی و بهداشت كار را ببینند.

كلیه هزينه های مربوط به خدمات آموزشی در داخل و خارج شركت، معاينات دوره ای و آزمايشاات پزشاکی كاركناان و اعازام حادثاه       -5

ايل حفاظت فردی و ديگر موارد جانبی به عهده پیمانکار خواهد بود. در غیر اينصورت موارد از طرف كارفرماا  ديدگان و بیماران و خريد وس

 تأمین و در اختیار پرسنل پیمانکار قرار گرفته و مبلغ مربوطه از پیمانکار اخذ خواهد شد.

ت فردی كاركنان بايد توسط پیمانکاار بارآورد گاردد    كلیه هزينه های مربوط به آموزش های ايمنی و بهداشت كار و تأمین وسايل حفاظ -1

 )در صورت نیاز پیمانکار می تواند از طريق مركز بهداشت نسبت به نوع وسايل و آموزش ها آگاهی يابد(.

ار ارائاه  كارفرما مای باشاد كاه در زماان لازوم باه پیمانکا        HSEپیمانکار ملزم به رعايت دستورالعملها و مقررات ارائه شده از طريق واحد  -3

 خواهد شد.

جهت استفاده از سرويس های رفت و آمد كارخانه توسط پرسنل پیمانکار قبالً هماهنگی الزم از طريق امور اداری و ناظر قرارداد صورت  -4

 گرفته در غیر اين صورت اياب و ذهاب با سرويس های فوق ممنوع می باشد.

ل خود مسئولیت داشته و موظف به نظارت بر رعايات اصاول ايمنای و بهداشات فاردی و      پیمانکار نسبت به مسائل ايمنی و بهداشتی پرسن -14

 محیطی پرسنل خود می باشد.

 ترددهای بی مورد در محوطه مجتمع با وسیله نقلیه و بدون وسیله نقلیه جهت پرسنل ممنوع می باشد. -11

ممنوع می باشد و بايد قبالً درخصاوص اساتراحت پرسانل از طرياق     استفاده پرسنل پیمانکار از اتاق های كار يا استراحت پرسنل شركت  -10

 مديران تحت پوشش مکانی برنامه ريزی گردد.

كیلومتر در ساعت در سطح مجتمع الزامی است  04در صورت استفاده از وسیله نقلیه توسط پرسنل پیمانکار رعايت حداكثر سرعت مجاز  -18

 ه نقلیه مناسب و ايمن می باشد.و پیمانکار تنها مجاز به استفاده از وسیل

 كارفرماا  HSEواحاد  پیمانکار بايد يك نفر از پرسنل عالقمند و باسواد خود را به عنوان رابط ايمنی و بهداشت كار انتخاب نموده و باه   -10

. همچنین پیمانکار موظف است دفتر معرفی نمايند. فرد مورد نظر نماينده تام االختیار پیمانکار در زمینه موارد ايمنی و بهداشت كار خواهد بود

ويژه ای جهت ثبت حوادث شغلی نیروی انسانی خود تهیه نموده و كلیه حوادث و بیماری های شغلی را در آن ثبت و ضبط نماياد. ايان دفتار    

هر گونه حادثه شغلی  می بايد در مواقع نیاز به رؤيت رئیس واحد ايمنی بهداشت كارفرما برسد. همچنین ضروری است بالفاصله پس از وقوع
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 03كه منجر به جرح و خسارات جانی می شود گزارش حادثه تهیه و به مراجع ذيصالح ارسال گردد و موضوع وقاوع حادثاه نیاز حاداكثر تاا      

 ساعت پس از وقوع حادثه به بیمه مسئولیت مدنی طرف قرارداد اعالم گردد.

 ت مربوطه به عنوان رابط ايمنی و بهداشت خواهد بود.نفر پرسنل دارند سرپرس 04پیمانکارانی كه كمتر از  -16

كارفرما قرار گرفته و هر گونه تغییرات پرسانلی نیاز در اسارع     HSEلیست پرسنل تحت پوشش می بايد توسط پیمانکار در اختیار واحد  -15

 وقت به مركز بهداشت اعالم شود.

از درخصوص ايمنی و بهداشت كار و محیط پرسنل، پیمانکار موظف به ارائاه  در صورت نیاز به نمونه برداری و گرفتن اطالعات مورد نی -11

 كارفرما خواهد بود. HSEاطالعات و امکانات الزم در اين خصوص به پرسنل واحد 

 كارفرما هماهنگ و در صورت ارائه خدمات اورژانسی از طريق اين واحاد اقادام   HSEدر صورت هر گونه حادثه، مراتب بايد با واحد  -13

 خواهد شد.

از انجام كارهايی مثل: پنچرگیری، تعويض روغن، شستشو و نظافت وسايط نقلیه در داخل سايت و در كنار جاده فرعی جاداً خاودداری    -14

 نمايند )موارد مذكور در محلهای مناسب مثل تعمیرگاه كارخانه انجام گیرد(.

اضافی در محوطه و يا پرت نمودن هر گونه اشیاء يا آشغال از داخال كاامیون   برای حفاظت از محیط زيست از تخلیه نمودن هر گونه بار  -04

 به محوطه كارخانه و اطراف جاده های فرعی و... خودداری شود.

 از معاشرت های خالف عرف و قانون با افراد جداً خودداری شود. -01

 ن هايی كه روغن ريزی داشته و دود زياد تولید می كنند.داشتن برگ معاينه فنی معتبر برای وسیله نقلیه و عدم استفاده از ماشی -00

 عدم روشن نگه داشتن های غیر ضروری وسیله نقلیه جهت جلوگیری از آلودگی هوا. -08

 داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه. -00

 ز بروز و يا تشديد موارد روانی محیط كار(.بیمه بودن كارگران تحت االمر و پرداخت به موقع حقوق آنها )جهت جلوگیری ا -06

 عدم استفاده از كارگران كم سن و سال و فاقد كارت پايان خدمت يا معافیت سربازی. -05

 انجام معاينات قبل از استخدام و دوره ای جهت پیشگیری از بیماری های ناشی از كار و حوادث. -01

 بر روی زمین.عدم ريختن روغن، نفت، گازوئیل، بنزين و...  -03

 دفع صحیح و بهداشتی فاضالب انسانی و صنعتی. -04

 دفع صحیح و بهداشتی زباله و عدم سوازندن آنها. -84

 عدم از بین بردن فضاهای سبز و درختان. -81

 آشنايی با عوامل زيان آور محیط كار و جنبه های زيست محیطی و روش های كنترل آنها. -80

 قل بارهای سنگین و رعايت اصول صحیح برداشتن دستی بار.مکانیزه نمودن حمل و ن -88

ارائه فوری گزارش حادثه و رويداد به واحد ايمنی كارخانه به خصوص منجر به فوت )ضروری است كاه حاوادث زيسات محیطای نیاز       -80

 گزارش شوند(.

 کاری و برشکاری.نگهداری، حمل و نقل ايمن )به حالت ايستاده( از سیلندرهای مورد استفاده در جوش -86

 مجهز بودن كلیه قالب های جرثقیل ها به زائده ايمنی )شیطانك(. -85

 دفع صحیح ضايعات با هماهنگی كمیته محیط زيست كارخانه. -81
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آن قانون )موارد حفاظت بهداشت كار، ماوارد حقاوقی و تساهیالت     165و  18رعايت موارد ذكر شده در فصل چهارم قانون كار و مواد  -83

 داشتی رفاهی(.به

پیمانکار بايد در صورت ورود ماشین آالت، مواد و اعمالی كه می تواند خطرات ايمنی و بهداشتی و زيست محیطای را باه دنباال داشاته      -84

 باشد و به مركز بهداشت كار اطالع دهد و موظف به استفاده از تجهیزات استاندارد می باشد.

كارفرما هماهنگی نموده و پس از  HSEدارد با واحد  (Permit)ملیاتی كه نیاز به صدور مجوز پیمانکار موظف است قبل از اجرای ع -04

 دريافت مجوز شروع به كار نمايد.

 ابزار كار پیمانکار بايد متناسب با نوع كار و سالم باشد و از استفاده از ابزار فرسوده و غیر ايمن خودداری گردد. -01

ن كار مربوطه كلیه ضايعات مربوط به كار را به طريق صحیح و طبق دساتورالعمل ماديريت ضاايعات جماع     پیمانکار موظف است در پايا -00

كارفرما اخذ نمايد سپس مراحال بعادی    HSEآوری نمايد و فرم تأيیديه مخصوص جمع آوری ضايعات در پايان كار پیمانکاران را از واحد 

 تسويه حساب انجام گردد.

 كارفرما هماهنگ نمايد. HSEاز شروع كار موضوع قرارداد، مراتب را با واحد  پیمانکار موظف است قبل -08

كارفرماا باه عمال خواهاد آماد و       HSEبازديد و نظارت بر وضعیت كار پیمانکار از لحاظ ايمنی و بهداشت كار توساط پرسانل واحاد     -00

 پیمانکاران موظف به همکاری الزم در اين خصوص خواهند بود.

كارفرماا   HSEگونه اقدام توسط پیمانکار و پرسنل پیمانکار كه مغاير با اصول ايمنی و بهداشت كار باشاد، واحاد واحاد    در صورت هر  -06

 مجاز به تعطیلی كار خواهد بود و خسارت وارده در هر گونه اقدام غیر ايمنی از پیمانکار كسر خواهد شد.

طابق جدول پیوسات قارارداد در حاداكثر فاضاله زماانی اولاین تاا ساومین روز         پیمانکار متعهد میگردد كلیه تجهیزات حفاظت فردی را م -05

حد آغازين هرماه با حضور بازرسین واحد ايمنی توزيع نموده و لیست اقالم توزيع شده را به همراه امضاء و اثر انگشت تحويل گیرندگان به وا

HSE بیسات و پانج   06گردد اين امار توساط كارخاناه صاورت گرفتاه و      كارفرما ارائه نمايد. بديهی است چنانچه تجهیزات ايمنی توزيع ن( %

 درصد( هزينه باالسری كسر خواهد شد.

در صورت عدم تامین تجهیزات مذكور و بروز هر گونه حادثه مسئولیت آن صرفاً بعهده پیمانکار بوده و كارفرما هیچگونه مسائولیتی   تبصره:

 در اين خصوص ندارد.

اكثر تا دو هفته پس از دريافت نامه كتبی كارفرما ، نسبت به انجام كلیه معاينات دوره ای مطابق جدول پیوسات  پیمانکار مکلف است حد -01

% )بیسات و پانج   06اقدام و چنانچه اين معاينات در فاصله زمانی تعیین شده توسط كارفرما انجام نگردد اين امر با احتسااب هزيناه معايناات و    

 فرما انجام خواهد شد.درصد( هزينه باالسری توسط كار

پیمانکار يا رابط ايمنی و بهداشت وی موظف است در جلسات كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار كه از طرف كارفرما برگزار می شاود   -03

یته حضور مداوم و مستمر داشته و كلیه مصوبات و تعهدات كمیته مذكور را به انجام برساند. همچنین در صورت عدم حضور در هر جلسه كم

 .امتیاز منفی از كاركرد پیمانکار كسر خواهد گرديد 8حفاظت فنی و بهداشت كار معادل 

 



شامل  (بصورت ساليانه)معاينات دوره اي : الف

آسمايشات خون و ادرار شامل- 1

CBC-FBS-BUN-U /A-CRATININ-, TG-CHLO-LDL-HDL-SGOT ,SGPT-Alk pho-URIC  ACID-PSA-ESR

اديومتزي -2

(حدت بينايی، ديد رنگی و ميدان بينايی غزبالگزي )اپتومتزي- 3

معاينه پششک و تشکيل پزونده و ارائه نتايج بصورت الکتزونيکی و کاغذي- 4

نوار قلب- 5

عکس راديوگزافی قفسه سينه - 6

اسپيزومتزي در صورت صدور مجوس اس وسارت بهداشت و درمان- 7

:تجهيزات حفاظت فردي  نظافت صنعتی شامل:ب

دوره توزيعنام تجهيزرديف

1
 رنگ Set Work,Sina Workلباس كار 

استخوانی و خرج کار سورمه ای
شش ماهه

شش ماههكفش ايمني کاوه يا نگهبان2

هفتگي(FFP3)ماسك پارچه اي بدون سوپاپ 3

ماهيانه(ELVEXمدل )گوشي اير پالگ4

ساليانه(PELTORمدل )گوشي اير ماف5

ماهيانهمقنعه جوشكاري6

هفتگيدستكش الستيکی يا بنايی7

ساليانه(Persian Safety)كاله ايمني8

ساليانهبادگير9

شش ماههعينك گردو غبار10

جدول معاينات دوره اي و لوازم حفاظت فردي پيمانكاري  بارگيرخانه

(سهامي عام)  شرکت سيمان فارس نو

:امضاء پيمانكار

ي )درصورت لزوم  
مي بايست بدون (تعويض يا جايگزين 

كرس هزينه توسط پيمانكار تامي   گردد و در صورت عدم 

ات در موعد مقرر يكم تا سومي   روز آغازين )تامي   تجهي  

ات توسط كارفرما با احتساب   (هر ماه % 25، تجهي  

هزينه باالرسي توزي    ع شده و عالوه بر آن جريمه نقدي 

ي و بهداشت كرس مي گردد
.بر اساس نظر  واحد ايمن 

SAFM93/05
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 پيوست شماره دو
 فرم ارزیابي عملکرد پيمانکار

 

 

 

 



:شوارُ

:تاريخ

:پيَست 

:هاُ :ًام پيواًکار 

:سال :تاريخ تٌظين 

12345678910111213141516171819202122232425262728293031

110

215

3
10

410

55

610

710

85

95

1010

1110

اهضاء کارفرهااهضاء پيواًکار

           (سْاهي عام)          شرکت سيواى فارس ًَ
فرم ارزيابي عولکرد پيواًکار بارگيرخاًِ

رٍزّای ًيوِ دٍم هاُ

کيفيت اًجام کارّای تعويراتي

سرٍيس بِ هَقع تجْيسات

اهتياز

هتَسط کل هاُ

راًدهاى رٍزاًِ

هتَسط ًيوِ هاُ

(HSE )بْداشت ٍ زيست هحيطي پيواًکار -عولکرد ايوٌي

حضَر بِ هَقع پرسٌل

ًظافت هحَطِ ٍ هحل کار

دقت در شوارش ٍ ًحَُ چيدهاى پاکت

رٍزّای ًيوِ اٍل هاُ

در دسترس بَدى ٍ آهادگي ًفرات جْت کار در 

ساعات تعطيلي

از جمله قوانين  )رعايت قَاًيي هٌدرج در قرارداد 

(کار،پرداخت بموقع حقوق ، رعایت مقررات ایمنی و نهداشت

ٍضعيت ابسار کار هٌاسب 

ًحَُ برخَرد ًيرٍّا با راًٌدگاى

ف
دي

ر

شرح

حضَر فعال ٍ اًجام سريع اهَر هحَلِ

POFM93/01
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 سهپيوست شماره 
 HSEفرمهای ارزیابي نمونه 

 
 

 

 



خيلي 

ضعيف
خوب متوسطضعيف

خيلي 

خوب

01234

(استفاده از ماشين آالت و دستگاههاي ايمن) وضعيت تأمين ايمني ابزارآالت و تجهيزات 1

2

3

وضعيت تعمير و تعويض به موقع تجهيزات ايمني و آتش نشاني در حيطه فعاليت خود4

5

وضعيت تفکيکي مشاغل و محيط هاي شغلي از نقطه نظر نوع لوازم حفاظت فردي مورد نياز6

وضعيت تخصيص و توزيع وسائل حفاظت فردي مناسب، به موقع و در دوره هاي زماني مشخص7

8

وضعيت بازرسي و مميزي از پوشش ها و وسايل حفاظتي کارکنان9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(سهامي عام) شرکت سيمان فارس نو
  پيمانكارانHSE چک ليست ارزيابي عملکرد سيستم مديريت 

شاخصهاي ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ايمني پيمانكارانرديف

عملكرد

بدون

 

كار

برد

وضعيت اقدامات کنترلي در فعاليت هاي پر ريسک

وضعيت فراهم نمودن تجهيزات ايمني و آتش نشاني از جمله تجهيزات حفاظت فردي و وسائل اطفاء حريق

 وضعيت تدوين و اجراي برنامه مدون جهت تعمير و نگهداري ماشين آالت وتجهيزات مورد استفاده

وضعيت استفاده کارکنان از وسايل حفاظت فردي تحويلي

وضعيت گواهينامه ويژه و ميزان مهارت رانندگان وسايل نقليه سنگين

وضعيت گواهينامه صحت فني ماشين آالت

وضعيت کيفيت و سالمت وسائل حفاظت فردي

 مواد مصرفيMSDSوضعيت تهيه و دسترسي به 

وضعيت شناسايي فعاليت هاي پر ريسک و تهيه طرح مناسب جهت انجام آنها
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خيلي 

ضعيف
خوب متوسطضعيف

خيلي 

خوب

01234

1

2 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(سهامي عام) شرکت سيمان فارس نو
 چک ليست ارزيابي عملکرد سيستم آموزش و فرهنگ سازي پيمانكاران

شاخصهاي ارزيابي عملكرد سيستم بهداشت پيمانكارانرديف

عملكرد

بدون 

كاربرد

HSEوضعيت برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با 

  از مراجع ذيصالحHSEوضعيت اخذ گواهينامه های 
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خيل

ي 

ضع

يف

خوب متوسطضعيف

خيل

ي 

خو

ب
01234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(سهامي عام) شرکت سيمان فارس نو
  پيمانكارانHSE چک ليست ارزيابي عملکرد سيستم مديريت 

شاخصهاي ارزيابي عملكرد سيستم بهداشت پيمانكارانرديف

عملكرد

بدون

 

كار

برد

در محيط كار (House keeping)وضعيت ضبط و ربط 

وضعيت رعايت بهداشت سرويس هاي بهداشتي

وضعيت رعايت بهداشت عمومي و فردي پرسنل پيمانكار

HSEنحوه عملكرد پيمانكار در خصوص رعايت تذكرات بهداشتي واحد 

وضعيت بهداشتي مواد غذايي توزيع شده در رستوران پيمانكار

وضعيت انجام به موقع معاينات دوره اي جهت كاركنان تحت پوشش

وضعيت انطباق محيط كار با الزامات بهداشتي محيط كار

وضعيت مديريت صحيح مواد شيميايي و هيدروکربن ها

وضعيت جمع آوري و ساماندهي يا دفع مواد شيميايي مصرف نشده پيمانکار

  در انبار داريHSEوضعيت رعايت اصول 

كيفيت بهداشتي مواد اوليه غذايي در رستوران

نحوه عملكرد پيمانكار در خصوص تمديد كارت هاي تندرستي در زمان مقرر
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خيلي 

ضعيف
خوب متوسطضعيف

خيلي 

خوب

01234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

عملكرد

HSEشاخصهاي ارزيابي سيستم مديريت 

HSE,IS0 14001,OHSAS 45001وضعيت سيستم هاي مديريت 

  توسط پيمانکار HSEوضعيت مميزي هاي 

بدون 

كاربرد

HSEوضعيت انجام اقدامات کنترلي و پيشگيرانه به منظور حذف يا کاهش ريسک هاي 

وضعيت بازنگري عملکرد و ارائه نتايج به کارفرما در فواصل زماني معين

HSEوضعيت تخصص و مهارت مسئول 

 پيمانکار HSEوضعيت مستند سازي سيستم مديريت 

HSEوضعيت همکاري با بازرسين و مميزين مرتبط با 

HSEوضعيت تهيه رويه هاي مستند براي شناسايي، ارزيابي، پيشگيري و کنترل خطرات 

(سهامي عام) شرکت سيمان فارس نو

وضعيت تهيه طرح واکنش در شرايط اضطراري و اجراي مانور هاي مربوطه

رديف

  پيمانكارانHSE چک ليست ارزيابي عملکرد سيستم مديريت 

HSEوضعيت تخصص و مهارت ناظر 

  پيمانکارHSE وضعيت کميته  

  پيمانكارHSE Planوضعيت و ميزان رعايت 

 HSEوضعيت رضايت کارکنان از مديريت 

HSE  وضعيت تبعيت از مصوبات مراجع قانوني در ارتباط با

HSE  وضعيت گزارش آمار و عملکرد

وضعيت اجراي نتايج مميزي 

 پيمانكارHSEوضعيت بازنگري سيستم مديريت 

 پيمانکار و کارفرماHSEوضعيت پيروي از خط مشي 

وضعيت اجراي طرح هاي مديريت بهداشتي، ايمني و زيست محيطي

(مديريت ريسك) HSEوضعيت شناسايي، ارزيابي و بازنگري خطرات 

 و اقدامات اصالحي بعديNEAR MISSوضعيت شناسايي و گزارش 
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خيلي 

ضعي

ف

خوب متوسطضعيف
خيلي 

خوب

01234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

وضعيت اجراي قانون پسماند و دستورالعمل اجرايي آن در طول پيمان

(سهامي عام) شرکت سيمان فارس نو
 چک ليست ارزيابي عملکرد سيستم محيط زيست پيمانكاران

شاخصهاي ارزيابي عملكرد سيستم محيط زيست پيمانكارانرديف

عملكرد

بدون 

كاربر

د

وضعيت فعاليتهاي مربوط به پيشگيري از بروز آلودگي و تخريب زيست محيطي

وضعيت پاکسازي، بهسازي و عادي نمودن شرايط محل کار پساز انجام کار

وضعيت مديريت آالينده هاي هوا در محدوديت فعاليت

وضعيت پاکسازي مناطق آلوده در اسرع وقت و اطالع به کارفرما

وضعيت تصفيه و تخليه فاضالب بهداشتي و صنعتي تصفيه شده به محيط

وضعيت شناسايي و جداسازي زائدات خطرناك از ساير زائدات

وضعيت جمع آوري مواد زائد و زباله ها

  يا انتخاب بازرس معتمد و ارائه گزارش به سازمانHSEوضعيت تشکيل کميته 

، باطري هاي مستعمل، الستيک (...روغن، گازوئيل و )وضعيت مديريت صحيح مواد هيدروکربني 

هاي فرسوده در سايت

وضعيت معاينات فني ماشين آالت به منظور کاهش آالينده هاي اتمسفريک

Namazi
Text Box
49


	ten' cover
	tender
	پرسشنامه 
	con' cover
	contract
	HSE.pdf
	ايمني
	آموزش_و_فرهنگ_سازي
	بهداشت
	سيستم_مديريت
	محيط_زيست




