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اسناد مناقصه پیمانکاری نظافتی در محل کارخانه سیمان
خاش

(شماره )KCCO1401 /11
روش خرید :مناقصه عمومی
(آخرین مهلت ارسال پاکات از تاریخ چاپ روزنامه به مدت  10روز)
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بخش اول :فراخوان
 -1فراخوان مناقصه
شرکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص عملیات پیمانکاری نظافتی در کارخانه سیمان خاش نسبت به انتخاب پیمانکار
اقدام نمایند .بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت اینترنتی
شرکت سیمان خاش بخش مناقصه به آدرس  www.khashcement.comاقدام و حداکثر تا تاریخ  1401/05/26نسبت
به تحویل بر اساس بند ( )8اقدام نمایند.

 -2خریدار :شرکت سیمان خاش
 -3موضوع مناقصه :پیمانکاری نظافتی
 -4مدت انجام شرح خدمات مناقصه :یک سال
 -5محل کار :کارخانه سیمان خاش
 -6نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  5.520.000.000ریال (دویست و سی میلیون
تومان) می باشد که باید به یکی از صورتهاي مشروحه زیر به کارفرما تسلیم شود:
الف) اصل ضمانت نامه بانکی معتبر سه ماهه قابل تمدید بدون قید و شرط به نام شرکت سیمان خاش.
کد اقتصادي411179548951 :
شماره ثبت60374 :
شناسه ملی10101054217 :
ب) واریز مبلغ  5.520.000.000ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ،اصل فیش واریزي به شماره حساب  380638/79و
شماره شباي  IR 3701 2000 0000 0000 3806 3879نزد بانک ملت شعبه پاشا به نام شرکت سیمان خاش و ارائه
رسید واریز وجه در پاکت "الف".
ج) با توجه به زمان بر بودن تصمیم گیري در شرکت سیمان خاش پیشنهادات میبایست تا پایان اعتبار ضمانت نامه ( 3ماه) داراي
اعتبار بوده و تضامین کلیه شرکت کنندگان پس از انعقاد قرارداد با برنده و ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات برنده قابل
عودت به سایر شرکت کنندگان خواهد بود.
د) در صورت عدم شروع به کار توسط برنده ،شرکت سیمان خاش مختار به اجرا گذاشتن ضمانت نامه مناقصهگر خواهد بوده و
میتواند نفر بعدي را به عنوان برنده اعالم نمایند.
 -7مدت اعتبار پیشنهادها :مدت اعتبار پیشنهادها  2ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد.
 -8نشانی محل تسلیم پیشنهادها (پاکات جداگانه الف و ب و ج):
 دفتر تهران :خیابان سهروردي شمالی  -کوچه شهید حمید قدس (اندیشه  -)2پالک  69تلفن021-42147777 :
 دفتر زاهدان :میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوري -شرکت سیمان خاش -تلفن 054-33294518 :
 کارخانه :شهرستان خاش – کارخانه سیمان خاش -تلفن 05433723761
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 -9دریافت اسناد مناقصه :از طریق سایت شرکت سیمان خاش به آدرس اینترنتی ( www.khashcement.comنوار ابزار
مشتریان و محصوالت/مناقصه و مزایده/مناقصه/دانلود)
 -10زمان دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ 1401/05/12
 -11سایت ویزیت :شرکت کنندگان می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ،از شرایط کارخانه سیمان خاش بازدید نمایند و
بدیهی است هرگونه ادعاي مبنی بر عدم آگاهی از شرایط موجود مورد قبول کارفرما نخواهد بود.
 -12آخرین مهلت شفاف سازی :در صورتیکه مناقصه گر نسبت به موارد درج شده در اسناد ابهام داشته باشد می تواند تا دو روز
قبل از پایان زمان مناقصه نسبت به شفاف سازي اقدام نماید.
 -13آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :تا ساعت  ،14مورخ 1401/05/26
به پیشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -14رد و قبول پیشنهادات مناقصه گران :دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و هیچگونه
اعتراضی از سوي شرکت کنندگان در مناقصه وارد نمی باشد.
 -15نحوه تعیین برنده :توضیح آنکه پس از حصول اطمینان از ارائه تضمین مورد قبول در پاکت "الف" ،پاکت فنی (ب) گشایش
شده و مطابق مستندات ارائه شده /و معیارهاي ارزیابی پیوست اسناد مناقصه ،امتیازدهی انجام می شود .شرکت هایی که
حداقل امتیاز ( )60را کسب ننمایند از فرایند گشایش پاکت "ج" حذف می شوند .برنده مناقصه بر مبناي کسب حداقل امتیاز
فنی ( )60اساس جدول ارائه شده در پیوست ( )2می باشد.
 -16هزینه آگهی مناقصه :کلیه هزینه هاي آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -17زمان گشایش پاکات :حداکثر یک ماه پس از پایان آخرین مهلت دریافت پیشنهادات می باشد.

شرکت سیمان خاش
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بخش دوم :شرایط مناقصه
 -18شرح خدمات :به شرح پیوست ( )1اسناد
 -19عدم تبانی :هر گاه براي کارفرما محرز شود که تمام یا تعدادي از پیشنهاد دهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند،
پیشنهاد این شرکتها مردود میشود و تخلف ایشان بر اساس قوانین و مقررات پیگیري خواهد شد .و سپرده شرکت در
مناقصه آنان به نفع این شرکت ضبط خواهد شد.
 -20روش ارزیابی( :در صورت نیاز) مطابق معیارهاي ارایه شده در پیوست اسناد مناقصه و حداقل امتیاز به منظور فراهم
شدن امکان بازگشایی پاکت مالی ( )60امتیاز می باشد و کمترین قیمت به عنوان برنده مناقصه اعالم میگردد.
 -21نحوه تسلیم پیشنهادها:
 .1پیشنهاد باید مطابق دستورالعملها و مقررات مندرج در اسناد مناقصه در سه پاکت جداگانه "الف"" ،ب" و "ج" قرار
داده شود.
 .2همه پاکتهاي فوق باید در یک لفاف مشترک و مناسب قرار بگیرند.
 .3پیشنهادها باید در موعد و محل مقرر و در مقابل اخذ رسید ،به نماینده کارفرما تحویل داده شود.
محتویات پاکتها به شرح زیر است:
 محتویات پاکت "الف" :در پاکت "الف" ،فقط مدارک زیر قرار داده میشود:
ضمانت شرکت در مناقصه مطابق بند (.)6
 محتویات پاکت "ب" :پاکت "ب" شامل اسناد و مدارک زیر و همچنین مصادیق جدول معیارهاي ارزیابی به
شرح ذیل می باشد:
 مستندات ثبتی شرکت شامل :کپی آگهی تاسیس ،آخرین آگهی تغییرات ،کپی صفحه اول اساسنامه و به انضمامکپی شناسنامه و کارت ملی اعضاي هیئت مدیره.
 رزومه کامل فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه در پنج سال گذشته به همراه رضایت نامه هاي دریافت شده ازکارفرماهاي قبلی.
 کلیه مدارک و مستندات مندرج در جدول معیارهاي ارزیابی (پیوست اسناد مناقصه) کپی برابر اصل گواهینامه تأیید صالحیت از وزارت کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی )(HSEپیمانکار که داراي اعتبار می باشد.
 صورت هاي مالی حسابرسی شده سه سال گذشته تمام بخش هاي اسناد مناقصه و ضمایم آن که به صورت فایل الکترونیکی بر اساس دستورالعمل ارائه شده در بند( )9به متقاضیان تحویل میگردد می بایست پرینت گردیده و بدون هیچ گونه تغییرات کلیه صفحات آن مهر شده
و توسط صاحبان امضاي مجاز مناقصه گر امضاء شود .بدیهی است در صورت برنده شدن در مناقصه ،قرارداد مندرج
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در بخش سوم اسناد مناقصه مبناي اجراي تعهدات طرفین خواهد بود.این قرارداد به صورت نمونه بوده و تغییرات
جزئی در آن بر اساس شرایط روز ،با توافق طرفین قابل انجام خواهد بود.
 اصل اسناد مناقصه می بایست مهر شده و در پاکت "ب" قرار داده شود. تکمیل فرم اطالعات شرکتی (پیوست  3اسناد مناقصه) پیوست  3به همراه نامه پوششی بصورت مجزا از اسناد مناقصههمراه پاکات مناقصه ارسال گردد.

 محتویات پاکت "ج" :
 برگ پیشنهاد قیمت مندرج در اسناد مناقصه عیناً ،بدون هرگونه تغییر و خط خوردگی و الک گرفتگی کامل و مهرو امضا شود .رقم پیشنهاد قیمت باید براي کل کار و به عدد و حروف بر حسب ریال در برگ پیشنهاد نوشته شود.
براي تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود و پیشنهادي که قیمت کل به
حروف را نداشته باشد ،مردود است.
 مجموع قیمتهاي مندرج در جدول شکست قیمتی می بایست با قیمت کل درج شده یکسان باشد .در غیر اینصورت قیمت کمتر مالک عمل خواهد بود.این در حالی است که در این حالت کارفرما حق ابطال این پیشنهاد را
خواهد داشت.
 در پاکتهاي "الف" و "ب" هيچگونه پيشنهاد قيمتي درج نگردد. در صورتيکه متقاضيان مستندات مناقصه را توسط پست ارسال مي نمایند بایستي طوري برنامه ریزي نمایند که اسنادتا تاریخ مندرج در برنامه زمانبندي به این شرکت واصل گردد .بدیهي است عدم وصول مستندات در تاریخ مقرر هيچ
گونه مسئوليتي را متوجه این شرکت نمي سازد .پيشنهاداتي که بعد از تاریخ تعيين شده فوق الذکر برسد و یا مبهم،
مخدوش ،الک گرفته ،مشروط و یا فاقد ضمانت نامه باشد مردود شناخته خواهد شد.
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 -22فرمت پوششی پاکت های ارسالی
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-23

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه:
نام شرکت پیشنهاد دهنده................................................................................................................ :
نشانی.................................................................................................................................................... :
این شرکت پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات اسناد شرکت
در مناقصه ،شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ،مشخصات فنی عمومی ،فهرست مقادیر و قیمتهاي برآوردي کار ،تعهد
نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه اجراي
پیمانکاري نظافتی کارخانه سیمان خاش و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهاي مورد
مناقصه قبول مینماید:
شرکت  ...............................................................به نمایندگی  ..........................................................مدیرعامل آقا/خانم  ...........به
شماره ثبت  ...........................................کد اقتصادي  ...............................................شناسه ملی ..................................................
قیمت زیر را براساس اسناد مناقصه و شرایط انجام کار اعالم مینمایم ( :دون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
 -1هزینه انجام عملیات خدماتی ( مطابق شرح خدمات درج شده در پیش نویس قرارداد پیوست) به ازاي هر ماه
معادل .......................................................ریال به حروف  ......................................................................ریال میباشد.
تلفن :
تاریخ :

امضــاء صاحبان مجاز به امضاء
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 -2موارد عمومی مناقصه
 پس از تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ضمانتنامه هاي نفرات بعدي ظرف مدت یک هفته کاري مسترد میگردد.در صورتیکه به ترتیب برنده اول و دوم مناقصه از عقد قرارداد خودداري نمایند ضمانتنامه شرکت در مناقصه ایشان
به نفع مناقصه گزار ضبط خواهدگردید.
 هرگونه کسور قانونی و قراردادي خارج از پیشنهاد شامل :بیمه ،مالیات ،عوارض و غیره به عهده برنده مناقصه خواهدبود( .مالیات بر ارزش افزوده در تعهد خریدار است).
 پیشنهاد دهنده تأیید مینماید مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوبه دیماه 1337و مصوبات بعدي نبوده و چنانچه خالف آن به اثبات برسد پیشنهاد وي مردود و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به
نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید.
 هیچ گونه ادعایی از طرف مناقصه گر مبنی بر عدم آشنایی به موضوعاتی که میتواند به هر صورت در قیمتپیشنهادي موثر باشد پذیرفته نیست لذا مناقصه گر بایستی قبالً اطالعات الزم را حاصل نماید .هرگاه مناقصه گر
اختالفی در اسناد مالحظه نماید یا متوجه از قلم افتادگی مشخصات یا اشتباه دیگري گردد یا در مورد معانی آن
دچار تردید گردد باید فوراً مناقصه گزار را کتباً مطلع و قبل از تسلیم پیشنهاد توضیح وي را کتباً دریافت دارد.
 مناقصه گر پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت درمورد مطالب و مندرجات دعوت نامه شرکت در مناقصه فوق رابامشخصات تعیین شده تأیید و تقبل مینمایم و اعالم داشته که پس از بررسی و اطالع کامل از جمیع شرایط و
عوامل موجود نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نموده است.
 چنانچه پیشنهاد مناقصه گر مورد قبول قرار گیرد وبه عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد می نماید که:الف ) ا سناد و مدارک قرارداد را بر ا ساس مراتب مندرج در ا سناد و مدارک مناق صه ام ضاء نموده و همراه ت ضمین
انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه (به استثناي روزهاي تعطیل) تسلیم
نماید.
ب ) مناقصه گر نسبت به اجراي شرح خدمات در مهلت قید شده و شرایط اسناد اطمینان داشته و در صورت عدم
تحویل به موقع مشمول جرائم قید شده در قرارداد ضمیمه خواهد شد.
ج) مناقصه گر تأیید می نماید که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این مناقصه محسوب میشود.
ه) مناق صه گر تحت عنوان ت ضمین شرکت در مناق صه و به منظور تعهد به ام ضاء و مبادله قرارداد و ت سلیم ت ضمین
اجراي تعهدات ،ضمانت نامه موضوع بند ( )6دعوت نامه را به نفع کارفرما در پاکت « الف » تقدیم داشته ام.
 استناد به پاسخها و راهنمایی هاي تلفنی ،شفاهی و غیر مکتوب در پیشنهادات فاقد اعتبار می باشد. برنده مناقصه حق واگذاري موضوع معامله به دیگري را ندارد. قیمت پیشنهادي ناخالص و مقطوع میباشد. -مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادي لحاظ نشده است.
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 قیمت پیشنهادي ،شامل کلیه هزینه هاي انجام کار ،بیمه ها انجام خدمات مناقصه ،هزینه هاي عمومی ،هزینه هايباالسري ،سود ،مالیات ،بیمه تأمین اجتماعی ،سایر کسور قانونی و در کل تمامی هزینه هاي مترتب بر انجام کار
می باشد.
 کلیه اسناد و مدارک مناقصه ،ضمائم و پیوست هاي آن و تمام مکتوباتی که از طرف کارفرما ابالغ شده است ،بهدقت مطالعه و از مفاد آنها کالً و جزئاً اطالع حاصل شده است .پیشنهاد دهنده تأیید می نماید براي ارائه پیشنهاد
مطالعات کافی انجام داده و هیچ ابهامی باقی نمانده است.
 هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ،الزامات زیست محیطی و هر گونه مالیات وعوارض متعلق به این مناقصه و پیمان ،در قیمت پیشنهادي لحاظ شده است.
 در قیمت پیشنهادي ،سایر هزینه ها نیز در نظر گرفته شده است و پیشنهاد دهنده در صورت قبول پیشنهادش درطول اجراي پروژه به هیچ عنوان درخواست پرداخت اضافی نخواهد داشت.
 پیوست شماره ( )1اسناد مناقصه (پیش نویس قرارداد) بصورت نمونه ارائه گردیده و تغییرات جزئی در متن آنبالمانع است.
 -3پیوست های اسناد
پیوست  :1پیش نویس قرارداد
پیوست  :2نحوه ارزیابی و امتیاز فنی
پیوست  :3فرم اطالعات شرکتی -به همراه نامه پوششی بصورت مجزا از اسناد مناقصه همراه پاکات مناقصه ارسال گردد.
پیوست  :4فرم درخواست عودت تضامین

اسناد مناقصه پیمانکاری نظافتی

پیوست 1اسناد مناقصه :پیش نویس قرارداد

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

موضوع قرارداد :

پیمانکاران خدماتی-نظافتی

شماره قرارداد :

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

طـــرف اول :

شرکت سیمان خاش (کارفرما)

طـــرف دوم :

( ....................پیمانکار)

تاریخ قرارداد:

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

براساس مصوبه کمیسیون معامالت شماره  ،.............مورخ ..............

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  0از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

ماده .1

طرفین قرارداد

 1-1اين قرارداد در تاريخ  ..................به همراه اسناد و مدارك موضوع ماده  17كه مجموعهاي غیرقابلتفکیک است و از اين پس
قرارداد نامیده ميشود ،بین شركت سیمان خاش (سهامي عام) به شماره ثبت  60374اداره ثبت شركتها و موسسات تجاري ............
و شناسه ملي  10101054217و شماره اقتصادي  411179548951با نمايندگي آقاي فرهاد نیکخواه به شماره ملي ( ...................به
سمت مدير عام ل و عضو هیئت مديره) و آقاي  ...................به شماره ملي ( .............................به سمت عضو هیئت مديره) مستند به
روزنامه رسمي شماره  ............................مورخ  .....................به اقامتگاه قانوني  ...........................................و كدپستي ..............................
شماره تلفن  .........................و شماره فکس (نمابر)  .............................و ايمیل  .................................كه ازاينپس جهت رعايت اختصار
كارفرما نامیده ميشود ،از يکسو و شركت  )..........( ...................به شماره ثبت  ...................اداره ثبت شركتها و موسسات تجاري
 ............و شناسه ملي  ..........................و شماره اقتصادي  .................با نمايندگي  .........................به شماره ملي ( ...................به سمت مدير
عامل و عضو هیئت مديره) و آقاي  ...................به شماره ملي ( .............................به سمت عضو هیئت مديره) مستند به روزنامه رسمي
شماره  ............................مورخ  ..........................به اقامتگاه قانوني  ...........................................و كد پستي  ...............................شماره تلفن
 .........................و شماره فکس (نمابر)  .............................و ايمیل  .......................................كه ازاينپس جهت رعايت اختصار پیمانکار
نامیده ميشود از سوي ديگر طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درجشده ،منعقد ميگردد.
تبصره  .1امضاءكنندگان اين قرارداد اقرار مينمايند كه جهت امضا و انعقاد آن ،اختیار و صالحیت الزم و كافي را دارند و در صورت
كشف فساد اقرار ،امضاءكننده شخصاً و متضامن ًا مسئول اجراي تعهدات قراردادي و خسارات ناشي از نقض قرارداد يا بياعتباري آن
خواهد بود و بند حاضر به عنوان يک تعهد مستقل در هر حال ولو در فرض بياعتباري قرارداد ،معتبر و الزماالجرا است.
ماده .2

موضوع و شرح خدمات قرارداد

 2-1موضوع قرارداد انجام عملیات خدماتي منظور شده در محل كارخانه سیمان خاش مي باشد.
 2-2شرح خدمات عبارت از  7فصل به شرح ذيل كه در پیوست ( )2هر فصل بصورت مجزا ابالغ ميگردد.
 فصل يک :شامل نظافت و جمع آوري زباله ها و حمل به محل دفن زباله كارخانه و مهمانسرا فصل دوم :نظافت ساختمانها و سرويس هاي بهداشتي كارخانه و مهمانسرا فصل سوم :ارائه خدمات آبدارخانه هاي كارخانه فصل چهارم :حفظ و نگهداري فضاي سبز كارخانه و مهمانسراي داخل كارخانه فصل پنجم :پاكسازي خط تولید كارخانه فصل ششم :نظافت محوطه  12واحد و  18واحد مسکوني و داخل و مهمانسرا شماره يک -فصل هفتم :مشاركت پرسنل پیمانکار در خدمات به فرايندهاي تعمیراتي كلي و جزئي

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  1از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

تبصره  .2حداقل پرسنل مورد نیاز جهت انجام امور فصول فوق  63نفر براساس فهرست پیوست ( )1قرارداد خواهد بود.
تبصره  .3موضوع قرارداد تا سقف بیستوپنج درصد ( )%25به تشخیص و صالحديد كارفرما قابل افزايش يا كاهش ميباشد كه متعاقب ًا
مبلغ كل قرارداد و مدت قرارداد نیز به تناسب اين تغییر افزايش يا كاهش مييابد و در اين خصوص پیمانکار موظف به قبول و اجراي
اين تغییرات ميباشد.
ماده .3

مدت قرارداد تاریخ شروع و زمانبندی کار

 3-1اين قرارداد از تاريخ  ...............تا تاريخ  ..................داراي به مدت يکسال شمسي اعتبار ميباشد.
ماده .4

مبلغ قرارداد ،شکست قیمت و روش پرداخت

 4-1مبلغ قرارداد جهت انجام امور موضوع ماده ( )2در صورت انجام كار و اخذ امتیاز صددرصد ماهیانه معادل  ................ريال ميباشد.
 4-2پیمانکار همه ماهه صورت وضعیت فعالیتهاي خود را بر اساس تائیديه هاي روزانه ناظر كارفرما تنظیم نموده و امور اداري پس
از مطابقت كاركرد پیمانکار با مجوز هاي مربوطه و تائید میزان كار انجام شده ،نسبت به ارجاع آن به امور مالي اقدام مينمايد.
 4-3كارفرما پس از كسر كسورات متعلقه از صورت وضعیتهاي تأيید شده ،حداكثر طي يکماه وجه صورت وضعیتها را پرداخت خواهد
نمود.
 4-4پرداخت هر صورت وضعیت منوط به پرداخت لیست بیمه ماه قبل به امور مالي شركت ميباشد.
 4-5تعديل به مبلغ قرارداد تحت هیچ شرايطي تعلق نميگیرد.
ماده .5

تضامین و ضمانت اجرا

 5-1به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار مکلف است همزمان با امضاي قرارداد ،نسبت به تسلیم يک فقره ضمانت نامه بانکي
بدون قید و شرط و قابل تمديد معادل  %5مبلغ قرارداد به مبلغ  ...................ريال و يا واريز وجه متناظر اقدام نمايد .كارفرما مختار
است در صورت بروز خسارت تمام خسارت وارده را از محل تضمین پیمانکار جبران نمايد و استرداد آن پس از خاتمه كامل قرارداد
و ارائه مفاصا حساب بیمه قابل عودت ميباشد.
 5-2ضمانت نامه انجام تعهدات يک ماه پس از صورت مجلس پايان قرارداد با تائید ناظر قرارداد (كارفرما) مسترد ميگردد.
 5-3در صورت ايجاد هرگونه خسارت ناشي از اقدامات و يا عدم اجراي تعهدات و ساير تخلفات قراردادي (توسط پیمانکار) ،كارفرما
ميتواند مطالبات خود را از محل سند تضمین استیفا نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط مي نمايد.
 5-4چنانچه خسارت وارده به شركت بیش از مبلغ سند تضمین (وجه التزام تعییني) باشد ،كارفرما حق دريافت و مطالبه خسارت
مازاد را نیز از پیمانکار خواهد داشت و ميتواند راساً از مطالبات پیمانکار كسر نمايد.
ماده .6

محل کار

 6-1محل كار در كارخانه سیمان خاش و مهمانسراي اين شركت واقع در شهرستان خاش مي باشد.
مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  2از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

ماده .7

تعهدات کارفرما

 7-1پرداخت افزايشات حقوق و دستمزد در پنج ماه اول سال  1402با مالحظه به مصوبه وزارت كار و امور اجتماعي و توافق انجام
شده با كارفرما انجام خواهد شد.
 7-2كارفرما هیچگونه تعهدي نسبت به كارگراني كه پیمانکار جهت انجام موضوع قرارداد بکار ميگیرد نداشته و پرداخت و تامین
كلیه موارد قانوني اعم از حقوق ،عیدي ،خوراك ،لباس كار ،كفش كار ،كاله ايمني ،اياب و ذهاب ،حق سنوات ،بیمه ،مالیات و غیره بر
عهده پیمانکار ميباشد.
ماده .8

تعهدات پیمانکار

 8-1پیمانکار  ،متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك موضوع اين قرارداد در ازاي دريافت حقالزحمه ،در زمان تعیینشده
و به نحو احسن انجام دهد و اعالم ميكند كه داراي توان و تشکیالت الزم و كاركنان واجدالشرايط براي انجام اين خدمات است.
 8-2پیمانکارمتعهد است كلیه ضوابط و موازين و مقررات موضوعه وزارت كار و امور اجتماعي و شوراي عالي كار را از جمیع جهات
رعايت نموده و حقوق و مزاياي كاركنان خود را براساس قانون كار پرداخت نمايد.
 8-3پیمانکار موظف به توزيع آب شرب بین واحدهاي كارخانه مي باشد.
 8-4در صورت اشکال در سیستم تاسیساتي و برقي مهمانسرا 18 ،واحد مسکوني و  12واحد نسبت به رفع عیب توسط پیمانکار
اقدام گردد.
 8-5پیمانکار ملزم و متعهد است كلیه كاركنان خود را از شروع قرارداد نزد سازمان تامین اجتماعي شعبه شهرستان خاش بیمه
نموده و همه ماهه لیست اسامي ،میزان كاركرد كاركنان خود را مطابق ضوابط سازمان تامین اجتماعي تنظیم نمايد در اين رابطه
همچنین پرداخت آخرين صورت وضعیت پیمانکار منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعي ميباشد.
 8-6پیمانکار متعهد است از كارگران غیر ايراني استفاده ننمايد و درصورتیکه بداليلي از كارگران خارجي استفاده نمود كپي اجازه
كار و ساير مجوزهاي الزم را كه به تائید مقامات ذيصالح رسیده باشد به كارفرما ارائه نمايد .درهر حال هر گونه مسئولیتي از اين
بابت به عهده شخص پیمانکار خواهد بود.
 8-7پیمانکار ملزم ميباشد به كاركنان خود تفهیم نمايد تا درمحیط كارخانه و محل كار شئونات و موازين اسالمي را بطور كامل
رعايت نمايند و در صورت بروز خسارت به پرسنل ،دستگاهها و تجهیزات كارفرما ناشي از قصور پرسنل پیمانکار ،جبران آن به عهده
پیمانکار خواهد بود.
 8-8حفظ و رعايت مقررات انضباطي موضوعه از جانب كارفرما براي كلیه كاركنان و شخص پیمانکار همانند كاركنان كارفرما
الزامیست.
 8-9كاركنان پیمانکار بايد مورد تائید و قبول كارفرما باشد و درصورتیکه فرد يا افرادي از كاركنان پیمانکار به هر دلیل از طرف
نماينده كارفرما (امور اداري) تائید نگردد پیمانکار مکلف است ،نسبت به تعويض و جايگزيني آنان در اسرع وقت اقدام نمايد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  3از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

 8-10پیمانکار موظف است كلیه دستور العملهاي ابالغي كارفرما را در رابطه با موارد ايمني و بهداشت ( )OHSAS18001و محیط
زيست ( ) ISO14001اجرا نمايد و تأمین لوازم ايمني و بهداشتي به عهده پیمانکار بوده و درصورت عدم تأمین ،كارفرما رأساً اقدام
نموده و كلیه هزينه ها با %20هزينه باالسري ازصورت وضعیت پیمانکار كسر مينمايد.
 8-11پیمانکار موظف است در روزهاي تعطیالت رسمي و جمعه نسبت به انجام امور مربوط به كلیه فصول قرارداد كه جزو كارهاي
ماهیانه پیمانکار ميباشد اقدام نمايد.
 8-12تامین وسیله نقلیه جهت آبپاشي محوطه سنگ شکن ،جابجائي كمپرسور داخل كارخانه و وسیله مخصوص حمل زباله بعهده
پیمانکارميباشد.
 8-13پیمانکار موظف به اخذ تايیديه و گواهي از اداره كار شهرستان خاش مي باشد.
 8-14پیمانکار موظف است نماينده هماهنگ كننده خود را در شیفتهاي كاري به هزينه خود تأمین نمايد .اين نماينده مسئول
ايمني و بهداشت پیمانکار نیز ميباشد.
 8-15انجام آزمايشات دورهاي و تستهاي اسپیرومتري و اديومتري ،راديولوژي و تستهاي بینايي سنجي به عهده پیمانکار بوده و
در صورت عدم انجام ،كارفرما راس ًا اقدام نموده و هزينه آن را از صورت وضعیت پیمانکار كسر مينمايد .درصورت عدم انجام ،كارفرما
راسا اقدام نموده و هزينه آن را با احتساب  % 20هزينه باالسري از صورت وضعیت پیمانکار كسر مينمايد.
 8-16تشکیل پرونده بهداشتي جهت كلیه پرسنل تحت نظارت واحد ايمني و بهداشت و ارائه گزارشات حوادث و شبه حوادث به
صورت ماهیانه بعهده پیمانکار ميباشد.
 8-17پیمانکار متعهد است به محض خاتمه قرارداد جهت دريافت و ارائه مفاصا حساب بیمه اقدام نمايد در صورتیکه در اثر عدم
اقدام به موقع پیمانکار از اين بابت خسارتي يا هزينه اي متوجه كارفرما گردد از محل تضامین نزد كارفرما اين مبالغ كسر خواهد شد.
 8-18پیمانکار حق واگذاري كل يا قسمتي از قرارداد را به غیر به هیچ وجه نخواهد داشت.
 8-19پیمانکار ميبايست نسبت به جبران خسارات ناشي از قصور پرسنل خود در صورت وجود اقدام نمايد.
 8-20پیمانکار موظف به رعايت آئین نامه و دستورالعمل هاي  HSEمطابق پیوست ( )5اين قرارداد ميباشد.
 8-21كلیه مسئولیت هاو حق و حقوق پرسنل پیمانکار برعهده و تعهد پیمانکار بوده و كارفرما دراين مورد كامال مبري ميباشد.
پیمانکار در قبال هرگونه غرامات و خسارات قانوني و يا در خصوص هر نوع ضايعه و خسارات به اموال ،لوازم و يا ابزار آنها كه ناشي
از قصور وي باشد مسئولیت كامل داشته و تعهد ميكند كه كارفرما را از تمام خسارات ،غرامات ،دعاوي ،اقدامات و هزينهها و مخارج
در خصوص اين موارد ،مصون و بري الذمه بدارد مگـر آنکه اين حوادث و يا صدمات و اتالف و خسارات از قصور كارفرما و يا يکي از
كاركنان كارفرما باشد.
 8-22پیمانکار يک شخصیت مستقل از كارفرما بوده و اختیار كامل انتخاب وسايل ،روشها و نحوه انجام كارها طبق قرارداد را دارد.
پیمانکار هیچگونه حق و اختیاري جهت عقد و مبادله قراردادها از طرف كارفرما و يا انجام اقدامي به عنوان نماينده كارفرما و يا مقید
نمودن كارفرما به هر شکل ديگري و يا ادعاي داشتن اين اختیار را ندارد .پیمانکار بايستي كنترل كامل بر جزئیات كارها و روش
تکمیل كارها را داشته باشد و در هیچ موردي پیمانکار نماينده كارفرما محسوب نميشود.
مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  4از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

 8-23رعايت كلیه موازين ايمني بر اساس موازين ابالغي كارفرما بر عهده پیمانکار ميباشد.
 8-24پیمانکار نمي تواند بدون موافقت و مجوز كتبي كارفرما ،تمام يا قسمتي از خدمات موضوع قرارداد و تعهدات خود را به غیر و
ديگري منتقل يا واگذار نمايد .چنانچه در حین اجراي قرارداد ،وقوف حاصل گردد كه پیمانکار مرتکب چنین تخلفي شده است،
كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را يک طرفه فسخ و خسارت خود را از محل مطالبات و تضامین مربوطه پیمانکار تأمین نمايد و در
اين صورت پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت .كارفرما ميتواند و مخیر است كه بااطالع به پیمانکار تمام يا قسمتي از
خدمات موضوع قرارداد و تعهدات خود را به غیر واگذار نمايد.
 8-25پیمانکار رسماً اعالم مي نمايد كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب
 22ديماه  1337نميباشد .پیمانکار تعهد مينمايد منافع اين قرارداد را هیچيک از اشخاص يا افرادي كه در قانون مذكور
پیشبیني نشده يا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و يا آنان را به شراكت قبول نکند .در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما
حق خواهد داشت طبق مقررات قانو ن مزبور با پیمانکار رفتار نموده ،قرارداد را فسخ و كلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین
و از مطالبات پیمانکار و تضامین مربوطه وصول نمايد .در اين خصوص نظر كارفرما قطعي خواهد بود.
ماده .9

جرائم

 9-1چنانچه پیمانکار در تحويل كار موضوع قرارداد تأخیر نمايد ،جرائم مشروحه ذيل از محل تضامین پیمانکار برداشت خواهد شد:
الف -چنانچه با ابالغ كارفرما بر مبناي ماده ( )6پیمانکار در محل كار حضور نیابد كارفرما به عنوان جريمه تأخیر روزانه ( %0.1يکدهم
درصد) مبلغ قرارداد تا سقف ( %10ده درصد) مبلغ قرارداد ،كسر مينمايد.
ب -هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از سقف ( %10ده درصد) مبلغ قرارداد بیشتر شود قرارداد فسخ ميگردد و ضمانت نامههاي
موجود به نفع كارفرما ضبط و نقد ميگردد.
 9-2پیمانکار موظف است كلیه دستور العملهاي ابالغي كارفرما را در رابطه با موارد ايمني و بهداشت ( )OHSAS18001و محیط
زيست ( )ISO14001اجرا نمايد و تأمین لوازم ايمني و بهداشتي به عهده پیمانکار بوده و درصورت عدم تأمین ،كارفرما رأساً اقدام
نموده و كلیه هزينه ها با  %20هزينه باالسري ازصورت وضعیت پیمانکار كسر مينمايد.
 9-3اگر در طي مدت قرارداد نقصي در اجرا يا تامین اقالم و  ...ايجاد گردد كه ناشي از قصور پیمانکار باشد ،پیمانکار متعهد است به
هزينه خود نسبت به رفع نقايص اقدام نمايد .براي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر نقايص و محل آنها كتب ًا به پیمانکار ابالغ ميكند
و پیمانکار بايد حداكثر  5روز پس از ابالغ ،شروع به رفع نقايص كند و آنها را طي مدتي كه با نظر كارفرما معین ميشود رفع نمايد.
هرگاه پیمانکار در اجراي اين تعهد قصور ورزد و يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن نقايص را رأساً و يا به هر ترتیب كه مقتضي
بداند رفع كند و هزينههاي مرتبط را با  %15باالسري از صورت وضعیت هاي پیمانکار كسر و زيانهاي وارده از اين بابت را به تشخیص
خود تعیین و از محل حقالزحمه و يا هر نوع مطالبات ،تضامین و سپردههايي كه پیمانکار نزد او دارد برداشت نمايد.
 9-4در پايان هرماه لیست صورت وضعیت توسط كمیته ايي شامل رياست كارخانه ،مدير تولید و مدير اداري در خصوص درصدهاي
متعلقه به هرفصل از كار و جريمه كلي (براساس پیوست  3و  )4به صورت وضعیت تصمیم گیري مي نمايد.
مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  5از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

 9-5براساس امتیاز كسب شده مطابق ماده ( )9-4درصورت امتیاز كسب شده كل تا  %100معاف و به ازاي هردرصد كاهش از اين
درصد از صورت وضعیت كلي كسر مي گردد.
 9-6براساس امتیاز كسب شده مطابق ماده ( )9-4در صورت عدم رعايت مفاد قرارداد خارج از موارد امتیازدهي بندهاي فوق موارد
براساس گزارش ناظرين به همراه میزان جريمه پیشنهادي براي كمیسیون معامالت جهت تصمیم گیري ارسال ميگردد.
ماده .10

حقوق دولتی ،مالیات و کسورات قانونی و قراردادی

 10-1پرداخت هرگونه مالیات اعم از مالیات بر درآمد و ساير حقوق دولتي مربوط به پیمانکار و كاركنان نامبرده ،ناشي از اجراي اين
قرارداد ،كه در تاريخ امضا اين قرارداد برقرار است به عهده پیمانکار ميباشد.
 10-2مالیات بر ارزشافزوده بر عهده كارفرما ميباشد .كه با ارائه گواهي معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از سوي
پیمانکار به وي پرداخت ميگردد.
ال به عهده
 10-3پرداخت جرائم پیشبینيشده در قانون تأمین اجتماعي مربوط به تأخیر تأديه حق بیمه و يا تسلیم لیست كاركنان ك ً
و هزينه پیمانکار ميباشد.
 10-4پرداخت كلیه كسور و عوارضي كه در قرارداد ذكر نامي از آنها نشده و در زمان تسلیم پیشنهاد قیمت به عنوان قوانین و يا
مقررات كشور جمهوري اسالمي موجود ميباشند ،كالً به عهده پیمانکار خواهد بود .پیمانکار موظف است به استناد موضوع قرارداد
بررسي جامع و كاملي در خصوص اين كسورات انجام و بار مالي آن را در مبلغ پیشنهادي خود لحاظ كند .لذا اشتباه و غفلت پیمانکار
در محاسبات ريالي ساير كسور حقي براي وي ايجاد نکرده ،هیچگونه اعتراضي در اين خصوص مسموع نخواهد بود.
 10-5پرداخت كلیه كسورات قانوني مطابق قوانین جاريه كشور به عهده پیمانکار بوده و كارفرما از هر پرداخت به پیمانکار ( % 5پنج
درصد) بعنوان سپرده بیمه طبق ماده  38قانون بیمه تأمین اجتماعي كسر و پس از خاتمه قرارداد و ارائه مفاصاحساب بیمه توسط
پیمانکار به همراه آخرين صورت وضعیت پیمانکار قابل پرداخت مي باشد و در صورتیکه پیمانکار در خصوص ارائه مفاصا حساب بیمه
تا  1ماه (يک ماه) پس از پايان قرارداد اقدام ننمايد كارفرما مجاز به تسويه كامل حقوق متعلقه به سازمان تامین اجتماعي از محل
مطالبات و صورت وضعیت پاياني و كسورات قبلي ميباشد.
ماده .11

دستگاه نظارت

 11-1دستگاه نظارت مديركارخانه كارفرما ميباشد نماينده دستگاه نظارت  3روز پساز ابالغ قرارداد به صورتكتبي بهپیمانکار اعالم خواهدشد.

 11-2نظارت بر اجراي صحیح مفاد قرارداد در ساير بخش ها به عهده مديريت كارخانه و يا نماينده معرفي شده ايشان بوده و ميبايست
نسبت به امتیازدهي از  1تا  100اقدام نمايد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  6از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

ماده .12

خاتمه قرارداد

 12-1چنانچه كارفرما بخواهد به قرارداد خاتمه دهد ،الزم است ضمن اعالم داليل و مباني خاتمه كار طي مدت ده ( )10روز از تاريخ
اعالم كتبي ،نسبت به خاتمه كار و محاسبه و تسويه خدماتي كه پیمانکار تا تاريخ خاتمه قرارداد انجام داده است ،اقدام نمايد .در اين
صورت پیمانکار بدون حق هیچ گونه اعتراضي ،فقط محق به دريافت مبلغ بخشي از كار كه تا آن زمان به انجام رسانیده ميباشد كه
پس از كسر كسور قانوني و قراردادي و مبالغي كه پیشازاين پرداخت شده ،پرداخت صورت مي پذيرد.
ماده .13

فورس ماژور

 13-1هرگاه اجراي هر يک از تعهدات موضوع اين قرارداد از طرف هر يک از طرفین ،در نتیجه حوادث غیر مترقبه يعني واقعه اي
كه اوالً غیر قابل پیش بیني و ناگهاني باشد ،ثانیاً غیر قابل اجتناب باشد و نتوان به صورت اختیاري آن را دفع كرد ،ثالث ًا حادثه خارجي
و خارج از اراده متعهد باشد ،از قبیل جنگ ،سیل و زمین لرزه متوقف گردد و يا به تاخیر افتد ،طرف مربوطه از وظیفه ايفاي تعهداتي
كه واقعه فوق الذكر بر آن اثر گذاشته است تا زماني كه واقعه مذكور متوقف گردد تا مدت  2ماه معاف خواهد بود .و پس از رفع مانع
(تا مدت  2ماه و بیش از آن صرفاً با تشخیص كارفرما)  ،قرارداد به نحو سابق ادامه خواهد يافت و مدت تعلیق شده نیز با شرايط
مندرج در اين قرارداد به مدت قرارداد اضافه خواهد شد در غیر اين صورت چنانچه به موجب وقوع فورس ماژور انجام تعهدات به كلي
غیر ممکن گردد با اعالم كتبي يکي از طرفین قرارداد منفسخ و براساس اقدامات انجام شده تسويه حساب به عمل ميآيد.
تبصره  .4چنانچه عدم اجراي تعهد جزئي باشد و اين شرايط شامل برخي از تعهدات باشد .متعهد ميبايست برخي از تعهدات را كه
شامل اين موضوع نیست و قابل اجرا بوده را انجام دهد.
تبصره  .5شرايط تحقق فورس ماژور بايدتوسط متعهد ثابت شود واگر نتواند ثابت كند محکوم به پرداخت خسارت مربوطه خواهدشد.
تبصره  .6تغییر نرخ ارز يا نوسانات بازار يا تحريمهاي خارجي فورس ماژور محسوب نميگردد.
ماده .14

فسخ قرارداد

 14-1در موارد ذيل قرارداد از طرف كارفرما قابلفسخ ميباشد:
الف -تأخیر غیرموجه بیش از سقف  % 10مبلغ قرارداد
ب -واگذاري قرارداد به غیر بدون اجازه كتبي كارفرما
ج -انحالل شركت يا؛ ورشکستگي پیمانکار
د -عدم شروع به كار پیمانکار حداكثر تا يک هفته بعد از تاريخ شروع قرارداد
ذ -بروز حوادث قهريه و فورس ماژور به شرح ماده ( )13قرارداد.
تبصره  .6هرگاه كارفرما قرارداد را به يکي از علل مشروحه فوق فسخ كند ،مراتب را كتباً به اطالع پیمانکار ميرساند و بدون احتیاج
به انجام دادن تشريفات قضايي و اداري مبلغ ضمانتنامه سپرده انجام تعهدات و حسن انجام كار را به سود خود وصول و ضبط و با
پیمانکار تسويهحساب مينمايد.
مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  7از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

ماده .15

مرجع حل و فصل اختالفات (داوری)

 15-1كلیه اختالفات ناشي از اين قرارداد از قبیل تفسیر ،اجرا ،مسئولیت ناشي از نقض ،اختالفات راجع به اعتبار ،بطالن و فسخ
قرارداد و خسارات ناشي از فسخ يا بطالن و حتي دعاوي راجع به اسناد تجاري مذكور در اين قرارداد ميبايست در ابتدا طي جلسهاي
با حضور نمايندگان دو طرف قرارداد بررسي گرديده و درصورتيكه طرفین نتوانند موضوعات مورد اختالف را از طريق مذاكره و گفتگو
طي مدت ( )1ماه حلوفصل نمايند ،مطابق قوانین جمهوري اسالمي ايران موارد اختالف به يکي از مراجع صالحة قضايي ارجاع داده
خواهدشد .طرفین نیز موظف و مکلفاند تا حل نهايي اختالفات مزبور ،به تعهدات خود در چارچوب اين قرارداد عمل نمايند.
 15-2اين قرارداد و كلیه مفاد و شرايط آن تابع قوانین رايج جمهوري اسالمي ايران مي باشد و طبق اين قوانین تعبیر و تفسیر
ميگردد.
 15-3شرايط ذكر نشده در اين قرارداد تابع شرايط عمومي پیمانها ميباشد .در صورت تخلف از قوانین و مقررات فوقالذكر ،پیمانکار،
كارفرما را در قبال هرگونه دعاوي ،هزينهها و مخارج و مسئولیتهاي ناشي از قصور پیمانکار در اين خصوص مصون و مبري ميدارد.
ماده .16

اقامتگاه قانونی و مکاتبات طرفین

 16-1اقامتگاه قراردادي طرفین به شرح ماده ( )1قرارداد حاضر بوده و كلیه اوراق اداري و قضايي و نامه هاي سفارشي ارسالي به
نشاني مذكور وفق ماده  1010قانون مدني ابالغ واقعي محسوب شده و معتبر خواهد بود.
تبصره  .7كلیه مکاتبات و اخطاريه ها و رسیدهايي كه از طريق فاكس ،ايمیل يا ساير طرق هاي ارتباطي از سوي هريک از طرفین به
آدرس طرف مقابل ارسال مي گردد در حکم اصل محسوب شده و مقابل طرفین قرارداد و محاكم و مراجع رسمي و حل اختالف قابل
استناد خواهد بود.
تبصره  .8هرگاه يکي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغییر دهد ،بايد ده روز ( )10قبل از تاريخ تغییر ،نشاني جديد خود را بهطرف
ديگر اعالم كند .تا وقتيكه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است ،مکاتبات به نشاني قبلي ارسال ميشود و دريافت شده تلقي
ميگردد.
ماده .17

ضمائم و پیوست ها

پیوست شماره  :1جدول حداقل پرسنل مورد نیاز
پیوست شماره  :2موضوع قرارداد انجام عملیات خدماتي
پیوست شماره  :3جدول گزارش روزانه انجام عملیات نظافتي و فضاي سبز
پیوست شماره  :4فرم تايیديه عملکرد كارگران نظافتي خط تولید
پیوست شماره  :5الزامات قانوني پیمانکار در سیستم مديريت بهداشت ،ايمني و محیط زيست كارخانه سیمان خاش
پیوست شماره  :6آگهي روزنامه رسمي آخرين تغییرات شركت پیمانکار

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  8از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

ماده .18

نسخههای قرارداد

 18-1اين قرارداد بر طبق ماده  10قانون مدني به شماره  ......................مورخ  ،..........................در  18ماده 8 ،تبصره و  6پیوست و در
اقامتگاه كارفرما به امضاي طرفین قرارداد رسید و اسناد آن مبادله شد .اين قرارداد در  3نسخه تنظیم شد كه هر يک در حکم واحد
ميباشند و براي طرفین الزم اتباع خواهد بود.

کارفرما :شرکت سیمان خاش

پیمانکار……………………… :

نام و نام خانوادگی :فرهاد نیکخواه

نام و نام خانوادگی................... :

سمت:مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سمت..................................... :

امضاء:

امضاء:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی........................ :

سمت:

سمت....................... :

امضاء:

امضاء:

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  9از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

پیوست شماره  : 1جدول حداقل پرسنل مورد نیاز
عنوان

ردیف

تعداد نفرات

1

ساختمان اداري

2

نفر

2

ساختمان كنترل

2

نفر

3

طبقه هم كف كنترل مركزي -برق و شیفت برق و كارگاه برق

1

نفر

4

آزمايشگاه فیزيک – تعمیرات خط -تأسیسات

1

نفر

5

پست هاي برق

1

نفر

6

معدن – خدمات – آموزش و ساختماني

1

نفر

7

انرژي -انبار تعمیرات خط – تراشکاري و كارگاه نوسازي

1

نفر

8

باسکول -فروش و بهداشت

 1نفر

9

نوبت دهي -انتظامات -آتش نشاني -دوش رختکن

1

10

خط تولید

 18نفر

نفر

11

محوطه

7

نفر

12

سرويس بهداشتي -لجن كش

1

نفر

13

مهمانسراهاي داخل كارخانه

1

نفر

14

تراكتور و حمل

2

نفر

15

فضاي سبز

5

نفر

16

انبارها -دوش و رختکن

1

نفر

17

مهمانسرا شماره يک واحدهاي مسکوني

 7نفر

18

تعمیرگاه نقلیه

 2نفر

19

رستوران كارخانه

 8نفر
جمــــع

مهر و پاراف کارفرما:

 63نفر

مهر و پاراف پیمانکار :
صفحه  10از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

پیوست شماره  :2موضوع قرارداد انجام عملیات خدماتی
فصل  : 1نظافت و جمع آوری زباله ها و حمل آنها به محل دفن زباله
نظافت :فلکه ورودی کارخانه ،بلوار ورودی ،پارکینگ مینیبوس و تمام میادین و خیابانهای داخل کارخانه ،پایانه و در صورت نیاز نظافت پاسگاه
1-1

تمام خیابانهای محوطه روزانه نظافت گردد و هیچگونه زباله،نخاله،خار و خاشاک  ،پاکت  ،پالستیک ،زباله ،عمومی ،مشاهده نگردد و
پیمانکار باید تائید کارکرد خود را از نماینده قانونی پیمانکار اخذ نماید و چنانچه منطقهای که مورد قبول کارفرما و یا نماینده قانونی
آن نباشد ظرف مدت اعالم شده باید پیمانکار نظافت را انجام و تحویل نماینده قانونی کارفرما بنماید.

1-2

پیمانکار موظف است زباله خیابانها و میادین را جم ع آوری و تفکیک نماید وهرنوع (زباله پالستیکی ،سرنخ آغشته به روغن ،زباله
های عمومی) را در محلهای مورد نظر جمع آوری و سپس به محل دفن زباله ها حمل و دفن نماید (سرنخهای آغشته به روغن جهت
سوزاندن در کوره در کیسه جمع آوری شود).

1-3

دراثر طوفان و سیل چنانچه نظافت عمومی کارخانه بطور غیر منتظره بهم خورد بالفاصله پس از مهار طوفان و بارندگی پیمانکارنسبت
به نظافت کل منطقه تعریف شده درقرارداد اقدام و هیچگونه وجهی اضافه به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

1-4

پیمانکار موظف است کلیه کارگران را ملبس به لباس رنگ نارنجی نماید .کاله ایمنی ،دستکش ،ماسک و سایر کارگران در بخشهای
اداری و آبدارخانه با نظر کارفرما نسبت به تهیه نوع لباس و کفش،دستکش اقدام نماید.

1-5

کلیه ابزارهای الزم در امر نظافت و فضای سبز ،وسیله نقلیه حمل زباله ،تراکتور ،بیل ،فرغون ،کلنگ ،جارو (درانواع مختلف) ،تی،
خاک انداز ،قیچی باغبانی ،سم پاش دستی و مکانیک ،اره باغبانی و سایر ابزاری که در حین کار الزم باشد و غیر قابل پیش بینی
میباشد و بعهده پیمانکار میباشد.

1-6

شروع و خاتمه کار پیمانکار از شنبه تا پنج شنبه ساعت  7صبح الی  14:30هر روز می باشد و پیمانکار موظف است یک نفر از ساعت
 7صبح الی  18عصر را جهت هماهنگی و نظارت در کارخانه بگمارد و کارفرما یک خط تلفن داخلی و اطاق در اختیار پیمانکار قرار
دهد و هرگونه سرویس دهی تلفن خارج از کارخانه بعهده پیمانکار بوده و هزینه آن دریافت می گردد.

فصل  : 2نظافت ساختمانها و سرویس های بهداشتی رفع گیر و تخلیه سپتیکهای کارخانه
ساختمان اداری ،کنترل مرکزی ،تعمیرات خودرو ،کارگاه ساخت ،انبارمرکزی ،انبار آجرنسوز ،انبار قطعات انبارپاکت ،ساختمان تعمیرات خط،
انبار تعمیرات ،کارگاه برق ،کارگاه تأسیسات ،کارگاه تراشکاری ،شیفت برق ،پست اصلی ،فروش ،کارتزنی ،باسکول ،ساختمان تدارکات،
ساختمانهای خدمات و نقلیه ،ساختمانی و معدن ،نظافت و پاکسازی ساختمان دوش و رختکن و ساختمان آموزش ،پایانه حمل و نقل ،پارکینگ
مینی بوسها .
2-1

نظافت داخل اطاقها ،سالن ،میزکار و صندلی ،لوازم موجود دراطاقها ،نظافت شیشه ها ،پنجره ها ،درب ها،جمع آوری زباله داخل
اطاقها و انتقال آنها خارج از کارخانه به محل دفن زباله ها ،نظافت سرویسبهداشتی (کف سرویس ها ،کاشیهای اطراف ،آئینه ،سنگ
و دستشویی ،فالش تانک ،دربها ،رفع گیرلوله های فاضالب ،نظافت محدوده و راه پله های ورودی به ساختمانها ،نظافت حفاظ پله ها
و نظافت زیر راه پله ها و پشت بام کلیه ساختمانها.

2-2

زباله دانهای موجود از طرف کارفرما تحویل پیمانکار می گردد و حفظ و نگهداری آن بعهده پیمانکار و تأمین سایر زباله دانها به عهده
پیمانکار می باشد.

2-3

لوازم مربوط به نظافت ساختمانها (شیشه شور ،مایع سفید کننده ،ضد عفونی کننده ،لنگ تنظیف  ،پودر سفید کننده ،پودر رختشویی
کیسه زباله برای سطلهای زباله و تعویض روزانه آنها ) بعهده پیمانکار می باشد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  11از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

2-4

کیفیت لوازم نظافت بند  3-2به تائید کارفرما یا نماینده قانونی آن برسد.

2-5

تهیه صابون و شارژ کلیه سرویسهای بهداشتی سطوح کارخانه و پایانه به عهده پیمانکار می باشد و کیفیت آن باید به تائید ایمنی و

بهداشت کارخانه برسد.
تبصره  :آبپاشی محوطه ،حمل آبشرب و بهداشتی پاسگاه و واحد ساختمانی به عهده پیمانکار می باشد.
فصل  : 3ارائه خدمات آبدارخانه ها
3-1

ساختمان اداری.

3-2

کارگاه نوسازی،تراشکاری،انبار تعمیرات و انرژی.

3-3

ساختمان مکانیک و بهداشت.

3-4

ساختمان های خدمات ،ساختمانی،معدن  ،اموزش.

3-5

ساختمان های الکترونیک ،کارگاه برق.

3-6

ساختمانهای تعمیرات خودرو (طبقات هم کف و طبقه باال(رانندگان معدن )).

3-7

ساختمان کنترل مرکزی طبقات هم کف و طبقه باال.

3-8

ساختمان انبار.

3-9

ساختمان فروش  .بهداشت و انتظامات  +باسکول و نوبت دهی .

تبصره  :برای پرسنل شاغل در آبدارخانه ها می بایست پیمانکار کارت تائید سالمت بهداشت تهیه و در محل آبدارخانه نصب و روپوش سفید
تهیه نماید.
فصل  : 4فضای سبز
4-1

آبیاری ،حفظ و مرمت پایه درختان و کانالهای آب  ،وجین چهارفصل  ،هرس درختان ،کاشتن درخت و نهال کاری،
جابجایی خاک ،پخش کود حیوانی و شیمیایی ،گل کاری  ،راهبری و حفظ نگهداری سیستم آّبیاری قطره ای اجرا شده و در
دست اجرا 100 ،هکتار جنب پاسگاه ،مهمانسرای شماره ،2تأمین نیرو در تعویض پمپهای داخل چاهها ،تأمین نیرو جهت تولید
نهال گلخانه ،نظافت و جمع آوری زباله داخل درختان و باغچه ها ،جمع آوری خار و خاشاک هرس شده

بعهده پیمانکار

می باشد و پیمانکار موظف است برابر برنامه زمانبندی نسبت به سمپاشی و آبیاری ،هرس و کاشت درختان و گل کاری
اقدام نماید.
4-2

تهیه بذر،کود ،سم ،درخت بعهده کارفرما می باشد.

4-3

حفظ ونگهداری فضای سبز در اثر سهل انگاری پیمانکار برابر نظر کارشناس مربوطه از پیمانکار اخذ خواهد شد.

4-5

پیمانکار موظف است هرگونه آفت و بیماری درختان را سریعاً به نماینده قانونی کافرما کتباٌ اعالم نماید.

4-6

کلیه موتور پمپ با تابلوهای مربوطه برق خارج از کارخانه طی صورتجلسه ای به پیمانکار تحویل و حفظ و نگهداری آنها با
پیمانکار می باشد.

4-7

پیمانکار موظف است کلیه لوازم مربوط به باغبانی و فضای سبز را تهیه نماید.

4-8

جابجایی نهال ،کود و سهم داخل کارخانه ،بعهده پیمانکار می باشد.

تبصره  :کلیه عملیات فضای سبز میبایست تحت نظر یک نیروی متخصص در امور باغبانی انجام پذیرد.
تبصره  :کارهای فصلی هرس ،بوته زنی،نهال زنی درختکاری ،کانال کشی ،جابجائی خاک بصورت روزانه

مهر و پاراف کارفرما:

توسط ناظر تایید و پیمانکار

مهر و پاراف پیمانکار :
صفحه  12از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

موظف است در کوتاهترین زمان ممکن در فصول مختلف نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید در غیر اینصورت تائیدیه های
انجام شده کان لم یکن تلقی می گردد.
فصل  : 5پاکسازی خط تولید با تأئید کارکرد گزارش روزانه واحد بهره برداری
سنگ شکن
پاکسازی  :اطراف قیف.
پاکسازی  :تمام طبقات سنگ شکن .
پاکسازی  :داخل تونل نوار استاکر.
پاکسازی  :اطراف اپرون فیدر.
پاکسازی  :تجهیزات نوار نقاله ها.
پاکسازی  :اتاق استارترها و سینی کابلهای سنگ شکن.
پاکسازی  :تونل و محوطه فیدرهای نوار بای پاس.
آسیاب مواد
پاکسازی  :اطراف شنکها و تونل نوار خوراک.
پاکسازی :محوطه همکف و چال الواتور.
پاکسازی  :طبقات  13متری و محرک الواتور و سپراتور.
پاکسازی  :اطراف یاتاقان های ورودی و خروجی آسیاب و جک پمپها.
پاکسازی  :اطراف موتور و گیربکسهای اصلی و پمپهای مربوطه.
پاکسازی  :سینی کابلها و دپارتمان مربوطه.
پاکسازی  :اطرف ایراسالیدهای تراسپورت.
پاکسازی  :اتاق گریس پاش چرخدنده و تخلیه گریس مازاد.
پاکسازی  :باالی سیلوهای هموژن
پاکسازی  :باالی سیلوهای ذخیره
پاکسازی  :محوطه فنها و ایرلیفت آسیاب
پاکسازی  :محوطه اسکرو کمپرسورهای هموژن.
پاکسازی  :کانالهای در پوش دار محلی.
انبار خاک
پاکسازی  :استاکر و ریکالیمرها.
پاکسازی  :تجهیزات و محوطه نوارهای استاکر و ریکالیمر آهک ریکالیمر آلوویم .
پاکسازی  :ریل استاکر و ریکالیمرها.
پاکسازی  :طبقات و تونل سنگ آهن.
پاکسازی  :کانال نوارهای به سمت سیلوهای سه گانه.
پاکسازی  :خیابانهای داخل و اطراف انبارخاک.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  13از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

پاکسازی  :سرسیلوهای سه گانه.
پاکسازی :سینی کابلهای انبار خاک.
کوره
پاکسازی  :طبقات پری هیتر ،اطراف وکابین آسانسور.
پاکسازی  :سقف الکتروفیلتر اصلی و کمکی.
پاکسازی  :طبقات و محوطه بای پس کولینگ تاور.
پاکسازی  :سینی کابلهای دپارتمان.
پاکسازی  :زیر سیلوهای ذخیره.
پاکسازی  :محوطه تجهیزات برداشت از سیلوها و خوراک کوره و ایرلیفت.
پاکسازی  :طبقات و تونل باندهای آموند.
پاکسازی  :کانالهای در پوشدار و کانالهای سوخت رسانی به مشعلها.
پاکسازی  :اطراف فنهای پری هیتر ،الکتروفیلتر ،زیردودکش اصلی.
پاکسازی  :اطراف ترانسپورت الکتروفیلترهای اصلی و کمکی.
پاکسازی  :اطراف فن  ،مسیر مواد الکتروفیلتر گریت و زیر دودکش.
پاکسازی  :ورودی کوره و محوطه  3ایستگاه کوره .
پاکسازی  :محوطه یونیت مشعل و خروجی کوره .
پاکسازی  :محوطه و طبقات گریت کولر.
آسیاب سیمان
پاکسازی  :محوطه همکف و چال الواتورها.
پاکسازی  :اطراف موتور و گیربکسها و پمپهای مربوطه هر دو خط.
پاکسازی  :محوطه ورودی و خروجی آسیابها.
پاکسازی  :سینی کابلهای دپارتمان.
پاکسازی  :اتاق پمپهای آب.
پاکسازی  :اطراف جک پمپهای ورودی وخروجی.
پاکسازی  :پارت  Aو تجهیزات نوارها.
پاکسازی  :طبقات هر دو خط.
پاکسازی  :اتاق شنکها و اتاق نوارهای فیدر هر دو خط.
پاکسازی  :محوطه زیر سیلوهای بای پس.
پاکسازی  :تونل باندهای زیر انبار کلینکر.
پاکسازی  :محوطه اطراف بونکرهای ایرلیفتها.
پاکسازی  :تونل و اطراف پایه های استراکچر نوار .07
پاکسازی  :اطراف  4سیلوی سیمان و باالی آنها.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  14از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

پاکسازی  :سقف سپراتورهای اطراف موتور و گیربکس الواتور اصلی.
پاکسازی  :اطراف الواتور گچ و پوزوالن و سیلوی پوزوالن و باالی آن.
پاکسازی  :تونل و طبقات سنگ شکن گچ و پوزوالن .
پاکسازی  :اتاق گریس پاش چرخدنده و تخلیه گریس مازاد هر دوخط.
فصل  :6نظافت محوطه  12واحد و  18واحد مسکونی و داخل و مهمانسرا شماره یک
 نظافت مجموعه مهمانسرا شماره یک شامل:-1نظافت کلیه اتاق ها ،سالن ها ،آشپزخانه ،میز ،صندلی ،شیشه ها ،و ...
-2نظافت و شستشوی ملحفه ،پتو تخت خواب ها و…
 -3نظافت سرویس های بهداشتی (کف سرویس ها ،کاشی ها ،آینه و رفع گیر آن)
-4نظافت و جمع آوری زباله ها مهمانسرا و انتقال به محل دفن
-5نظافت محوطه ورودی مهمانسرا ،اتاق نگهبانی ،دور تا دور محوطه مهمانسرا
 -6نگهداری و ابیاری ،هرس و وجین ،کود دهی ،کلیه فضای سبز مهمانسرا
 نظافت و نگهداری از فضای سبز مجموعه  18واحد مسکونی و  12واحد مسکونی شامل: -1شامل هرس درختان  ،کود دهی آبیاری درختان مجموعه
 -2جمع آوری زباله ها و انتقال به محل دفن
 -3نظافت محوطه مجموعه  12واحد مسکونی و  18واحد مسکونی سیمان خاش
فصل  : 7مشارکت پرسنل پیمانکار در خدمات به فرایندهای تعمیراتی کلی و جزئی به تفکیک دپارتمان های:
 1-7سنگ شکن
-2-7آسیاب مواد
-3-7دپارتمان پخت(کوره و پیش گرمکن)
-4-7دپارتمان آسیاب سیمان و بارگیرخانه
خالصه ای از مفاد آیین نامه و دستورالعمل  HSEپیمانکاران کارخانه سیمان خاش
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پیمانکار مکلف است از قوانین ،خط و مشی  ،نقطه نظرات  ،پیشنهادات و دستورالعمل ها و آیین نامه ها و استانداردهای شرکت (
ارائه شده از سوی امور ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست کارفرما) در طول اجرای پیمان ( قرارداد ) بطور دقیق و کامل
پیروی نماید.

 -2پیمانکار ملف است در اسناد مناقصه ساز و کاری برای تخصیص هزینه های پیاده سازی الزامات  HSEدر نظر بگیرد.
 -3پیمانکار مکلف است در طول اجرای قر ارداد و درصورت لزوم قبل از شروع بکار موارد ذیل را پیش بینی ،تهیه و رعایت نموده و
نسبت به آموزش آنها به پرسنل زیر مجموعه و ارتقاء آگاهی آنها اقدام نماید:
-

تدارک تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و وسایل حفاظت فردی و سایر ملزومات  HSEمطابق فهرست منظم به قرارداد که مودر
تأیید نماینده کارفرما قرار گرفته باشند.

-

شناسایی و ارزیابی خطرات بهداشتی و ایمنی و زیست محیطی و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصالحی الزم

-

فراهم نمودن شرایط و مقدمات الزم جهت مشارکت همه جانبه نیروی کار در امر HSE

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  15از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

-

تأمین سیستم ایمن کار با تدارک وسایل و تجهیزات دارای ریسک ایمنی باال

-

گزارش حوادث و شبه حوادث محیط کار

-

الزام اجرای دستورالعمل های  HSEمدون و مصوب کارفرما تحت نظارت واحد HSEکارفرما.

 -4پیمانکار موظف است نسبت به تأمین تأسیسات و دستگاههای ایمن مورد نیاز شرکت اقدام نماید تا هیچگونه ریسکی افراد ،اموال و
محیط زیست را تهدید ننماید.
 -5برای موثرواقع شدن برنامه های  HSEپیمانکار و عامل بین طرفین در زمینه های ایمنی و بهداشت و محیط زیست پیمانکار مکلف
است یک نفر را بعنوان مسئول  HSEبه واحد ایمنی و بهداشت کارفرما معرفی نماید.
 -6پیمانکار موظف است در خصوص شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت و زیست محیطی اقدام و همچنین پیش
بینی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه با امکانات و منابع مورد نیاز را ایجاد نماید.
 -7رعایت مقررات  HSEکارکنان پیمانکار برعهده پیمانکار است و چنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت و عدم رعایت ضوابط HSE
ایجاد شرایط ناایمن ،نقص در دستگاههای مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خسارت جانی و مالی و زیست محیطی
گردد .کارفرما هیچگونه مسئولیتی دراین زمنیه نخواهد داشت.
 -8پیمانکار موظف است برنامه آموزشی الزم را برای اجرای دقیق مقررات  HSEشرکت و ارتقای آن بکار گیرد.
 -9مسئول  HSEپیمانکار مکلف است در کلیه جلسات هماهنگی کافرما حضور یافته و گزارش  HSEواحد مربوطه را ارائه نماید.
 -10پیمانکار موظف است متناسب با نوع کار براساس دستورالعمل اجرایی کارفرما درخصوص تهیه و استفاده اجباری از تجهیزات حفاظت
فردی و ایمنی ذیل اقدام و لیست تحویلی را با امضاء کارگر به کارفرما ارائه نماید.
کاله ایمنی کار ،لباس کار مرغوب متناسب با نوع کار ،کفش کار ایمنی پنجه فوالدی ،دستکش متناسب با نوع کار ،گوش سمعکی(
ایرماف و ایربالگ) ماسک تنفسی فیلتر دار قابل شتشو  ،عینک مخصوص متناسب با نوع کار و سایر لوازم ایمنی مورد نیاز.
 -11پیمانکار موظف است در خصوص رفع موارد و نواقص آالینده محیط زیست ( آب و هوا) از قبیل معاینه فنی و سالمت خودروها ،کنترل
و مدیریت و برنامه ریزی صحیح بر روی مواد نفتی و روغنی و
 -12پیمانکار مکلف است در خصوص تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل انجام آزمایشات ادواری و تجزیه و تحلیل آنها توسط پزشک دارای
گواهینامه طب کار و همچنین اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار اقدام و نسخه ای از گزارشات مربوطه را به کارفرما ارسال نماید.
 -13پیمانکار موظف است در جهت رعایت اصول ایمنی و بهداشت در خصوص نصب جعبه کمکهای اولیه مجهز و کپسول اطفای حریق
متناسب با نوع کار ( پودر و گاز و  )CO2در مکانهای مورد نیاز اقدام نماید.
 -14پیمانکار موظف است در خصوص تجهیز آشپزخانه  ،سرویسهای بهداشتی ،حمام و رختکن مناسب جهت کارگران اقدام نماید.
 -15پیمانکار مکلف است در خصوص انجام معاینات قبل از استخدام پرسنل زیر مجموعه و همچنین انجام آزمایشات سالمت پرسنلی که
با موادغذایی و خوراکی سروکار دارند اقدام و نسبت به اخذ کارت سالمت آنها اقدام نماید.
در صورتیکه پیمانکار به هر نحوی از فراهم نمودن تجهیزات حفاظت فردی و ایمنی ،ابزارآالت و تجهیزات مورد نیاز جهت ایمن نمودن محیط
کار و انجام اقدامات و فعالیتهای الزم جهت رعایت مقررات  HSEقصور نماید .کارفرما مجاز است نسبت به تأمین موارد مذکور اقدام و هزینه
های تمام شده را بهمراه  20درصد هزینه باالسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید و پیمانکار هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  16از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

پیوست شماره  :3فرم های امتیاز دهی

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  17از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

پیوست شماره  :4فرم تاییدیه عملکرد کارگران نظافتی خط تولید

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  18از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

پیوست شماره  :5الزامات قانونی پیمانکار در سیستم مدیریت بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست
کارخانه سیمان خاش
الف -موارد بهداشتی
 -1براساس ماده  92قانون كار و الزامات وزارت بهداشت  ،درمان و اموزش پزشکي پیمانکار مکلف است در خصوص جذب يک نفر كارشناس بهداشت حرفه اي بصورت پاره
وقت اقدام و همچنین جلسه كمیته حفاظت فني و بهداشت كار بصورت ماهیانه برگزار و نسخه اي از صورتجلسات به واحد ايمني و بهداشت كارخانه ارسال گردد.
 -2پیمانکار موظف است طبق ماده  92قانون كار قبل از شروع بکار نسبت به انجام آزمايشات و معاينات قبل از استخدام جهت كلیه پرسنل اقدام نمايد .
 -3پیمانکار موظف است سالي يکبار معاينات پزشکي را براي كلیه كارگران انجام و توسط پزشک مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد و يک نسخه از آن را در اختیار واحد ايمني و
بهداشت كارخانه قرار دهد.
 -4پیمانکار موظف است جهت كارگران شاغل تسهیالت بهداشتي از قبیل حمام و دوش  ،سرويس بهداشتي  ،محل تهیه و طبخ غذا و سلف و سرويس مناسب آب آشامیدني
بهداشتي و در صورت لزوم اقامتگاه بهداشتي جهت كاركنان با نظارت واحد ايمني و بهداشت كارخانه مهیا نمايد.
ب -موارد ایمنی:
 -1پیمانکار مکلف است قبل از شروع فعالیت نسبت به معرفي كتبي يک نفر بعنوان مسئول ايمني شركت كه مورد تأيید واحد ايمني و بهداشت باشد اقدام نمايد.
 -2پیمانکار موظف است در زمان تجهیز كارگاه نسبت به تهیه و استقرار وسايل ايمني و آتش نشاني مناسب و مورد نیاز كارگاه اقدام نمايد.
 -3پیمانکار مکلف است جهت كلیه كارگران  ،قبل از شروع كار با هماهنگي واحد ايمني و بهداشت كارخانه دوره آموزشي ايمني برگزار نمايد.
 -4كلیــه پیمــانکــاران موظف بــه رعــايــت قوانین و م قررات ايمني و بهــداشــــت حــاكم در كــارخــانــه و از طرف واحــد ايمني و بهــداشــــت كــارخــانــه
ميباشند.
 -5پیمانکار موظف است وسايل حفاظت فردي و ايمني مورد نیاز كارگران را طبق نظر واحد ايمني و بهداشت كارخانه از نوع مرغوب و مقاوم و متناسب با نوع كار اقدام نمايد.
 -6چنانچه به داليلي پیمانکار جهت انجام كار از پیمانکار فرعي استفاده نمايند پیمانکار فرعي ملزم به رعايت كلیه موارد قانوني و متن قرارداد ميباشد.
 -7پیمانکار موظف است قبل از شروع بکار لیست نفرات خود را به واحد ايمني و بهداشت اعالم نمايد.
 -8واحد ايمني و بهداشت كارخانه موظف است از ورود وسايل و تجهیزات ايمني و بهداشتي كه داراي نقص فني باشند جلوگیري بعمل آورد.
 -9پیمانکار موظف است پس از انجام كار نسبت به پاكسازي و بهسازي محیط كار و بازگردان آن به حالت اولیه اقدام نمايد.
 -10در صورتیکه بوا سطه عدم رعايت مقررات ايمني و بهدا شتي تو سط پیمانکار حادثه و يا خ سارت جاني و مالي جهت شركت و پر سنل رخ دهد پیمانکار پا سخگوي مراجع
قانوني بوده و كلیه خسارت بر عهده پیمانکار است.
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پیمانکار مکلف است از قوانین و مقررات  ،خط مشي ها  ،دستورالعمل ها و استانداردهاي كارخانه بطور كامل پیروي نمايد.

 -12در صـــورتیکــه فرد و يــا افردي ا ز پیمــانکــار از قوانین و مقررات ايمني و بهــداشــــت كــار شـــركــت تبعیــت ننمــايــد و ايمني خود و ديگران را
به خطر بیندازد واحد ايمني و بهداشت مکلف است نسبت به اخراج و تعطیل نمودن فعالیت آن بخش اقدام نمايد.
 -13پیمانکار مکلف است قبل از استفاده از ماشین آالت و تجهیزات سنگین گواهینامه تست سالمت فني آن را به واحد ايمني و بهداشت ارائه نمايد.
 -14پیمانکار موظف است كلیه كارگران خود را در مقابل حوادث ناشي از كار بیمه نمايد.

ج -ضمانت اجرای قوانین و مقررات
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در صورت عدم رعايت موارد ايمني و بهدا شتي تو سط پیمانکار كارفرما مجاز ا ست با تأيید مديريت عامل به ازاي هر مورد تخلف از سه روز تا 10
روز حقوق كارگر نسبت به جريمه نقدي اقدام نمايد.

-2

در صورت عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي و ايمني مناسب كارفرما مجاز است در خصوص تحويل لوازم از طريق انبار به كارگران اقدام و هزينه
آنها را به انضمام  %15باالسري از صورت وضعیت پیمانکار كسر نمايد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  19از 20

موضوع قرارداد :پیمانکاران خدماتی-نظافتی
کد قرارداد............ :

پیوست شماره  : 6آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت پیمانکار

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  20از 20

اسناد مناقصه پیمانکاری نظافتی

پیوست  2اسناد مناقصه :نحوه ارزیابی و امتیاز فنی

جدول ( )1ارزیابی پیمانکاران
پارامترها به ترتیب اهمیت

ردیف

درصد

امتیاز

وزنی

( 0الی )100

1

مستندات ثبت شرکتی

20

2

رزومه فعالیت هاي مرتبط به همراه رضایت نامه هاي دریافت شده

25

3

صورت هاي مالی سه سال گذشته

20

 4کپی برابر اصل گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی ( )HSEپیمانکار از اداره کار)
مجموع

35
100

توجه :حد نصاب پذیرش پیمانکاران ،کسب امتیاز کل  60می باشد.

اسناد مناقصه پیمانکاری نظافتی

پیوست  3اسناد مناقصه :فرم اطالعات شرکتی

اسناد مناقصه پیمانکاری نظافتی

پیوست 4اسناد مناقصه :فرم درخواست عودت تضامین
اینجانب (اینجانبان)  ....................................فرزند  ..........................به شماره شناسنامه/کد ملی
 ...................بعنوان نماینده شرکت  ...................................................................به ثبت رسیده در
شهر .............و به شماره ثبت  ................متقاضی شرکت درمناقصه فوق می باشیم و با اطالع از شرایط
شرکت در مناقصه نسبت به ارسال ضمانت نامه موضوع بند( )5این اسناد به مشخصات مندرج در جدول
ذیل اقدام و پیشنهاد قیمت را تکمیل می نمایم(می نماییم).

نوع ضمانت نامه

بانک صادر کننده شماره ضمانت نامه

ارزش ضمانت نامه

تاریخ ضمانت نامه

فیش نقدی
ضمانت نامه بانکی
مشخصات بانکی :
ا سترداد سپرده شرکت در مناق صه خواه شمند ا ست مبلغ ت ضمین را به ح ساب و یا بانک م شخص شده ذیل واریز
فرمایید:
نام بانک

شماره حساب

شماره شبا

نام صاحب حساب

کد شعبه

آدرس و تلفن شعبه

* لطفاً در تکمیل جدول فوق دقت فرمایید تا امور مرتبط با ضمانت نامه شما در اسرع وقت انجام گردد.

