شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

بسمﻪ تعالي
شركت ﻣجتمع سيمان غرب آسيا )سهاﻣي عام( در نظر دارد خدﻣات نگهداري و نظافت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،ﻣﺤوطﻪ
كارخانﻪ و نگهداري فضاي سبز و جمع آوري زبالﻪ و خدﻣات خودرويي و خدﻣات آبدارخانﻪ هاي ﻣجتمع را از طريق ﻣناقصﻪ
عموﻣي بﻪ شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد ،لذا از آن شركت ﻣﺤترم دعوت بﻪ عمل ﻣي آيد تا در ﺻورت تمايل نسبت بﻪ
ارائﻪ پيشنهادات ﻣالي و فني بﻪ ﺻورت تﻔكيك شده بﻪ شرح جداول پيوست اقدام و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت
اداري روز سﻪ شنبﻪ ﻣورخ  ٩٩/٠٤/٠٣بﻪ ؛
الف :از طريق ﻣراجعﻪ بﻪ آدرس كارخانﻪ سيمان غرب آسيا واقع در كيلوﻣتر  ٤٥جاده فريمان بﻪ تربت جام شهر نصرآباد جنب
روستاي ابدال آباد ﻣي باشد ).واحد بازرگاني (.
ب :دفتر ﻣشهد واقع در خيابان سناباد -بين سناباد  ٤٣و  ٤٥پﻼك  ) ٣٧١واحد بازرگاني(.
ج:دفتر تهران واقع در چهارراه جهان كودك – بزرگراه حقاني -خيابان شهيدي )ديدار جنوبي ( پﻼك  -١٤طبقﻪ اول با شماره
تماس  )٠٢١٨٨٧٧٥٠٥٥واحد بازرگاني (.

شركت ﻣجتمع سيمان غرب آسيا با اخذ رسيد تﺤويل نمايند.
شرح خدﻣات ﻣوضوع ﻣناقصﻪ :
 -١انجام خدﻣات نگهداري و نظافت ساختمان ها و ابنيﻪ خط توليد و ساختمان هاي جنبي و ﻣﺤوطﻪ كارخانﻪ  ،جمع آوري زبالﻪ
ها  ،جمع آوري ﻣواد ريزشي از تجهيزات خط توليد و اﻣور فيلتراسيون
 -٢انجام خدﻣات اﻣور آبدار خانﻪ ها و ﻣهمانسرا ها
-٣انجام خدﻣات نگهداري و توسعﻪ فضاي سبز داخل ﻣﺤوطﻪ كارخانﻪ
 -٤انجام خدﻣات خودروهاي سبك و سرويس دهي بﻪ پرسنل كارفرﻣا و حمل كاﻻ در داخل و خارج از كارخانﻪ



ﻣهم :ﻣجتمع سيمان غرب آسيا در رد و يا قبول كل و يا بخشي از پيشنهادات ﻣختار ﻣي باشد و شركت در ﻣناقصﻪ
هيچگونﻪ حقي را براي شركت كنندگان در ﻣناقصﻪ ايجاد نخواهد نمود.



هزينﻪ درج آگهي در روزناﻣﻪ بر عهده برنده ﻣناقصﻪ ﻣيباشد.

آرمان رسول پور
معاونت فني و بازرگاني
شركت مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان غرب آسيا

ﺻﻔﺤﻪ  42از 1

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

برگ پيشنهاد قيمت
)پاكت ج(
ﺿﻤـﻦ مﻄـاﻟعه
به نﻤايندگي از شركت
نام خانوادگي :
اينﺠانب/اينﺠانبان نام :
كامـل شرايـط شركـت در مناقصـه و بـا قبـول كليه مفاد آن بدينوسيله پيشـنهاد قيﻤـت ايـﻦ شركت را در خصوص مـوﺿوع منـاقصـه به
شرح ذيل اعﻼم ميدارد:
اﻟف( هزينه انجام خدﻣات نگهداري و نظافت ساختمان ها و ابنيﻪ خط توليد و ساختمان هاي جنبي و ﻣﺤوطﻪ كارخانﻪ  ،جمع آوري زبالﻪ ها

 ،جمع آوري ﻣواد ريزشي از تجهيزات خط توليد و اﻣور فيلتراسيون به ميزان نيروي انساني مورد نياز  ٢٠نﻔر ماهيانه به
مبلغ.....................................................ريال
و به حروف................................................................................................................................................................ريال.
ب( هزينه انجام خدﻣات اﻣور آبدار خانﻪ ها و ﻣهمانسرا ها به ميزان نيروي انساني مورد نياز  ٨نﻔر ماهيانه به مبلغ
 ...............................................................................................ريال.
و به حروف  .............................................................................................................................................................ريال.
ج( هزينه انجام خدﻣات نگهداري و توسعﻪ فضاي سبز داخل ﻣﺤوطﻪ كارخانﻪ به ميزان نيروي انساني  ٥نﻔر ماهيانه به مبلغ
 .....................................................ريال.

و به حروف  .............................................................................................................................................................ريال.
د( هزينه انجام خدﻣات خودروهاي سبك و سرويس دهي بﻪ پرسنل كارفرﻣا و حمل كاﻻ در داخل و خارج از كارخانﻪ به ميزان نيروي

انساني  ٤نﻔر ماهيانه به مبلغ  .....................................................ريال.

و به حروف  .............................................................................................................................................................ريال.


كل نفرات مورد نياز جهت انﺠام خدمات فوق با احﺘساب يك نفر سرپرست كارگاه و مسئول بهداشت و ايﻤني  ٣٩نفر برآورد

گرديده است و پيﻤانكار در برآورد قيﻤت رديف هاي الف تا د ايﻦ مهم را مد نظر قرار داده) .هزينه هاي سرپرست كارگاه و مسئول ايﻤني
و بهداشت در رديف هي پيشنهاد قيﻤت فوق سرشكﻦ گرديده است(.


توﺿيح اينكه پيﻤانكار با بازديد ميداني انﺠام شده از محل انﺠام كار  ،اذعان مي دارد خدمات فوق در قاﻟب خدمات و تعهدات

پيش بيني شده در پيش نويس قرارداد پيوست ايﻦ اسناد با تعداد نفرات فوق قابل انﺠام مي باشد.


توﺿيح اينكه شركت كنندگان در مناقصه جهت ارائه پيشنهاد قيﻤت فقط مي بايست ايﻦ جدول را بدون قيد و شرط تكﻤيل و

مهر و امضاء نﻤايند و از ارائه پيشنهاد قيﻤت بصورت ديگر و در برگه هاي مﺘفرقه اجﺘناب نﻤايند .رعايت ننﻤودن ايﻦ مهم منﺠر به ابﻄال
پيشنهاد قيﻤت ارائه شده خواهد گرديد.


پيﻤانكار با امضاء ايﻦ برگه اقرار مي نﻤايد كليه مدارك مربوط به ايﻦ مناقصه را مﻄاﻟعه و مفاد پيش نويس قرارداد را قبول دارد.
نام :
تاريخ :
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به نﻤايندگي از شركت:

نام خانوادگي:
مهر و امضاء:

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

جدول يك  :جدول نيروي انساني ﻣورد نياز و شرايط احراز
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ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

پيوست شماره يك  :جدول نيروي انساني هر بخش و شرايط احــراز
رديف

محﻞ خدمت

طبقه بنديشــغلي

مدرك تحصــيلي

1

ـار
ـاه پيمانكـ
سرپرستكارگـ

سرپرستكارگــاه

2

ـت
ـنيو بهداشـ
مسئولايمـ
ـط
انجام خدمات نگهداريو نﻈاﻓـتسـاختمان هـاوابنيـه خـ

مسئول

3

4
5

6

ـع
ـه  ،جمـ
توليدوساختمان هـاي جنـبيو محوطـه كارخانـ
ـط
ـيﺰات خـ
ـياز تجهـ
آوريزباله ها  ،جمـع آوري مـوادريﺰشـ
توليدوامــورﻓيلتراســيون

انجام خدماتامور آبدار خانـه هـاو مهمانسـرا هـا
ـه
ـﻞ محوطـ
ـبﺰ داخـ
انجام خدمات نگهداريو توسعه ﻓضـايسـ
كارخانه

كارشناسـي

5

كارشناسـي

ﻓوق ديپلـم /ديپلم

كارگرسـاده
كارگرسـاده

ﻓوق ديپلـم /ديپلم

كارگر نيمه مــاهر

ﻓوق ديپلـم /ديپلم

كارگر ماهر
كارگرسـاده

انجام خدمات خودروهاي سـبكوسـرويس دهـي بـه پرسـنﻞ
ـه
ـارجازكارخانـ
ـﻞو خـ
ـاﻻ در داخـ
كارﻓرما و حمﻞ كـ

كارگر ماهر

مرتبط

1

كارگر ماهر
كارگر نيمه مــاهر

ـار
سابقهكـ

تعداد )نﻔر(

ﻓوق ديپلـم /ديپلم

جمع كﻞ :

3

1

3

6

2

4

1
1

20

1

10

1

8

3

1

2

1

1

3

3

4

4

39

39

8
5

تذكر يك  :در قيﻤت كل ،كليه مسائل پاداش ،عيدي ،خريد مرخصي ،سنوات ،اياب و ذهاب پرسنل ،بيﻤه تكﻤيلي ،غذا،
حق بﻦ و تﻤامي مسائل مربوط به حقوق و دسﺘﻤزد پرسنل مﻄابق قانون كار ديده شده است و كارفرما در ايﻦ خصوص
هيﭽگونه تعهدي نخواهد داشت.
تذكر دو  :در قيﻤت كل ،كليه مسائل مربوط به سود پيﻤانكار ،حق مديريت ،مسائل بيﻤه و ماﻟياتي قرارداد و هزينه هاي
جاري پيﻤانكار ديده شده است و كارفرما در ايﻦ خصوص هيﭽگونه تعهدي نخواهد داشت.
تذكر چهار  :از تعداد پرسنل  ٣٩نفر فوق  ٢٥نفر از رديف هاي  ٣،٤و  ٦بصورت شيفت هاي  ١٢ساعﺘه )سه شيفت
چرخشي( مشغول به كار خواهند گرديد .ﻟذا ﺿروريست پيشنهاد دهندگان با عنايت به هزينه هاي حق شيفت و اﺿافه كار
تا سقف  ٤٨ساعت ماهيانه را در محاسبات خود مد نظر قرار دهند .براي بقيه پرسنل بصورت روز كار و اﺿافه كار نهايﺘا
 ٤٨ساعت ماهيانه در محاسبات مﻼك عﻤل قرار گيرد.

ﺻﻔﺤﻪ  42از 4

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

ﻣوضوع ﻣناقصﻪ :
خدﻣات نگهداري و نظافت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،ﻣﺤوطﻪ كارخانﻪ و نگهداري فضاي سبز و جمع آوري زبالﻪ و خدﻣات
خودرويي و خدﻣات آبدارخانﻪ هاي ﻣجتمع در ﻣﺤل كارخانﻪ شركت ﻣجتمع سيمان غرب آسيا
توضيح يك :

مﻼك محاسبه و پرداخت بصورت رقم ثابت و ماهيانه و بر اساس اسناد مناقصه مي باشد.
توضيح دو :

كارفرما دسﺘوراﻟعﻤل هاي نظافت و جﻤﻊ آوري زباﻟه و نگهداري فضاي سبز را در اخﺘيار پيﻤانكار قرار خواهد داد.
توضيح سﻪ :

از تعداد پرسنل  ٣٩نفر فوق  ٢٥نفر از رديف هاي  ٣،٤و  ٦بصورت شيفت هاي  ١٢ساعﺘه )سه شيفت چرخشي( مشغول
به كار خواهند گرديد .ﻟذا ﺿروريست پيشنهاد دهندگان با عنايت به هزينه هاي حق شيفت و اﺿافه كار تا سقف  ٤٨ساعت
ماهيانه را در محاسبات خود مد نظر قرار دهند .براي بقيه پرسنل بصورت روز كار و اﺿافه كار نهايﺘا  ٤٨ساعت ماهيانه در
محاسبات مﻼك عﻤل قرار گيرد.
توضيح شماره چهار :

كارفرما مخﺘار مي باشد  %٧٠پرسنل هاي موﺿوع قرارداد را از طريق نيرو هاي بومي و با سوابق مرتبط در اخﺘيار پيﻤانكار
قراردهد و پيﻤانكار موظف به بكارگيري افراد فوق در چهارچوب قرارداد خواهد بود.
توضيح شماره پنﺞ :

پيﻤانكار مي بايست كليه هزينه هاي خود را اعم از بيﻤه و ماﻟيات قراردادي ،سود ،باﻻسري ،حقوق و دسﺘﻤزد ،اياب و
ذهاب ،غذا و  ...را در پيشنهاد خود ﻟحاظ نﻤايد .بديهيست كارفرما در هيچ يك از مراحل قراردادي مبلغي به غير از مباﻟغ
مشخص و معيﻦ شده برگ پيشنهاد قيﻤت ايﻦ مناقصه پرداخت نخواهد نﻤود.
توضيح شماره شﺶ :

تاميﻦ مواد مصرفي مانند انواع مواد شوينده جهت خدمات نظافت و كود ،آب ،انواع نهال،بذر جهت خدمات نگهداري فضاي
سبز و ابزار كار نظير تي ،بيل ،ادوات كشاورزي دسﺘي درتعهد كارفرما مي باشد.
توضيح شماره هﻔت :

تاميﻦ ﻟوازم ايﻤني فردي نظير كفش ايﻤني  ،ﻟباس كار  ،كﻼه ايﻤني ،دسﺘكش مﻄابق قوانيﻦ و مقررات داخلي مﺠﺘﻤﻊ
سيﻤان غرب آسيا در تعهد كارفرما مي باشد.
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ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

توضيح شماره هشت :

تاميﻦ كليه هزينه هاي غذا ،اياب و ذهاب در عرف منﻄقه و در محدوده كارخانه تعهد كارفرما مي باشد.
توضيح شماره نﻪ :

تعداد پرسنل پيﻤانكار در هر شيفت كاري مﺘناسب با برنامه كارفرما خواهد بود.
توضيح شماره ده :

مدت قرارداد پس از مشخص شده برنده مناقصه يك سال شﻤسي خواهد بود .ﻟذا پيشنهاد دهندگان مي بايست برآورد
تقريبي افزايش نرخ حقوق و دسﺘﻤزد و تورم سال  ١٤٠٠را نيز در محاسبات خود ﻟحاظ نﻤوده و كارفرما پس از عقد قرارداد
هيﭽگونه تعديل قيﻤﺘي جهت سال  ١٤٠٠پرداخت نخواهد نﻤود.
توضيح شماره يازده :

كيفيت پرسنل بر اساس سابق كار و ماهر و نيﻤه ماهر بودن افراد قبل از شروع به كار مي بايست به تاييد كارفرما رسانده
شود.
نﺤوه دريافت اسناد ﻣناقصﻪ:
اﻟف :از طريق مراجعه به آدرس كارخانه سيﻤان غرب آسيا واقﻊ در كيلومﺘر  ٤٥جاده فريﻤان به تربت جام شهر نصرآباد
جنب روسﺘاي ابدال آباد مي باشد ).واحد بازرگاني (.
ب :دفﺘر مشهد واقﻊ در خيابان سناباد -بيﻦ سناباد  ٤٣و  ٤٥پﻼك  ) ٣٧١واحد بازرگاني(.
ج:دفﺘر تهران واقﻊ در چهارراه جهان كودك – بزرگراه حقاني -خيابان شهيدي )ديدار جنوبي ( پﻼك  -١٤طبقه اول با
شﻤاره تﻤاس  )٠٢١٨٨٧٧٥٠٥٥واحد بازرگاني (.
د :مراجعه به وب سايت WWW.AWCC.IR

 هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
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ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

داوطلب شركت درﻣناقصﻪ بايد پيشنهاد خود را بﻪ شرح ذيل در
فرﻣهاي ﻣربوطﻪ پيوست تكميل و ارائﻪ نمايد :
اﻟف( برگ پيشنهاد قيﻤت مﻄابق اسناد مناقصه تكﻤيل گردد.
پيشــنهادات بايســﺘي در پاكــت ســر بســﺘه و ﻻك و مهــر شــده در ســه پاكــت جداگانــه ))اﻟــف(( )) ،ب(( و ))ج(( بــه
ترتيـب بندهاي زير تنظيم و در موعــد مقــرر در قبــال اخــذ رســيد حــاوي تــاريخ و ســاعت وصـــول بــﻪ واحــد بازرگــاني
شركت واقع در؛

اﻟف :از طريق مراجعه به آدرس كارخانه سيﻤان غرب آسيا واقﻊ در كيلومﺘر  ٤٥جاده فريﻤان به تربت جام شهر نصرآباد
جنب روسﺘاي ابدال آباد مي باشد ).واحد بازرگاني (.
ب :دفﺘر مشهد واقﻊ در خيابان سناباد -بيﻦ سناباد  ٤٣و  ٤٥پﻼك  ) ٣٧١واحد بازرگاني(.
ج:دفﺘر تهران واقﻊ در چهارراه جهان كودك – بزرگراه حقاني -خيابان شهيدي )ديدار جنوبي ( پﻼك  -١٤طبقه دوم با
شﻤاره تﻤاس  )٠٢١٨٨٧٧٥٠٥٥واحد بازرگاني (.
شركت ﻣجتمع سيمان غرب آسيا با اخذ رسيد تﺤويل نمايند.

ﺿﻤناً بر روي پاكت هاي فوق اﻟذكر بايد موﺿوع مناقصه  ،نام و نشاني پيشـنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد قيد شده
باشد  .كليه اسناد و مدارك مناقصه كه از طرف شركت در اخﺘيار داوطلبان قـرار داده شـده اسـت بايـد مﻄـابق شرائط
مناقصه و نيز ساير دسﺘوراﻟعﻤل ها و مقررات مربوطه تكﻤيل و تنظـيم شـود و بـه هﻤـراه سـاير مـدارك درخواسﺘي به
ترتيب در پاكﺘهاي ))اﻟف(( ))ب(( و ))ج(( قرار گرفﺘه و به شركت تسليم گردد  .در بازگشايي پاكﺘها ابﺘداپاكت اﻟف مفﺘوح
ميگردد .چنانﭽه پاكت اﻟف حـائز حـداقل شـرايط باشد ،اقدام به بازگشائي پاكت ب و ج خواهد شـد در غيراينصـورت
پاكـت ب و ج مﺘقاﺿـي مربوطـه مفﺘوح نگرديده و عين ًا به مﺘقاﺿي مسﺘرد خواهد شد.
 -1ﻣدارك و اسنادي كﻪ بايد در پاكت ))الف(( قرار گيرند عبارتند از:
 -١-١ﺿﻤانﺘنامه بانكي و يا يك فقره چك تضﻤيﻦ رمزدار بانكي بدون قيد وشرط به ميزان  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ريال
)سيصد ميليون ريال ( در وجه شركت مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان غرب آسيا بابت سپرده شركت در مناقصه
 -٢ﻣدارك و اسنادي كﻪ بايد در پاكت ))ب(( قرار گيرند عبارتند از:
 -٢-١رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي روزنامه رسﻤي حاوي آخريﻦ تغييرات در مورد دارندگان امضاي مﺠاز
پيشنهاد دهنده براي اسناد ماﻟي و تعهد آور در زمان تسليم پيشنهاد ايﻦ مناقصه
 -٢-٢ﻟيست و مشخصات ماشيﻦ آﻻت و تﺠهيزات اصلي و تﺠهيزات و امكاناتي كه توسط پيﻤانكار بـراي انﺠـام
مـوارد موﺿوع مناقصه به كار گرفﺘه خواهد شد.
 -٢-٣ﻟيست و مشخصات نيروي انساني مورد نياز كه براي انﺠام موﺿوع مناقصه به كار گرفﺘه خواهند شد.
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 -٢-٤سوابق كاري افراد كليدي پيﻤانكار و پروژه هاي انﺠام شده و در دست اقدام توسط پيﻤانكار
 -٢-٥سرمايه ثبت شده شركت
 -٢-٦مهر و امضاء كليه اسناد مناقصه)نﻤونه قرارداد و شرايط عﻤومي شركت در مناقصه(
-٢-٧

آدرس محل كار قرارداد فعلي

 -٢-٨اعﻼم دقيق سوابق انﺠام كار هﻤراه با آدرس و تلفﻦ هاي تﻤاس آنها
 -٢-٩ارائه اسناد و مدارك دال بر توانائي ماﻟي شركت
 -٢-١٠مهر و امضاء و تكﻤيل قرارداد پيوست اسناد مناقصه
 -٢-١١چارت سازماني و تعداد نفرات پيش بيني شده جهت انﺠام موﺿوع قرارداد
 توجﻪ  :هيچگونﻪ قيمتي در پاكات الف و ب گذاشتﻪ نشود.
-٣

اسناد و ﻣداركي كﻪ بايد در پاكت ))ج(( قرار گيرند عبارتند از :
جدول تكﻤيل شده و مهر و امضاء شده مربوط به اعﻼم قيﻤت هاي برگ پيشنهاد قيمت )صفحه شﻤاره دو ايﻦ
اسناد(
توﺿيح اينكه مبلغ پيشنهاد قيﻤت براي هر يك از آيﺘم ها بايد بـه عـدد و حـروف و بـر حسـب ريـال در بـرگ
پيشنهاد نوشﺘه شود .بديهي است ارقامي كه با حروف نوشـﺘه شـده اسـت مـﻼك عﻤـل بـوده و چنانﭽـه ارقـام
پيشنهادي بدون حروف نوشﺘه شده باشد ،مردود اعﻼم ميگردد.
شرائط ﻣناقصﻪ:

اﻟف( پيشنهاد دهنده بايد تﻤام اسناد و مدارك مناقصه شامل :فرم قيﻤت هاي پيشنهادي ،پيش نويس قرارداد و اسناد
مربوطه را بدون تغيير ،حذف و يا قرار دادن شرط در آن تكﻤيل ،تنظـيم و مهـر و امضاء نﻤوده و به شركت تسليم نﻤايد.
چنانﭽه با تشخيص شركت ،بعضي از اوراق غير تعهد آور بدواً مهر و امضاء نشده باشند پيشنهاد دهنده مﺘعاقباً با هﻤاهنگي
شركت آنها را مهر و امضاء خواهد نﻤود .در غيـر اينصورت آن پيشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.
ب( پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام  ،خدشـه و عيـب و نقـص و قلـم
خـوردگي نداشﺘه باشد  .درصورت وجود خدشه يانقص در اسناد و مدارك مناقصه يا ارائـه پيشنهاد مشروط  ،مبهم و يا
نداشﺘﻦ تضﻤيﻦ كافي  ،آن پيشنهاد مردود است و عين ًا به پيشنهاد دهنـده مسﺘرد ميشود و مﻤكﻦ است با تشخيص
شركت  ،پيشنهاد دهنده از شركت در مناقصه آتي محروم شود.
ج( هرگونه توﺿيح يا تﺠديد نظر يا حذف نﻤودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها ،كﺘبـ ًا از سوي شركت
اعﻼم و جزو اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد .
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د( شركت حق تغيير  ،اصﻼح يا تﺠديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود
محفوظ ميدارد و اگر چنيﻦ موردي پيش آيد مراتـب بـه دعـوت شـدگان ابـﻼغ ميشـود و در صورتي كه پيشنهادها قبل
از ابﻼغ مراتب مزبور تسليم شده باشـد ،پيشـنهاد دهنـده حـق دارد تقاﺿـاي اسﺘرداد آن را بنﻤايد .از آنﺠا كه مﻤكﻦ
است تﺠديد نظر يا اصﻼح در اسناد و مشخصات مسـﺘلزم تغييـر مقادير يا قيﻤت ها باشد ،در ايﻦ صورت شركت ميﺘواند
آخريﻦ مهلت دريافت پيشنهادها را با اعﻼم كﺘبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنـان فرصـت كـافي
بـراي اصـﻼح و تﺠديـد نظـر در پيشنهاد خود را داشﺘه باشند .
ه( رقم پيشنهاد قيﻤت بايد براي كل كار به عدد و حروف و بدون احﺘساب ماﻟيات بر ارزش افزوده در جدول پيشنهاد قيﻤت
هـا نوشـﺘه شـود .بـراي تعييﻦ برنده مناقصه ارقامي كه به حروف نوشﺘه شده مﻼك عﻤل خواهد بود و پيشنهادي كه
قيﻤت كـل به حروف را نداشﺘه باشد مردود است.
و( برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابﻼغ كارفرما به وي با سپردن تضﻤيﻦ بانكي حسﻦ انﺠام تعهدات به ميزان
) % ١٠ده درصد( قيﻤت پيشنهادي خود  ،مبادرت به انعقاد قرارداد نﻤايد .در غير اينصورت تضﻤيﻦ شركت در مناقصه وي،
بدون هيچ تشريفات قضائي به نفﻊ كارفرما ﺿبط ميشود و پيﻤانكار حق هيﭽگونه اعﺘراﺿي را نخواهد داشت .در صورتي
كه برنده مناقصه در مهلـت پـيش بيني شده حاﺿر به انعقاد قرارداد نشود ،شركت ميﺘواند در صورت صﻼحديد نفر دوم را
به عنـوان برنـده مناقصه اعﻼم نﻤايد و چنانﭽه او نيز با توجه به موارد ياد شده باﻻ ،حاﺿر به انعقاد قرارداد نشود ،تضـﻤيﻦ
شركت در مناقصه او هم به نفﻊ كارفرما ﺿبط ميشود و با صﻼحديد كارفرما اقدام خواهد شد.
ز( پس از تعييﻦ نفرات اول و دوم مناقصه ،تضﻤيﻦ شركت در مناقصه نفرات بعدي مسﺘرد ميشود .
ح(به منظور شناخت هرچه بهﺘر كار يك نسخه از فرم خام قرارداد به ﺿﻤيﻤه ايفاد مي گردد .كه جـزو ﻻينفـك اسناد
مناقصه خواهد بود و مي بايست به هﻤراه ايﻦ اسناد مهر و امضاء گرديده و به هﻤراه اسناد ارسال گردد.
ساير شرايط:
 -١تأميﻦ كليه تﺠهيزات مورد نياز جهت اجراي كار به عهده پيﻤانكار ميباشد.
 -٢تأميﻦ ملزومات محل اسكان در تعهد پيﻤانكار و تهيه و تاميﻦ غذا سرويس اياب و ذهاب بر عهده كارفرما ميباشـد.
 -٣مﻼك محاسبه و پرداخت صورتحساب ها  ،بصورت تحويل تناژ سيﻤان ماهيانه )مﻄابق برگ باسول درب خروجي
كارخانه( خواهد بود.
 -٤پيﻤانكار حق انﺘقال و واگذاري موﺿوع مناقصه را به غير ندارد.
 -٥داوطلبان بايسﺘي اسناد مناقصه و پاكﺘهاي اﻟف  ،ب و ج را حداكثر تـا پايـان وقـت اداري روز سه شنبه ساعت
 ١٤:٠٠مـورخ  ٩٩/٠٤/٠٣به دفﺘر شركت مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان غرب آسيا تحويل نﻤايند.
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 -٦كليه اسناد مناقصه بايد به مهر و امضاي مﺠاز پيﻤانكار و پيشنهاد دهنده رسيده باشد و در پاكﺘهاي اﻟف ،ب و ج
به واحد بازرگاني سيﻤان غرب آسيا در محل آدرس قيد شده در اسناد مناقصه تحويل دهند و رسيد آنرا دريافت
نﻤايند.
 -٧شركت سيﻤان غرب آسيا در رد يا قبول بخش و يا كل پيشنهادها مﺠاز و مخﺘار است و شركت در مناقصه هيچ
حقي براي شركت كنندگان ايﺠاد نخواهد نﻤود.
 -٨به پيشنهاد قيﻤت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -٩شركت سيﻤان غرب آسيا بر اساس پارامﺘرهاي ذيل شركت كنندگان در مناقصه را مورد ارزيابي قرار خواهد داد و
كسب حداقل امﺘياز  ٧٠جهت قبوﻟي شركت كنندگان در مناقصه در مرحله ارزيابي اﻟزامي مي باشد.
 -١٠پيشنهاد قيﻤت هاي ارائه شده مي بايست حداقل براي سه ماه داراي اعﺘبار بوده و تا سه ماه ديگر قابل تﻤديد باشد.
-١١بازديد از محل اجراي قرارداد با انﺠام مراحل اداري بﻼ مانﻊ مي باشد .ﻟذا در آينده هرگونه ادعا در خصوص عدم
علم به شريط و محيط كار مورد پذيرش نخواهد بود.
 -١٢پيشنهاد قيﻤت هاي ارائه شده مي بايست حداقل براي سه ماه داراي اعﺘبار بوده و تا سه ماه ديگر قابل تﻤديد باشد.
تاريخ هاي مهم :
رديف

تاريخ

شرح

١

دوشنبه ٩٩/٠٣/١٩

درج آگهي در روزنامه كثير اﻻنﺘشار

٢

چهار شنبه٩٩/٠٣/٢١

زمان شروع دريافت اسناد مناقصه

٣

سه شنبه٩٩/٠٣/٢٧

زمان اتﻤام دريافت اسناد مناقصه و بازديد از محل كارخانه

٤

سه شنبه ٩٩/٠٤/٠٣

آخريﻦ مهلت ارائه اسناد )ساعت (١٤

جدول شﻤاره دو  :امﺘياز فني شركت در مناقصه
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ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "
ضريب

رديف

شرح

١

سوابق كار ﻣرتبط در طي يك سال گذشتﻪ

٥٠

٢

بوﻣي بودن پيمانكار

١٠

٣

ساختار سازﻣاني و سوابق كاري پرسنل

٥

حسن سابقﻪ در كارهاي قبلي طي  ٥سال

١٠

حسﻦ سوابق ارائه شده هر كدام  ٢٥٪امﺘياز خواهند داشت.

٥

توانايي ﻣالي

١٠

بر اساس پرينت حساب بانكي ارائه شده توسط شركت كننده در مناقصه در يكسال گذشﺘه به نام شخص حقوقي شركت كننده

٦

دارا بودن استاندارد ها بين المللي و داخلي

١٠

بر اساس محل قانوني شركت

٧

نﺤوه ارسال ﻣدارك

٥

بر اساس نحوه و رعايت ترتيب ذكر شده در اسناد مناقصه

٨

اﻣتياز كل يا ﻣيانگين وزني=١٠٠

١٠٠

ﻣعيار

توضيﺤات
برآورد وزني حجم ﻣناقصﻪ براساس قرارداد سال قبل ﻣﺤاسبﻪ ﻣيگردد.
قراردادهاي غير ﻣرتبط با ضريب  ٧٠٪بﻪ نسبت قراردادهاي ﻣرتبط اﻣتيازدهي خواهند شد.

ﻣنظور از قرارداد ﻣرتبط،قراردادهاي در ﺻنعت سيمان و ﻣنظور از قراردادهاي غير ﻣرتبط ،قراردادهاي ﻣربوط بﻪ ﺻنايع ديگر ﻣي باشد.

٤

گذشتﻪ

اينﺠانب نام :

نام خانوادگي :

مفاد شرائط شركت در مناقصه

به نﻤايندگي از شركت

را مﻄاﻟعه نﻤوده و با قبول شرائط ذكر شده آمادگي ايﻦ شركت را جهـت حضـور در مناقصه اعﻼم مي دارد .
امضاء مﺘقاﺿي و مهر شركت
تاريخ:

)) پيش نويس قرارداد پيمانكار برون سپاري((
ﺻﻔﺤﻪ  42از 11

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

ايﻦ قرارداد در تاريخ ............................في مابيﻦ شركت مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان غرب آسيا به شﻤاره ثبت  ٢٧١٠٠و كد اقﺘصادي
)عضو هيئت مديره( به

 ٤١١٣٥٣٦٦٣٦١٩به نﻤايندگي آقاي منصور ارباب افضلي )مدير عامل( و آقاي محﻤود مشفقي

نشاني اسﺘان خراسان رﺿوي شهرسﺘان تربت جام روسﺘاي ابدال آباد شركت مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان غرب آسيا )سهامي عام( كه
در ايﻦ قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و شركت  ..................................به شﻤاره ثبت  ..........................و كد
اقﺘصادي  ......................................و شناسه ملي  ....................................به نﻤايندگي  .................................................كه در ايﻦ
قرارداد پيﻤانكار ناميده مي شود از طرف ديگر  ،به شرح ذيل منعقد مي گردد و طرفيﻦ ملزم به رعايت آن مي باشند.
ماده  – 1موضوع قرارداد
ﻣوضوع قرارداد عبارت است انجام خدﻣات ذيل كﻪ پيمانكار ﻣوظف بﻪ انجام آن در قالب اين قرارداد ﻣي باشد
؛
 -١-١انجام خدﻣات نگهداري و نظافت ساختمان ها و ابنيﻪ خط توليد و ساختمان هاي جنبي و ﻣﺤوطﻪ كارخانﻪ  ،جمع آوري
زبالﻪ ها  ،جوع آوري ﻣواد ريزشي از تجهيزات خط توليد و اﻣور فيلتراسيون
 -١-٢انجام خدﻣات اﻣور آبدار خانﻪ ها و ﻣهمانسرا ها
-١-٣انجام خدﻣات نگهداري و توسعﻪ فضاي سبز داخل ﻣﺤوطﻪ كارخانﻪ
 -١-٤انجام خدﻣات خودروهاي سبك و سرويس دهي بﻪ پرسنل كارفرﻣا و حمل كاﻻ در داخل و خارج از كارخانﻪ

تبصره  -1تعداد پرسنل مورد نياز در ابﺘداي شروع قرارداد با احﺘساب يك نفر سرپرست كارگاه و مسئول ايﻤني و
بهداشت حدود  ٣٩نفر ميباشد مﻄابق جدول پيوست يك قرارداد و شرح خدمات پيوست هاي  ٣اﻟي  ٦خواهد بود.
ماده  – 2مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاريخ انعقاد قرارداد  ...............................اﻟي  ......................به مدت يكسال شﻤسي مي باشد .
تبصره  -2پيﻤانكار مﺘعهد مي گردد در صورت ﻟزوم ،به درخواست كارفرما حداقل تا دو ماه پس از انقضاء قرارداد تا
تعييﻦ پيﻤانكار جديد با شرايط قبل به هﻤكاري خود ادامه دهد.
ماده  – 3مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد براي انﺠام شرح خدمات ماده يك توسط پيﻤانكار بر اساس جداول يك و دو پيوست ايﻦ قرارداد بصورت ثابت
ماهيانه

به

مبلغ

ناخاﻟص

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

ريال

و

به

حروف

 ................................................................................ريال مي باشد) .مبلغ قرارداد براي ماه هاي  ٣٠و  ٣١روزه ثابت
مي باشد(
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ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

تبصره  -3به ايﻦ قرارداد در طول مدت خود هيﭽگونه تعديلي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره  -4پيوست هاي يك و دو و شرح خدمات پيوست قرارداد جزء ﻻينفك ايﻦ قرارداد مي باشند.
ماده  -4كسور قانوني
مباﻟغ مكسوره از هر صورت وﺿعيت پيﻤانكار بشرح ذيل مي باشد .
 – ٤-١مﻄابق ماده  ٣٨قانون تاميﻦ اجﺘﻤاعي از هر صورت وﺿعيت پيﻤانكار  %٥به عنوان حق بيﻤه علي اﻟحساب
كسر و اسﺘرداد آن و پرداخت آخريﻦ صورت وﺿعيت پيﻤانكار منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تاميﻦ اجﺘﻤاعي
مي باشد.
١٠ – ٤-٢از هر صورت وﺿعيت پيﻤانكار  %١٠سپرده حسﻦ انﺠام كار كسر و اسﺘرداد آن مﻄابق ماده  ٥-٢خواهد
بود.
 -٤-٣هرگونه پرداخت علي اﻟحساب و اسﺘهﻼك پيش پرداخت
ماده  – 5نحوه پرداخت :
 -٥-١كارفرما در پايان هر ماه بر اساس صورت وﺿعيت هاي تهيه شده توسط پيﻤانكار و پس از تاييد نﻤاينده كارفرما
اقدام به پرداخت صورت وﺿعيت پيﻤانكار مي نﻤايد.
 -٥-٢بازپرداخت سپرده حسﻦ انﺠام موﺿوع ماده  ٤-٢كار پس از تاييد كارفرما ،هر سه ماه يكبار در صورت تعلق ،مسﺘرد
مي گردد.
تبصره  -5پرداخت مباﻟغ صورت وﺿعيت ها بصورت ماهانه  ،با ارائه مدارك ﺿﻤيﻤه ﻟيست پرداخت حق بيﻤه و مسﺘندات
پرداخت حقوق و مزايا ماه قبل به كاركنان  ،ارائه ﻟيست حضور و غياب مورد تاييد كارفرما كه مي بايست بصورت روزانه
تاييد و اخذ گردد )با تائيد ناظريﻦ و مدير كارخانه( و كسر كسور قانوني به پيﻤانكار پرداخت خواهد شد .
 -٥-٣محاسبات مبلغ قرارداد بر اساس ساعت كار روزانه مﻄابق قانون كار مي باشد .بديهي است تا سقف كاركرد روزانه
پرسنل پيﻤانكار مﻄابق قانون كار ،كارفرما هيﭽگونه مبلغي اﺿافه در وجه پيﻤانكار پرداخت نخواهد نﻤود و پيﻤانكار مورد
فوق را در محاسبات پيوست دو قرارداد ﻟحاظ كرده است و از ايﻦ بابت هيﭽگونه ادعايي ندارد.
تبصره  -6در صورت نياز ،كارفرما مي تواند نسبت به بكارگيري پرسنل پيﻤانكار در بخش هاي ديگر كارخانه به صورت
موقت تا رفﻊ نياز ايﺠاد شده  ،اقدام نﻤايد  .بديهي است در ايﻦ صورت حق اﻟزحﻤه پيﻤانكار بر اساس جدول پيوست شﻤاره
دو قرارداد پرداخت خواهد گرديد.
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تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:
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 -٥-٤كارفرما در هر مقﻄﻊ از كار مخﺘار خواهد بود كارگاه پيﻤانكار را بصورت كلي و جزئي در هر بخش با اعﻼم كﺘبي
قبلي در يك نوبت يا چند نوبت در طول مدت قرارداد تعﻄيل نﻤايد .بديهيست در ايﻦ ايام هيﭽگونه پرداخﺘي براي آن
بخشي از كار كه توسط كارفرما تعﻄيل گشﺘه صورت نخواهد گرفت و مبناي محاسبه صورت وﺿعيت ها به شرح ذيل
خواهد گرديد.
 -٥-٤-١در صورت تعﻄيلي كارگاه بصورت كامل در طول يك ماه فقط  %١٠مبلغ ذكر شده در ماده يك )مبلغ ماهيانه(
جهت جبران هزينه هاي دفﺘري و مديريﺘي به پيﻤانكار پرداخت خواهد شد.
 -٥-٤-٢در صورت تعﻄيلي كارگاه بصورت كامل در يك روز هزينه در هر روز بصورت ذيل محاسبه و به پيﻤانكار پرداخت
خواهد شد.
هزينﻪ پرداخت يك روز تعطيلي كاﻣل كارگاه =) *%١٠تعداد روز در ﻣاه  ٣٠يا  ٣١روز  /ﻣبلغ ﻣاهيانﻪ ﻣندرج در ﻣاده (٣

 -٥-٤-٣در صورت تعﻄيلي بخشي از كارگاه در يك روز هزينه بصورت ذيل محاسبه و به پيﻤانكار پرداخت خواهد شد.
هزينﻪ

=تعداد پرسنل حاضر در كارگاه *) )تعداد روز در ﻣاه  ٣٠يا  ٣١روز* ٣٧نﻔر(  /ﻣبلغ ﻣاهيانﻪ ﻣندرج در ﻣاده (٣
پرداخت تعطيلي بخشي از كارگاه در يك روز

 -٥-٤-٤در صورت تعﻄيلي كل و يا بخشي از كار توسط كارفرما و بكارگيري نيروهاي پيﻤانكار در آن بخش در كارخانه با
دسﺘور مدير كارخانه مبلغ صورت وﺿعيت ها مﻄابق ماده  ٣پرداخت خواهد گرديد .بدهي است طي مدت ايﻦ دوره مديريت
پرسنل پيﻤانكار در خط توﻟيد توسط عوامل كارفرما صورت خواهد گرفت.
تبصره  -٧در صورت عدم در اخﺘيار دادن پرسنل توسط پيﻤانكار در صورت در خواست كارفرما ،هيﭽگونه پرداخﺘي
در آن ايام به پيﻤانكار تعلق خواهد گرفت.
تبصره  -8درصورت تعﻄيلي كل يا بخشي از كار توسط كارفرما بصورت كﺘبي و حضور پرسنل پيﻤانكار در كارخانه
بدون مﺠوز قبلي  ،هيﭽگونه پرداخﺘي در آن ايام به پيﻤانكار تعلق خواهد گرفت.
 -٥-٤-٥پيﻤانكار حق ندارد پرسنل بخش هاي مخﺘلف خود را بدون اخذ موافقت قبلي كارفرما جابﺠا و يا جايگزيﻦ
نﻤايد .در صورت مشاهده ده درصد كاركرد هﻤان روز پيﻤانكار از محل سپرده حسﻦ انﺠام كار و يا ساير مﻄاﻟبات و
تضاميﻦ كسر خواهد شد.
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ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :
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تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -٥-٤-٥در صورت اعﻼم نياز كارفرما نسبت به افزايش نيرو جهت انﺠام خدمات بند  ١تا  ٤ماده يك كه ابﻼغ آن فقط
از طريق معاونت ماﻟي و اداري كارفرما صورت خواهد گرفت  ،پيﻤانكار موظف مي باشد در كﻤﺘريﻦ زمان مﻤكﻦ نيروهاي
مذكور را تاميﻦ نﻤايد .بديهيست مﻼك محاسبه كاركرد افراد فوق در صورت وﺿعيت ها براي هر روز به شرح ذيل خواهد
بود.
هزينﻪ پرداخت =تعداد پرسنل ﻣازاد بر  ٣٧نﻔر *) )تعداد روز در ﻣاه  ٣٠يا  ٣١روز*نﻔر(  /ﻣبلغ ﻣاهيانﻪ ﻣندرج در ﻣاده (٣
نيروهاي ﻣازاد بر  ٣٧نﻔر در كارگاه در يك روز

 مبناي محاسبه فوق هﻤان كاركرد پرسنل بصورت قانون كار و انﺠام خدمات كامل در قاﻟب ايﻦ قرارداد مي باشد.
ماده  – 6تضمين وحسن انجام تعهدات
 -٦-١پيﻤانكار در زمان امضاء قرارداد موظف است يك فقره ﺿﻤانﺘنامه بانكي به مبلغ  ١٠درصد مبلغ كل مبلغ قرارداد ،
به منظور تضﻤيﻦ حسﻦ انﺠام تعهدات پيﻤانكار ،به كارفرما ارائه نﻤايد ،ايﻦ ﺿﻤانﺘنامه تا يك ماه پس ازانقضاي قرارداد نزد
كارفرما باقي مي ماند .بديهي است كه درصورت قصور پيﻤانكار از تعهدات خود در طول مدت قرارداد ،كارفرما

مي

تواند در هر زمان از محل تضﻤيﻦ ها و مﻄاﻟبات پيﻤانكار خسارت وارده را جبران نﻤايد.
ماده  -٧نﻈارت
كارفرما مخﺘار است به هر ترتيبي كه صﻼح بداند بر روي بخش هاي چهارگانه ماده يك قرارداد به صورت مسﺘﻤر و دائم
نظارت نﻤايد .شخص يا اشخاص ناظر از طرف كارفرما كﺘبا به پيﻤانكار معرفي مي گردند.
ماده  -8ممنوعيت واگذاري قرارداد به غير
پيﻤانكار حق واگذاري تﻤامي ويا بخشي از موﺿوع قرارداد را بدون موافقت كﺘبي كارفرما به غير ندارد.
ماده  – 9تعهدات كارﻓرما
 -٩-١تاميﻦ و توزيﻊ يك وعده غذاي گرم پرسنل در شيفت روز و يك وعده غذاي گرم در شيفت شب )درصورت وجود(
به نفرات پيﻤانكار از طرف كارفرما مي باشد .

ﺻﻔﺤﻪ  42از 15

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -٩-٢در صورت امكان كارفرما مكاني را جهت تعويض ﻟباس پرسنل پيﻤانكار اخﺘصاص خواهد داد.
 -٩-٣ماﻟيات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهي ثبت نام ماﻟيات ارزش افزوده توسط پيﻤانكار از طرف كارفرما پرداخت
خواهد شد .
 -٩-٤پرداخت صورت وﺿعيت هاي ماهيانه پيﻤانكار
 -٩-٥تاميﻦ مواد مصرفي مانند انواع مواد شوينده جهت خدمات نظافت و كود ،آب ،انواع نهال،بذر جهت خدمات نگهداري
فضاي سبز و ابزار كار نظير تي ،بيل ،ادوات كشاورزي دسﺘي با درخواست و تاييد ناظر مربوطه درتعهد كارفرما مي باشد.
 -٩-٦تاميﻦ ﻟوازم و مواد مصرفي آبدارخانه ها نظير قند ،چايي و...
 -١٠-٦تاميﻦ و توزيﻊ ﻟباس كار ،كفش كار ،ﻟوازم ايﻤني ،ماسك دهني مﻄابق عرف و قوانيﻦ داخلي شركت مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان
غرب آسيا توسط كارفرما صورت خواهد گرفت.
 -١١-٦تاميﻦ سرويس اياب و ذهاب در مسيرهاي موجود سرويس دهي كارخانه در تعهد كارفرما مي باشد.
ماده  – 10تعهدات پيمانكار
 -١٠-١پيﻤانكار مﺘعهد است طبق چارت سازماني معيﻦ شده ،هر روز و يا هر شيفت در كارخانه حضور يابد.
 -١٠-٢پيﻤانكار موظف به ارائه ﻟباس كار مﺘحد اﻟشكل با ثبت نام شركت مﻄابق فرمت هاي مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان غرب آسيا به
پرسنل خود در طول مدت قرارداد مي باشد.
 -١٠-٣سرپرست كارگاه پيﻤانكار موظف است در مدت زمان كاري در كارگاه حضور كامل داشﺘه باشد.
 -١٠-٥كارفرما تعهدي درقبال اسكان پرسنل پيﻤانكار ندارد.
 -١٠-٦در صورت بروز هرگونه حوادث )مربوط به موﺿوع قرارداد و تﺠهيزات مرتبط آن( ناشي از قصور پيﻤانكار ،مسئوﻟيت
مربوطه به انضﻤام جبران خسارت به عهده وي )پيﻤانكار( مي باشد.
 -١٠-٧پيﻤانكار موظف است به رعايت دسﺘوراﻟعﻤل هاي ايﻤني ابﻼغي از طرف واحد  HSEكارخانه مي باشد.

ﺻﻔﺤﻪ  42از 16

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

-١٠-٨پيﻤانكار موظف است جهت انﺠام موﺿوع قرارداد تعداد  ٣٧نفر كارگر )به انضﻤام يك نفر سرپرست كارگاه( بشرح
جدول پيوست يك قرارداد بكار گﻤارد  ،كه تعداد ايﻦ افراد بﻤنظور انﺠام امور مربوط به بند  ١تا  ٤ماده يك هﻤيﻦ قرارداد
تعييﻦ شده است .
 -١٠-٩پيﻤانكار مﺘعهد به انﺠام شرح خدمات مندرج در پيوست هاي  ٣اﻟي  ٦ايﻦ قرارداد مي باشد.
 -١٠-١٠پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل خود مﻄابق قوانيﻦ كار و سازمان تاميﻦ اجﺘﻤاعي
ماده  – 11ساير شرايط
 -١١-١پيﻤانكار موظف است نسبت به معاينات قبل از اسﺘخدام ) معاينات دوره اي ( و تهيه كارت سﻼمت براي تﻤامي
پرسنلي كه از نظر قوانيﻦ بهداشت نياز به كارت سﻼمت دارند  ،اقدام نﻤايد و مدارك مربوطه را قبل از بكارگيري پرسنل
تحويل كارفرما نﻤايد.
 -١١-٢با توجه به پذيرش پيﻤانكار راجﻊ به كليه مسئوﻟيت مدني و خسارات وارده از سوي خود در ايﻦ قرارداد ،ﻟذا كارفرما
هيﭽگونه مسئوﻟيﺘي در خصوص حوادث حيﻦ كار ندارد .
 -١١-٣هر گونه دريافت نقدي و يا غير نقدي توسط پرسنل پيﻤانكار از هر شخص حقيقي يا حقوقي خارج از ﺿوابط
مﻤنوع بوده و در صورت مشاهده فرد خاطي اخراج گرديده و ده درصد كاركرد هﻤان روز پيﻤانكار از محل سپرده حسﻦ
انﺠام كار و يا ساير مﻄاﻟبات و تضاميﻦ كسر خواهد شد.
 -١١-٤كارفرما مخﺘار مي باشد  %٧٠پرسنل هاي موﺿوع قرارداد را از طريق نيرو هاي بومي و با سوابق مرتبط در اخﺘيار
پيﻤانكار قراردهد و پيﻤانكار موظف به بكارگيري افراد فوق در چهارچوب قرارداد خواهد بود.
تبصره  -9حقوق و مزاياي پرسنلي كه در ابﺘداي قرارداد در اخﺘيار پيﻤانكار قرار مي گيرند ،قبﻼ مورد توافق و مذاكره با
پيﻤانكار قرار گرفﺘه است و پيﻤانكار ايﻦ مهم را در قيﻤت پيشنهاي خود ﻟحاظ نﻤوده و پيﻤانكار حق اخراج و يا كاهش
حقوق و مزاياي پرسنل فوق را بدون اخذ موافقت كارفرما در طول مدت قرارداد و اﻟحاقيه هاي زماني بعدي نخواهد داشت.
 -١١-٥شركت پرسنل پيﻤانكار در معاينات ادواري كارخانه اجباري بوده و هزينه آن بر عهده كارفرما مي باشد.

ﺻﻔﺤﻪ  42از 17

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -١١-٦پرداخت حقوق ماهيانه ،اﺿافه كار  ،حق شيفت ،نوبت كاري و مزاياي كاركنان تحت پوشش پيﻤانكار با رعايت
قوانيﻦ كار و تاميﻦ اجﺘﻤاعي و نيز پرداخت حق بيﻤه  ،ماﻟيات  ،عيدي  ،سنوات  ،بﻦ كارگري  ،حق اوﻻد با مقررات جاري
كشور بر عهده پيﻤانكار مي باشد و هزينه هاي آن در رقم قرارداد ديده شده است و كارفرما هيچ گونه مسئوﻟيﺘي در رابﻄه
با مسائل كارگران نخواهد داشت.
 -١١-٧پرداخت حقوق ماهيانه كاركنان بر اساس مقررات تاميﻦ اجﺘﻤاعي و قانون كار و قوانيﻦ مرتبط با موﺿوع قرارداد
حداكثر تا سي ام هر ماه از طريق فيش بانكي به عهده پيﻤانكار بوده و پيﻤانكار موظف به ارائه مدارك مربوطه به هﻤراه
صورت وﺿعيت به كارفرما مي باشد وكارفرما در ايﻦ مورد هيﭽگونه تعهدي نسبت به كاركنان پيﻤانكار ندارد .بديهي است
در صورت عدم ارائه مسﺘندات پرداخت حقوق توسط پيﻤانكار صورت وﺿعيت ماه بعد پيﻤانكار تا زمان ارائه مدارك پرداخت
نخواهد گرديد.
 -١١-٨آزاد نﻤودن ﺿﻤانﺘنامه هاي قرارداد و آخريﻦ سپرده حسﻦ انﺠام كار منوط به تاييد دسﺘگاه نظارت و ارائه
مفاصاحساب سازمان تاميﻦ اجﺘﻤاعي و تسويه حساب كليه پرداخت هايي كه به عهده پيﻤانكار بوده ميباشد.
 -١١-٩پيﻤانكار مﺠاز نﻤي باشد در ﻟيست ارائه شده به شعبه تاميﻦ اجﺘﻤاعي به جز كاركنان شاغل در كارخانه اسم يا
فرد يا افراد ديگري را اﺿافه نﻤايد.
 -١١-١٠پيﻤانكار موظف است ﻟيست حقوق و مزاياي كاركنان خود و حق بيﻤه مﺘعلقه را حداكثر تا پايان ماه بعد به
سازمان تاميﻦ اجﺘﻤاعي ارائه نﻤايد .در غير ايﻦ صورت عواقب ناشي از عدم ارائه ﻟيست بيﻤه به عهده پيﻤانكار ميباشد .
پرداخت هر صورت حساب منوط به ارائه ﻟيست بيﻤه ماه قبل خواهد بود .
 -١١-١١پيﻤانكار مﺘعهد است كه يك فرد مﻄلﻊ و ذيصﻼح را با هزينه خود جهت هﻤاهنگي و رفﻊ مشكﻼت احﺘﻤاﻟي به
كارگيري و به عنوان سرپرست كارگاه معرفي نﻤايد  .در هر صورت حضور پيﻤانكار يا نﻤاينده وي هر روز و حﺘي ايام
تعﻄيل )درصورت ﻟزوم ( در محل كارگاه اﻟزامي است.

ﺻﻔﺤﻪ  42از 18

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -١١-١٢پيﻤانكار موظف است افرادي را جهت انﺠام امور محوﻟه به كار گيردكه صﻼحيت اخﻼقي آن ها مورد تاييد كارفرما
بوده و با كاركنان و مراجعيﻦ برخوردي در خور احﺘرام داشﺘه باشد.
 -١١-١٣پيﻤانكار موظف است ﻟيست كليه پرسنل مربوطه را كﺘبا به كارفرما معرفي نﻤايد تا پس از تاييد مشغول به كار
شوند.
 -١١-١٤پيﻤانكار موظف است براي تﻤام كاركنان خود قبل از شروع به كار گواهي عدم سوء سابقه ،گواهي سﻼمت و
كارت پايان خدمت معافيت در مورد مشﻤوﻟيﻦ تهيه و به كارفرما ارائه نﻤايد و از به كارگيري افراد فاقد شرايط قانوني جاري
كشور براي انﺠام موﺿوع پيﻤان خودداري نﻤايد.
 -١١-١٥پيﻤانكار مسئوﻟيت تاميﻦ حفاظت و ايﻤني و آموزش كاركنان خود را در رابﻄه با خدمات موﺿوع قرارداد عهده
دارد و جبران هرگونه خسارت ناشي از عدم رعايت موارد مذكور به عهده پيﻤانكار مي باشد.
 -١١-١٦پيﻤانكار مكلف به رعايت اسﺘانداردهاي زيست محيﻄي مي باشد و در ايﻦ خصوص در صورت ﻟزوم با هﻤاهنگي
كارفرما موظف به فراگيري آموزش هاي ﻻزم است.
 -١١-١٧ساعات كاركرد ،اﺿافه كاري ،شرايط مرخصي و ...پرسنل مﻄابق قانون كار خواهد بود و پيﻤانكار حق تخﻄي از
قوانيﻦ كار را ندارد.
-١١-١٨پيﻤانكار اذعان دارد كليه هزينه هاي خود را اعم از بيﻤه و ماﻟيات قراردادي ،سود ،باﻻسري ،حقوق و دسﺘﻤزد و
 ...را در پيشنهاد خود ﻟحاظ نﻤوده است .بديهيست كارفرما در هيچ يك از مراحل قراردادي مبلغي به غير از مباﻟغ مشخص
و معيﻦ شده در ماده سه ايﻦ قرارداد پرداخت نخواهد نﻤود.
 -١١-١٩ورود و خروج پرسنل پيﻤانكار از شركت مﻄابق ﺿوابط و مقررات داخلي شركت مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان غرب آسيا بوده
و در ايﻦ خصوص كارفرما دسﺘگاه كارت ساعت در درب خروجي كارخانه نصب خواهد نﻤود و كليه پرسنل پيﻤانكار ملزم
به ثبت ورود و خروج خود در ايﻦ دسﺘگاه مي باشند .بديهيست بررسي صورت وﺿعيت هاي پيﻤانكار بر اساس ثبت ساعت
در ايﻦ دسﺘگاه صورت خواهد گرفت.
ﺻﻔﺤﻪ  42از 19

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

-١١-٢٠سرپرست كارگاه پيﻤانكار قبل از شروع به كار مي بايست با رزومه مرتبط به تاييد كارفرما برسد.
 -١١-٢١پيﻤانكار مسئول عﻤلكرد پرسنل خود در داخل كارخانه مي باشد .ﻟذا كليه پرسنل پيﻤانكار موظف به رعايت
قوانيﻦ و مقررات داخلي مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان غرب آسيا چه در بدو ورود و چه حيﻦ كار مي باشند .در ايﻦ خصوص ﻻزم است
پيﻤانكار قبل از جذب پرسنل خود ،ايشان را جهت فرايند جذب به كارگزيني كارفرما معرفي و پس از تاييد ايشان و نﻤاينده
كارفرما  ،پرسنل خود را به كار گيرند.
تبصره  -10درصورت عدم رﺿايت از عﻤلكرد پرسنل پيﻤانكار از طرف كارفرما ،پيﻤانكار پس از دريافت اخﻄار كﺘبي
كارفرما بدون هيچ عذري موظف به انﺠام تسويه حساب با پرسنل خاطي و اخراج ايشان از كارگاه خواهد بود .در ايﻦ
خصوص ﻻزم است پيﻤانكار ظرف مدت  ٤٨ساعت پرسنل جايگزيﻦ را به كارفرما معرفي نﻤايد.
تبصره -11كارفرما هيﭽگونه تعهدي به جذب پرسنل پيﻤانكار پس از اتﻤام دوره قرارداد نخواهد داشت.
-١١-٢٢پيﻤانكار موظف است حقوق و مزاياي و بيﻤه پرسنل خود را بصورت ماهيانه بصورت مسﺘﻤر پرداخت نﻤايد و
ﻟيست پرداخت حقوق و بيﻤه را به صورت ماهيانه به تاييد كارفرما برساند .در صورت عدم پرداخت حقوق پرسنل توسط
پيﻤانكار ،كارفرما مخﺘار خواهد بود به هر ترتيبي كه صﻼح بداند حقوق و دسﺘﻤزد پرسنل پيﻤانكار را پرداخت و هزينه
هاي مربوطه را از محل مﻄاﻟبات و يا تضاميﻦ پيﻤانكار كسر نﻤايد و پيﻤانكار در ايﻦ خصوص هيﭽگونه ادعايي نخواهد
داشت.
 -١١-٢٣پيش بيني و اجراي كليه مﻼحظات ايﻤني اعم از جاني و ماﻟي كه در رابﻄه با اجراي مفاد ايﻦ قرارداد ﺿروري
باشد به عهده پيﻤانكار بوده و ايشان بايسﺘي اسﺘانداردهاي ايﻤني مﺘداول در رابﻄه با فعاﻟيت هاي مربوط به قرارداد را براي
پيشگيري از حوادث و خﻄرات احﺘﻤاﻟي بكار گيرد.
 -١١-٢٤پيﻤانكار موظف مي باشد پرسنل فوق را بيﻤه مسئوﻟيت مدني نﻤايد و مدارك آن را تحويل كارفرما نﻤايد.

ﺻﻔﺤﻪ  42از 20

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -١١-٢٥پيﻤانكار موظف است ﻟيست تﺠهيزات ورودي خود را در بدو ورود به تاييد نﻤاينده انبار و كارفرما برساند .بديهي
است پس از اتﻤام قرارداد پيﻤانكار فقط مﻄابق ﻟيست ورودي حق خروج اقﻼم و تﺠهيزات خود را خواهد داشت.
-١١-٢٦پيﻤانكار موظف است طي مدت دو هفﺘه پس از امضاء قرارداد نﻤاينده تام اﻻخﺘيار خود را در كارگاه )كه هﻤان
سرپرست كارگاه مي باشد( به كارفرما معرفي نﻤايد .بديهي است كليه توافقات كﺘبي و مكاتبات انﺠام شده با ايشان به
منزﻟه قبول مفاد آن از طرف پيﻤانكار خواهد بود.
 -١١-٢٧مرخصي پرسنل پيﻤانكار چه بصورت ساعﺘي و چه بصورت روزانه مي بايست حﺘﻤا به تاييد نﻤاينده و مدير
كارخانه كارفرما رسيده و سپس اقدام به جايگزيني پرسنل گردد.
-١١-٢٨هرگاه بنابه عللي صورت وﺿعيت ارساﻟي پيﻤانكار ،عودت داده شود كارفرما مخﺘار است تا تعييﻦ تكليف صورت
وﺿعيت ،تا %٧٠صورت حساب پيﻤانكار را به صورت علي اﻟحساب دروجه پيﻤانكارپرداخت كند و مابقي را پس از اصﻼح
وتاييد پرداخت نﻤايد.
-١١-٢٩چنانﭽه نﻤاينده پيﻤانكار براي تنظيم صورت وﺿعيت ماهانه حاﺿر نشود و يا به هر دﻟيلي حقوق و دسﺘﻤزد پرسنل
پيﻤانكار توسط ايشان پرداخت نگردد ،محاسبات توسط نﻤاينده كارفرما انﺠام و پرداخت بصورت مسﺘقيم بر اساس ﻟيست
حقوق به پرسنل پيﻤانكار صورت خواهد گرفت و پيﻤانكار از ايﻦ بابت هيﭽگونه اعﺘراﺿي نخواهد داشت  .بديهي است حق
اﻟزحﻤه تهيه صورت وﺿعيت و پرداخﺘي هاي فوق به حساب بدهكار پيﻤانكارگذاشﺘه خواهد شد.
-١١-٣٠مبلغ قرارداد در ماههاي  ٣٠ ،٢٩و  ٣١روزه ثابت مي باشد.
-١١-٣١پيﻤانكار مي بايست توانائي ماﻟي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود را بﻤدت دو ماه داشﺘه باشد .
 -١١-٣٢پيﻤانكار موظف است صرفا از نيروهاي بومي و موجود در منﻄقه جهت جذب پرسنل موﺿوع قرارداد اسﺘفاده
نﻤايد.

ﺻﻔﺤﻪ  42از 21

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -١١-٣٣به منظور جذب نيروهاي جوان و كار آمد پيﻤانكار نبايد به هيچ عنوان از افراد بازنشسﺘه يا از كار افﺘاده اسﺘفاده
نﻤايد .هﻤﭽنيﻦ اسﺘفاده از نيروهاي زير  ١٨سال و باﻻي  ٦٥سال سﻦ مﻤنوع است.
تبصره  -12كليه پرسنل پيﻤانكار در تﻤام وقت ملبس به ﻟباس كار مناسب و با نام شركت و مورد تاييد كارفرما

مي

باشد خواهند بود و هﻤﭽنيﻦ پيﻤانكار مﺘعهد مي گردد كليه ﻟوازم حفاظت فردي مﻄابق با قوانيﻦ و مقررات ايﻤني حاكم
در كارخانه در اخﺘيار كاركنان خود گذاشﺘه و چنانﭽه حادثه اي براي هر يك از كاركنان به دﻟيل عدم وجود وسايل
ايﻤني رخ دهد مسئوﻟيت آن مﺘوجه پيﻤانكار بوده و كارفرما از هرگونه مسئوﻟيﺘي مبرا خواهد بود.
 -١١-٣٤پيﻤانكار مي بايست نسبت به تكﻤيل و تحويل و اخذ تاييد گزارشات روزانه ،هفﺘگي و ماهيانه طبق نﻤونه فرمﺘي
كه توسط كارفرما ارائه خواهد گرديد اقدام نﻤايد.
 -١١-٣٥درصورت اعﻼم قبلي كارفرما پيﻤانكار موظف به ارائه خدمات مﻄابق قرارداد در روز هاي تعﻄيل مي باشد.
 -١١-٣٦پيﻤانكار موظف است جهت انﺠام موﺿوع قرارداد از افراداي كه داراي سﻼمﺘي كامل مي باشند اسﺘفاده نﻤايند.
بكارگيري افراد داراي سوء سابقه ،معﺘاد و اتباع بيگانه مﺠاز نﻤي باشد.
 -١١-٣٧پيﻤانكار موظف است جهت انﺠام موﺿوع قرارداد يك دسﺘگاه خودرو وانت نيسان جهت جابﺠايي ﻟوازم و يك
دسﺘگاه تراكﺘور به هﻤراه مخزن ذخيره آب سيار جهت آبياري فضاي سبز به هزينه خود در كارگاه مسﺘقر نﻤايد .ﻻزم به
توﺿيح است ماشيﻦ آﻻت فوق مي بايست در ماﻟكيت پيﻤانكار بوده و قبل از شروع به كار اسناد ماﻟكيت آنها به كارفرما
ارائه گردد و هزينه آن در پيشنهاد قيﻤت پيﻤانكار ديده و محاسبه شده است.
-١١-٣٨پيﻤانكار موظف به رعايت سيسﺘم مديريت ايﻤني و بهداشت شغلي مﻄابق اسﺘاندارد OHSAS 18001مي باشد.
 -١١-٣٩نظر به اينكه پرسنل پيﻤانكار هﻤواره در محيط هاي صنعﺘي و اداري در حال رفت و آمد جهت انﺠام خدمات
موﺿوع ايﻦ قرارداد مي باشد ،ﻟذا پيﻤانكار موظف است آموزش هاي موارد ايﻤني كار را در بدو ورود پرسنل به ايشان داده
و مدارك آن را به كارفرما ارائه نﻤايد .بديهيست هرگونه اهﻤال در انﺠام آموزش توسط پيﻤانكار و بروز حادثه ،پيﻤانكارخود
راسا به مراجﻊ قانوني پاسخگو خواهد بود.
 -١١-٤٠پرداخت حقوق و دسﺘﻤزد نيروهاي سﺘادي و پشﺘيباني پيﻤانكار در تعهد و به هزينه پيﻤانكار مي باشد.
 -١١-٤١پيﻤانكار مﻄابق قانون كار موظف به بكارگيري مسئول بهداشت و ايﻤني در كارگاه خود و به هزينه خود مي
باشد .شايان ذكر است صﻼحيت آن مي بايست به تاييد كارفرما رسانده شود.

ﺻﻔﺤﻪ  42از 22

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -١١-٤٢مشاركت پرسنل پيﻤانكار در دروه هاي آموزشي ايﻤني كه در داخل كارخانه برگذار مي گردد اجباري مي باشد.
ماده  – 12ﻓسخ قرارداد و جرائم متعلقه
 -١٢-١در صورتيكه پيﻤانكار در طول مدت قرارداد نسبت به انﺠام به موقﻊ و دقيق تعهدات قرارداد عﻤل ننﻤايد و دﻟيل
موجهي كه مورد قبول كارفرما باشد ارائه ندهد كارفرما مﺠاز به فسخ قرارداد مي باشد و مي تواند بدون انﺠام تشريفات
نسبت به وصول هزينه ها و خسارات وارده از محل سپرده حسﻦ انﺠام كار و تضﻤيﻦ ها و مﻄاﻟبات پيﻤانكار اقدام نﻤايد .
ﺿﻤنا كارفرما در صورت عدم نياز به خدمات پيﻤانكار مي تواند با اخﻄار يك ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نﻤايد.
 -١٢-٢ساير مواردي كه منﺠر به فسخ قرارداد ميگردد عبارت است از:
تخلف پيﻤانكار از هر يك از شروط مندرج در ايﻦ قرارداد موجب اخﺘيار فسخ كارفرما خواهد بود.
 هرگاه مشخص و محرز گردد پيﻤانكار برخﻼف صﻼح و صرفه كارفرما در انﺠام امور ايﻦ قرارداد عﻤل نﻤوده ،ازجﻤله به نحوي موجب خسران و خسارتي به كارفرما در انﺠام موﺿوع قرارداد محرز گردد.
 تاخير بيش از دو هفﺘه در شروع كار. رها ساخﺘﻦ محل كار بدون سرپرست يا تعﻄيل كار بدون اخـذ مﺠـوز كﺘبي از مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان غرب آسيا-

انﺘقال كل قرارداد به شخص يا اشخاص ثاﻟـث اعـم از حقيقـي و يـا حقـوقي بـدون مﺠـوز مﺠﺘﻤﻊ سيﻤان غرب
آسيا

-

عدم توانايي ماﻟي يا فني براي ادامه كار

-

انحﻼل شركت پيﻤانكار

-

ورشكسﺘگي و يا توقيـف ماشـيﻦ آﻻت و امـوال پيﻤانكار از سـوي محـاكم قضـائي بـه گونه اي كه موجب توقف
يا كندي كار شود

 عدم اجراي هر يك از موارد قراردادماده  – 13جرائم
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ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -١٣-١چنانﭽه پيﻤانكار به دﻻيل غير از شرايط فورس ماژور و تأخيرات مربوط به تعهدات كارفرما ،مﻄابق برنامه ارائه
شده اقدام به انﺠام خدمات به نحو احسﻦ مﻄابق قرارداد ننﻤايد ،به ميزان  %١٠جريﻤه معادل كاركرد روزانه كل قرارداد از
صورت وﺿعيت هاي ماهيانه پيﻤانكار در آن ماه كسر خواهد گرديد.
 -١٣-٢در صورتي كه به هر دﻟيلي پيﻤانكار موفق به تاميﻦ نيروي انساني هر بخش نسبت به تعداد مورد نياز مشخص
شده در جدول يك پيوست قرارداد در هر مقﻄﻊ از قرارداد نگردد )چه بصورت روزانه و چه بصورت ماهيانه( به ازاي هر نفر
كاهش نفرات از طرف پيﻤانكار  ،به تناسب كاهش نفرات هر رديف مﻄابق هزينه مشخص شده در هر بخش با ﺿريب %١٥
باﻻسري از محل مﻄاﻟبات پيﻤانكار از محل صورت وﺿعيت هاي پيﻤانكار كسر خواهد گرديد.
ماده  – 14حوادث قهري و ﻓورس ماژور
كارفرما و پيﻤانكار بﻄوركامل درقبال تاخيرات ناشي از حوادث قهريه وغيرمﺘرقبه )فورس ماژور( مسئوﻟيﺘي بر عهده نخواهند
داشت و هر يك مكلف هسﺘند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ بروز ايﻦ شرايط طرف ديگر را مﻄلﻊ نﻤايند .درصورت برطرف
شدن شرايط خارج ازكنﺘرل فوق مدت برقراري ايﻦ شرايط به مدت قرارداد اﺿافه خواهد شد و قرارداد براساس توافقات
فيﻤابيﻦ ادامه خواهد يافت.
ماده  –15تمديد قرارداد
با توجه به تبصره  ٢هﻤيﻦ قرارداد در صورت نياز كارفرما ايﻦ قرارداد براي يك دوره دو ماهه ديگر با شرايط هﻤيﻦ قرارداد
قابل تﻤديد مي باشد.
ماده  – 16حﻞ اختﻼف
هرگونه اخﺘﻼف ناشي از تفسير يا اجراي قرارداد از طريق مذاكرات دوسﺘانه بيﻦ طرفيﻦ حل ميگردد درصورت عدم توافق
موﺿوع از طريق مراجﻊ ذيصﻼح حل و فصل خواهد شد .
ماده  – 1٧اقامتگاه طرﻓين
ﺻﻔﺤﻪ  42از 24

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

اقامﺘگاه طرفيﻦ هﻤان است كه در مﺘﻦ قرارداد ذكر شده است درصورت تغيير بايسﺘي مراتب كﺘباً به اطﻼع طرف مقابل
برسد و مادام كه به ترتيب فوق عﻤل نشده هرگونه اخﻄار يا نامه كه به نشاني سابق ارسال گردد ابﻼغ شده تلقي و عذر
عدم اطﻼع مسﻤوع نخواهد بود.
ماده  – 18نسخ قرارداد
ايﻦ قرارداد در ١٨ماده و  ١٢تبصره و  ٤نسخه كه هر كدام از نسخ حكم واحد را دارند تنظيم گرديده است.

كارفرﻣا

پيمانكار

شركت ﻣجتمع سيمان غرب آسيا

ﺻﻔﺤﻪ  42از 25

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

پيوست شماره يك  :جدول نيروي انساني هر بخﺶ و شرايط احراز

ﺻﻔﺤﻪ  42از 26

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

پيوست شماره يك  :جدول نيروي انساني هر بخش و شرايط احــراز
رديف

محﻞ خدمت

طبقه بنديشــغلي

مدرك تحصــيلي

1

ـار
ـاه پيمانكـ
سرپرستكارگـ

سرپرستكارگــاه

2

ـت
ـنيو بهداشـ
مسئولايمـ
ـط
انجام خدمات نگهداريو نﻈاﻓـتسـاختمان هـاوابنيـه خـ

مسئول

3

4
5

6

ـع
ـه  ،جمـ
توليدوساختمان هـاي جنـبيو محوطـه كارخانـ
ـط
ـيﺰات خـ
ـياز تجهـ
آوريزباله ها  ،جمـع آوري مـوادريﺰشـ
توليدوامــورﻓيلتراســيون

انجام خدماتامور آبدار خانـه هـاو مهمانسـرا هـا
ـه
ـﻞ محوطـ
ـبﺰ داخـ
انجام خدمات نگهداريو توسعه ﻓضـايسـ
كارخانه

كارشناسـي

5

كارشناسـي

ﻓوق ديپلـم /ديپلم

كارگرسـاده
كارگرسـاده

ﻓوق ديپلـم /ديپلم

كارگر نيمه مــاهر

ﻓوق ديپلـم /ديپلم

كارگر ماهر
كارگرسـاده

انجام خدمات خودروهاي سـبكوسـرويس دهـي بـه پرسـنﻞ
ـه
ـارجازكارخانـ
ـﻞو خـ
ـاﻻ در داخـ
كارﻓرما و حمﻞ كـ

كارگر ماهر

مرتبط

1

كارگر ماهر
كارگر نيمه مــاهر

ـار
سابقهكـ

تعداد )نﻔر(

ﻓوق ديپلـم /ديپلم

جمع كﻞ :

3

1

3

6

2

4

1
1

20

1

10

1

8

3

1

2

1

1

3

3

4

4

39

39

8
5

تذكر يك  :در قيﻤت كل ،كليه مسائل پاداش ،عيدي ،خريد مرخصي ،سنوات ،اياب و ذهاب پرسنل ،بيﻤه تكﻤيلي ،غذا،
حق بﻦ و تﻤامي مسائل مربوط به حقوق و دسﺘﻤزد پرسنل مﻄابق قانون كار ديده شده است و كارفرما در ايﻦ خصوص
هيﭽگونه تعهدي نخواهد داشت.
تذكر دو  :در قيﻤت كل ،كليه مسائل مربوط به سود پيﻤانكار ،حق مديريت ،مسائل بيﻤه و ماﻟياتي قرارداد و هزينه هاي
جاري پيﻤانكار ديده شده است و كارفرما در ايﻦ خصوص هيﭽگونه تعهدي نخواهد داشت.

ﺻﻔﺤﻪ  42از 27

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

پيوست شماره دو  :جدول حق الزحمﻪ انجام خدﻣات هر پخﺶ توسط پيمانكار

ﺻﻔﺤﻪ  42از 28

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(

تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

پيوست شماره دو  :جدول حق الﺰحمه انجام خدمات
رديف

شرح خدمات

مبلغ قرارداد ماهيانه )ريال(

انجام خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان ها و ابنيه خط توليد
1

و ساختمان هاي جنبي و محوطه كارخانه  ،جمع آوري زباله ها
 ،جمع آوري مواد ريﺰشي از تجهيﺰات خط توليد و امور
ﻓيلتراسيون

2

3

4

انجام خدمات امور آبدار خانه ها و مهمانسرا ها
انجام خدمات نگهداري و توسعه ﻓضاي سبﺰ داخﻞ محوطه
كارخانه
انجام خدمات خودروهاي سبك و سرويس دهي به پرسنﻞ
كارﻓرما و حمﻞ كاﻻ در داخﻞ و خارج از كارخانه

جمع كﻞ ماهيانه )ريال(:

ﺻﻔﺤﻪ  42از 29

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

پيوست شماره سه  :شرح خدمات و تعهدات پيمانكار در بخش نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان ها و ابنيه خط
توليد و ساختمان هاي جنبي و محوطه كارخانه  ،جمع آوري زباله ها  ،جمع آوري مواد ريﺰشي از
تجهيﺰات خط توليد و امور ﻓيلتراسيون

ﺻﻔﺤﻪ  42از 30

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

شرح خدمات و تعهدات پيمانكار در بخش نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان ها و ابنيه خط توليد و ساختمان
هاي جنبي و محوطه كارخانه  ،جمع آوري زباله ها  ،جمع آوري مواد ريﺰشي از تجهيﺰات خط توليد و
امور ﻓيلتراسيون
-١نظر بﻪ برناﻣﻪ توليد در بعضي از دپارتمان ها كﻪ توسط كارفرﻣا ﻣشخص خواهند گرديد ،پيمانكار ﻣوظف بﻪ
نظافت آن دستﻪ از دپارتمان ها در ساعات توقف كار ﻣي باشد.
 -٢نظافت كل دپارتمانها در تماﻣي تراز ها و ساختمان هاي وابستﻪ بﻪ خط توليد و ﻣﺤوطﻪ اطراف آن  ,و
ساختمان هاي اداري بﻪ عهده پيمانكار ﻣي باشد.
 -٣پيمانكار ﻣوظف بﻪ جمع آوري نخالﻪ ها و زبالﻪ هاي داخل ساختمان ها و دپارتمان هاي خط توليد و ﻣﺤوطﻪ
و همچنين ﻣواد ريزشي از تجهيزات خط توليد ﻣي باشد و نسبت بﻪ حمل و انتقال آنها در فضا هايي كﻪ از كﻪ
از طرف كارفرﻣا ﻣشخص گرديده اند بﻪ تﻔكيك زبالﻪ ها و نخالﻪ هاي غير بازيافتي و بازيافتي اقدام خواهد
نمود.
 -٤پيمانكار ﻣوظف است زبالﻪ ها را طبق الزاﻣات استاندارد  I.M.Sجمع آوري ،سپس تﻔكيك و در ﻣﺤل هاي
ﻣخصوص تخليﻪ نمايد.
 -٥انجام كليﻪ اﻣور خدﻣاتي در سطح كارخانﻪ از جملﻪ ﻣوارد ذيل در تعهد پيمانكار ﻣي باشد :
-١-٥حمل و نقل  ،تخليﻪ و بارگيري لوازم و اثاثيﻪ اداري  ،كمك در نصب پﻼكارد و چراغاني بﻪ ﻣناسبت هاي
ﻣختلف ،نظافت و رفع گرفتگي جويها  ،ﻣعابر  ،آبراهها و كانالها ،برف روبي ﻣسير ها و پشت باﻣهاي ﻣورد نياز،
نظافت ساختمانها و سرويسهاي بهداشتي كارخانﻪ و انجام اﻣور ﻣتﻔرقﻪ خدﻣاتي بر اساس در خواست كارفرﻣا
.
 -٢-٥نظافت و پاكسازي سالن هاي جنبي و خط توليد  ،شستشوي كف و ديوارهاي سالن ،نظافت دفاتر
ﻣديران  ،سرپرستان ،كارگاههاي فني سالن هاي توليد در روزهاي عادي و تعطيﻼت.
-٣-٥نظافت  ،شستن و ضد عﻔوني دستشوييها  ،سرويس هاي بهداشتي  ،ساختمانهاي اداري  ،انبار ها و
بخﺶ هاي خدﻣاتي ﻣوجود در كارخانﻪ.
 -٤-٥همكاري در سمپاشي  ،ضد عﻔوني و گندزدايي سالن ها ،رختكن ،انبار ها.
ﺻﻔﺤﻪ  42از 31

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -٥-٥باز نمودن لولﻪ هاي آب و كانالهاي فاضﻼب ﻣسدود شده .
 -٦-٥نظافت ،شستن درب وپنجره ،شيشﻪ و وسايل و لوازم اداري در كليﻪ ساختمان هاي ستادي از قبيل اتاق
ﻣديران و دفاتر كار و  ...در سطح كارخانﻪ .
 -٦برف روبي فضا هاي اداري و ﻻي روبي جوي هاي آب در تعهد پيمانكار ﻣي باشد.
 -٧ﻣطلع نمودن واحد تاسيسات از اشكاﻻت و خرابي تجهيزات در اختيار همكاران از قبيل خرابي فن
كويل،شكستگي شيشﻪ ها ،ﻣيزها و پنجرهها ،خرابي دستگيره ،شيرآلت ،فالﺶ تانكها ،شيلنگهاي دستشويي
و ...و كمك در رفع عيوب آنها در تعهد پيمانكار ﻣي باشد.
 -٨ساير دستورالعمل هاي ﻻزم در اين خصوص توسط كارفرﻣا حين كار بﻪ پيمانكار ابﻼغ خواهند گرديد.
 -٩كليﻪ لوازم كار جهت نظافت توسط كارفرﻣا تاﻣين و در اختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت.
 -١٠انجام اﻣور بنائي و خدﻣات تعمير و نگهداري ساختمان هاي اﺻلي و جنبي و ابنيﻪ خط توليد بﻪ دستور
كارفرﻣا
 -١١انجام كليﻪ خدﻣات اﻣور فيلتراسيون خط توليد
-١٢جمع آوري ضايعات فلزي و غير فلزي داخل كارخانﻪ

ﺻﻔﺤﻪ  42از 32

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

پيوست شماره چهار  :شرح خدمات و تعهدات پيمانكار در بخش امور آبدار خانه ها و مهمانسرا ها

ﺻﻔﺤﻪ  42از 33

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(

تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

شرح خدمات و تعهدات پيمانكار در بخش امور آبدار خانه ها و مهمانسرا ها
-١پرسنلي كﻪ در اين بخﺶ از طرف پيمانكار بﻪ كار گرفتﻪ خواهد شد ﻣي بايست داري كارت بهداشت بوده و
قبل از بكارگيري آنها ،ضروريست تاييده آنها از لﺤاظ ﺻﻼحيت اخﻼقي و حسن برخورد بﻪ تاييد كارفرﻣا
برسند.
-٢كليﻪ ﻣواد ﻣصرفي آبدارخانﻪ هاي نظير چاي  ،قند و  ...و لوازم ﻣربوطﻪ سماور ،سيني ،استكان و ...توسط
كارفرﻣا تهيﻪ و بﻪ پيمانكار ارائﻪ خواهد شد.
 -٣نظر بﻪ اينكﻪ پرسنل اين واحد در اتاق هاي ﻣديران ،كارشناسان ،فضا هاي اداري جهت انجام خدﻣات
آبدارخانﻪ اي رفت و آﻣد ﻣي نمايند ﻣسئوليت حسن رفتار آنها ﻣستقيما با پيمانكار خواهد بود و درﺻورت بروز
هرگونﻪ تخلف ،پيمانكار خود شخصا پاسخگو و ﻣسئول جبران خواهد بود.
 -٤لباس كادر پرسنل اين واحد ﻣي بايست بصورت فرم و يك شكل و همواره ﻣرتب و تميز باشد.
 -٥پرسنل بكارگرفتﻪ شده در اين واحد ﻣي بايست از لﺤاظ ظاهري ﻣرتب باشند و همواره ﻣوارد بهداشت
شخصي و كاري را رعايت نمايند .در اين خصوص پيمانكار ﻣوظف بﻪ آﻣورش هاي ﻻزم بﻪ پرسنل خود

ﻣي

باشد.
 -٦بﻪ دليل ﻣسائل بهداشتي ،پيمانكار حق ندارد پرسنل اين واحد را بدون اخذ ﻣجوز كتبي از كارفرﻣا با پرسنل
واحد هاي ديگر چﻪ بصورت ﻣوقت و چﻪ بصورت دائم تعويض نمايد.
 -٧پيمانكار حق ندارد بﻪ دليل ﻣسائل بهدااشتي پرسنل اين واحد را جهت اﻣور ديگر نظير نظافت ساختمان
ها ،سرويس هاي بهداشتي و ...بكار بگيرد ﻣگر با دستور كتبي كارفرﻣا.
 -٨شرح خدﻣات ديگر پرسنل اين واحد توسط ﻣديركارخانﻪ در ﺻورت نياز بﻪ ايشان ابﻼغ خواهد گرديد و
پرسنل ﻣذكور ﻣوظف بﻪ انجام آن خواهند بود.
 -٩ﻣواد ﻣصرفي نظير نمك ،شكر ،قند ،چاي و  ...بﻪ اندازه استاندارد سرانﻪ ﻣاهيانﻪ تعيين شده و ﻣطابق
دستورالعمل ها در اختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت.
 -١٠ﻣواد شوينده و بهداشتي بﻪ اندازه كافي شاﻣل ﻣواي ظرفشويي ،اسكاچ ،ﻣواي ضدعﻔوني كننده  ،انواع
دستمال نظافت و يكبارﻣصرف براي شستشو و نظافت ظروف و سطوح ،دستكﺶ شستشو ﻣعمولي و يكبار

ﺻﻔﺤﻪ  42از 34

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

ﻣصرف  ،كيسﻪ زبالﻪ ،نايلون فريزر و دستي و ...بصورت سهميﻪ ﻣاهيانﻪ و ﻣطابق سرانﻪ ﻣاهيانﻪ در اختيار
پيمانكار قرار خواهد گرفت.
 -١١رعايت ﻣوارد ذيل در تعهد پرسنل اين واحد ﻣي باشد؛
-١-١١راهنمايي ﻣراجعين و دقت در رفتار افراد ﻣشكوك
-٢-١١اطمينان از بستﻪ بودن پنجره كليﻪ اتاقها و نيز قﻔل بودن كليﻪ اتاقها و خاﻣوش بودن ﻻﻣپ هاي اضافﻪ و
سيستم سرﻣايﺶ و گرﻣايﺶ در زﻣان خروج
-٣-١١اﻣﺤاء و پاره كردن كاﻣل كاغذ باطلﻪ هاي جمع شده از سطل زبالﻪ همكاران
-٤-١١رعايت كاﻣل نظاﻣهاي جاري سازﻣان و حﻔظ اسرار و ﻣكالمات انجام شده بﻪ ويژه در زﻣان ﻣراجعﻪ بﻪ
جلسات براي انجام پذيرايي كﻪ ناگزير ﻣنجر بﻪ اطﻼع از ﻣﻔاد ﻣذاكرات انجام شده در جلسﻪ ﻣي گردد.
-٥-١١رعايت نكات ايمني و اﻣنيتي در واحد ﻣربوط آبدارخانﻪ وكليﻪ اتاقهايي كﻪ در ﻣﺤدوده وظايف وي تعيين
شده است و حساسيت كاﻣل و الزام در اين زﻣينﻪ
 -٦-١١نظافت ﻣﺤيط آبدارخانﻪ و لوازم و تجهيزات ﻣربوطﻪ و شستشو و گردگيري ﻣرتب آنها
-٧-١١عدم استعمال دخانيات در ﻣﺤل كار
-٨-١١ﻣراجعﻪ بﻪ دبيرخانﻪ سﻪ بار در روز براي انتقال ناﻣﻪ ها و ﻣكاتبات فيزيكي و عﻼوه بر ﻣراجعات ﻣوردي
حسب درخواست همكاران
-٩-١١كمك و همكاري در جابجايي تجهيزات و لوازم حسب ﻣورد و بنا بﻪ دستور ﻣسئول ﻣربوطﻪ با رعايت
دقت براي جلوگيري از آسيب رساندن بﻪ خود ،همكاران ،وسايل و ديوارها و سطﺤها
-١٠-١١ﻣراجعﻪ و دريافت كاﻻهاي درخواستي همكاران از انبار در كوتاهترين زﻣان
-١١-١١پذيرايي بﻪ بهترين شكل ﻣمكن با رعايت كليﻪ اﺻول و آداب ﻣربوط در زﻣان ﻣقرر و طبق برناﻣﻪ ارائﻪ
شده توسط ﻣسئول ذيربط
 -١٢-١١توجﻪ بﻪ زﻣان دقيق جلسات و نشستها براي انجام پذيرايي ﻣتناسب با جلسﻪ در ساعت ﻣقرر
-١٣-١١توجﻪ بﻪ حضور ﻣيهمانان در اتاق همكاران و پذيرايي از آنان و پاسخگويي
-١٤-١١جلوگيري از ورود افراد ﻣتﻔرقﻪ بﻪ آبدارخانﻪ بﻪ هر شكل و عنوان
ﺻﻔﺤﻪ  42از 35

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

-١٥-١١جلوگيري از شستشوي دست و ﺻورت در آبدارخانﻪ
-١٦-١١خودداري از هرگونﻪ شوخي و ﻣزاح و بذلﻪ گويي در ﻣﺤيط كار و عدم ﺻدا كردن همكاران با ﺻوت بلند
و نيز خودداري از گﻔتگوي خارج از چارچوب كاري و عدم تجمع در آبدارخانﻪ ها
-١٧-١١عدم نگهداري هرگونﻪ وسايل غيرضروري و اضافي و ﻣانده ﻣواد غذايي در آبدارخانﻪ ها براي رعايت
بهداشت ﻣﺤيط و جلوگيري از جذب حشرات
 -١٢ساير دستورالعمل هاي ﻻزم در اين خصوص توسط كارفرﻣا حين كار بﻪ پيمانكار ابﻼغ خواهند گرديد.

ﺻﻔﺤﻪ  42از 36

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

پيوست شماره پنج  :شرح خدمات و تعهدات پيمانكار در بخش نگهداري و توسعه ﻓضاي سبﺰ داخﻞ محوطه
كارخانه

ﺻﻔﺤﻪ  42از 37

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

شرح خدمات و تعهدات پيمانكار در بخش نگهداري و توسعه ﻓضاي سبﺰ داخﻞ محوطه كارخانه
 -١پيمانكار ﻣوظف بﻪ حﻔظ و نگهداري و توسعﻪ و بهره برداري درست و ﻣتعارف از تجهيزات ،ساختمان ها و
فضاي سبز تﺤت اختيار ﻣيباشد و هرگونﻪ ﺻدﻣﻪ بﻪ آنها پس از كارشناسي و تعيين از ﻣطالبات و تضمين هاي
پيمانكار وﺻول خواهد شد.
 -٢پيمانكار ﻣتعهد است نﺤال و اقﻼم ﻣصرفي در تعهد كارفرﻣا را از انبار كارفرﻣا تﺤويل نمايد.
 -٣نظر بﻪ اينكﻪ كارفرﻣا در نظر دارد فضا هاي سبز ﻣﺤوطﻪ كارخانﻪ را توسعﻪ دهد ،لذا پيمانكار ﻣوظف بﻪ
انجام كليﻪ ﻣراحل كار از  ٠تا ) ١٠٠آﻣاده سازي ،حﻔر چال ،كاشت نهال ،هرس و  (...ﻣطابق برناﻣﻪ كارفرﻣا در
اين خصوص ﻣي باشد.
 -٤پيمانكار قبل از شروع بﻪ كار از دپارتمان ها و ساختمان ها و فضل هاي سبز ﻣوجود ﻣوضوع قرارداد بازديد
كرده و از وضعيت ﻣوجود ﻣطلع بوده و در اين خصوص هيچگونﻪ ادعايي ندارد.
 -٥نگهداري و توسعﻪ فضاي سبز شاﻣل هرس  ،وجين  ،دفع علﻔهاي هرز  ،سمپاشي و آبياري درختان و فضاي
سبز ،كاشت نﺤال و يا بذر از تعهدات پيمانكار ﻣي باشد و دستورالعمل هاي ﻻزم پس از عقد قرارداد از طرف
كارفرﻣا بﻪ پيمانكار ابﻼغ خواهد گرديد.
 -٦تهيﻪ بذر ،كود  ،سم و نهال در تعهد كارفرﻣا ﻣي باشد.
 -٧آﻣاده سازي بستر ،آبياري و نگهداري از  ٢٥هكتار فضاي سبز شاﻣل  ١٥٠٠٠اﺻلﻪ درخت در ﻣﺤوطﻪ كارخانﻪ
و  ١٢٠٠٠اﺻلﻪ قلمﻪ و نهال در گلخانﻪ و فضاي سبز داخل ﻣﺤيط هاي اداري و ﻣهمانسرا ها.
 -٨هرس درختان و درختچﻪ ها
 -٩توليد نشا و قلمﻪ فصلي با نظر كارفرﻣا
 -١٠سم پاشي

ﺻﻔﺤﻪ  42از 38

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -١١برف روبي درختان و درختچﻪ هاي زينتي و جمع آوري ضايعات ناشي از كار باغباني و حمل آن بﻪ ﻣخل
هاي ﻣورد نظر
 -١٢ويجين و ﻣبارزه با علف هاي هرز و اطﻼح سرشاخﻪ هاي خشك و حذف پاجوش و تنﻪ جوش ها
 -١٣واكاري و ترﻣيم فضاي سبز و تعويض و كاشت گل هاي فصلي و بيل زدن ﻣﺤوطﻪ درختكاري شده و كاشت
درختچﻪ هاي ﻣورد نياز
 -١٤خاكريزي و خاك برداري در ﻣوقع لزوم طبق نظر كارفرﻣا و كود دهي فضاي سبز )شيميايي و حيواني( با
نظر كارفرﻣا
 -١٥جمع آوري و حمل برگ ها بﻪ ﻣﺤل كمپوست ﻣجتمع بﻪ ﻣنظور تهيﻪ كود برگ.
 -١٦پرورش گل و نگهداري آنها در گلخانﻪ ها طبق نظر كارفرﻣا
 -١٧تهيﻪ ابزار كار نظير يك دستگاه وانت نيسان ،يك دستگاه تراكتور بﻪ همراه تانكر آب در تعهد و بﻪ هزينﻪ
پيمانكار ﻣي باشد و تهيﻪ كود ،بذر ،نهال ،نشاء ،سم و لوازم بيل ،فرغون ،شن كﺶ ،شيلنگ ،چمن زن در تعهد
كارفرﻣا ﻣي باشد.
 -١٨ساير دستورالعمل هاي ﻻزم در اين خصوص توسط كارفرﻣا حين كار بﻪ پيمانكار ابﻼغ خواهند گرديد.

ﺻﻔﺤﻪ  42از 39

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

پيوست شماره شش  :شرح خدمات و تعهدات پيمانكار در بخش خودروهاي سبك و سرويس دهي به پرسنﻞ
كارﻓرما و حمﻞ كاﻻ در داخﻞ و خارج از كارخانه

ﺻﻔﺤﻪ  42از 40

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

شرح خدمات و تعهدات پيمانكار در بخش خودروهاي سبك و سرويس دهي به پرسنﻞ كارﻓرما و حمﻞ كاﻻ
در داخﻞ و خارج از كارخانه
 -١نظر بﻪ اينكﻪ خودرو هاي سبك ﻣوضوع اين بخﺶ از خدﻣات بصورت اﻣانت در اختيار پيمانكار قرار خواهد
گرفت ،قبل از شروع بﻪ كار خودرو ها اي از لﺤاظ فني و ظاهري بﻪ همراه ﻣدارك ﻣربوطﻪ نظير كارت ﻣاشين،
كارت سوخت ،بيمﻪ ناﻣﻪ ها طي ﺻورتجلسﻪ در اختيار ايشان قرار داده خواهد شد.
 -٢پيمانكار ﻣوظف است پرسنلي كﻪ در اين بخﺶ فعاليت خواهند نمود را با سابقﻪ ﻣثبتﻪ و داراي گواهيناﻣﻪ
بﻪ كارفرﻣا جهت اخذ تاييد ﻣعرفي نمايد.
 -٣پرسنل پيمانكار ﻣوظف بﻪ رعايت ﻣوارد ذيل خواهند بود.
 -١-٣كنترل دائم وضعيت آب ،روغن ،سوخت ،روغن هيدروليك و گزارش آن بﻪ كارفرﻣا در خصوص نياز بﻪ
تعويض آن ﻣطابق كيلوﻣتر كاركرد خودرو.
 -٢-٣پرسنل پيمانكار ﻣوظف بﻪ ارائﻪ كاركرد روزانﻪ و خدﻣات ارائﻪ شده در آن روز بﻪ همراه كاركرد كيلوﻣتر
روزانﻪ ﻣطابق فرﻣت هاي ارائﻪ شده بﻪ كارفرﻣا ﻣي باشند.
 -٣-٣وظيﻔﻪ حﻔظ و حراست از خودرو ها چﻪ از لﺤاظ ايمني و ظاهري در تعهد پرسنل اين واحد ﻣي باشد.
 -٤-٣نظافت داخلي و خارجي خودرو ها همواره بايد بصورت روزانﻪ و ﻣرتب انجام پذيرد.
 -٥-٣كنترل وضعيت لوازم ﻣصرفي خودرو نظير لنت ترﻣزها ،تسمﻪ تايم و ...و ارائﻪ گزارش جهت تعويض آنها
در ﺻورت لزوم
 -٦-٣كنترل و ثبت سرويس هاي دوره اي ﻣورد تاكيد كمپاني سازنده خودرو
 -٧-٣انجام خدﻣات بر اساس برناﻣﻪ ريزي كارفرﻣا و سرويس بﻪ پرسنل كارفرﻣا در داخل و خارج از كارخانﻪ
 -٨-٣حسن برخورد با پرسنل در ارتباط
 -٩-٣پارك خودرو درجايگاه هاي ﻣربوطﻪ پس از اتمام كار روزانﻪ
 -١٠-٣كنترل زﻣان اتمام برگ بيمﻪ شخص ثالث و بيمﻪ بدنﻪ خودرو و اطﻼع پيﺶ از ﻣوعد سپري شدن تاريخ
انقضاء آنها بﻪ كارفرﻣا
 -١١-٣حضور بﻪ ﻣوقع در ﻣﺤل هاي از پيﺶ تعيين شده جهت اياب و ذهاب پرسنل كارفرﻣا
ﺻﻔﺤﻪ  42از 41

ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

شماره ﻣناقصﻪ /٩٩/١٠١٢ :م
تاريخ ٩٩/٠٣/٢١:

شركت مجتمع سيمان غرب آسيا )سهامي عام(
"اسناد مناقصه محدود برون سپاري خدمات نگهداري و نﻈاﻓت ساختمان هاي خط توليد و جنبي ،محوطه كارخانه
و نگهداري ﻓضاي سبﺰ و جمع آوري زباله و خدمات خودرويي و خدمات آبدارخانه "

 -١٢-٣انجام سرويس هاي دوره اي خودرو ﻣطابق دستورالعمل هاي سازنده خودرو و حضور در تعميرگاه تا
پايان انجام سرويس و يا تعمير
 -١٣-٣ارائﻪ گزارش كتبي بﻪ كارفرﻣا در ﺻورت وقوع خسارت و حادثﻪ  ،جرائم رانندگي حداكثر تا  ٢٤ساعت
پس از وقوع بر عهده پرسنل ﻣي باشد.
 -٤در خصوص برگ جرائم رانندگي پيمانكار خود ﻣسئول پاسخگويي و تسويﻪ حساب با ﻣراجع ذيطﻼح خواهد
بود.
 -٥درزﻣان پايان قرارداد كارفرﻣا استعﻼم ﻻزم را در خصوص ﻣيزان جرائم رانندگي از ﻣراجع ذيصﻼح بعمل
آورده و كليﻪ ﻣبلغ را از ﺻورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد نمود.
 -٦در ﺻورت بروز سوانح جاده اي پيمانكار خود ﻣسئول جبران خسارت خواهد بود و در ﺻورت استﻔاده از
بيمﻪ بدنﻪ و يا شخص ثالث توسط پيمانكار  %٥٠ﻣبلغ بيمﻪ ناﻣﻪ از ﻣطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد.
 -٧ﻣواد ﻣصرفي نظير بنزين ،روغن ﻣوتور ،روغن هيدروليك ،ﻻستيك و ...و لوازم جهت تعميرات خودرو
ﻣطابق عرف و كيلوﻣتر كاركرد خودرو و استهﻼك آن توسط كارفرﻣا تاﻣين خواهد گرديد.
-٨خودرو هاي هاي ﻣوضوع قرارداد تا پايان قرارداد بصورت اﻣانت در اختيار پيمانكار ﻣي باشد و پيمانكار در
پايان قرارداد پيمانكار ﻣوظف بﻪ تﺤويل آن با همان شرايطي كﻪ در ﺻورتجلسﻪ ،تﺤويل ايشان گرديده بﻪ
كارفرﻣا ﻣي باشد.
 -٩در ﺻورت بروز حادثﻪ ﻣالي براي خودرو ها و افت قيمت خودرو  ،ﻣيزان افت قيمت خودرو ﻣطابق كارشناسي
انجام شده از ﻣﺤل ﻣطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد.
 -١٠در ﺻورت بروز حادثﻪ براي خودرو ها و توقف خودرو جهت تعمير در تعميرگاه ،پيمانكار ﻣوظف است در
طول ﻣدت خواب خودرو در تعميرگاه  ،خودرو ﻣتناسب با خودرو آسيب ديده بﻪ هزينﻪ خود در اختيار كارفرﻣا
قرار دهد ،در غير اين ﺻورت كارفرﻣا ﻣختار خواهد بود خودرو را بﻪ هر شكل كﻪ خود ﺻﻼح ﻣيداند تا زﻣان
آﻣاده شده خودرو آسيب ديده تاﻣين و هزينﻪ هاي آن را بﻪ حساب بدهكار پيمانكار بگذارد.
 -١١ساير دستورالعمل هاي ﻻزم در اين خصوص توسط كارفرﻣا حين كار بﻪ پيمانكار ابﻼغ خواهند گرديد.
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ﻣهر و اﻣضا پيشنهاد دهنده :

