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 عمومي برگ اطالعات و شرایط شرکت در مناقصه

  
 )اشالخا  ييييالي و   ، از شالركت كننالدگا    انتخاب شركت واجد صالحييت بر مبني  ها روزنامهدر پيرو آگهي منتشره 

دقالت  ه و ضالمام  آ  را بال   قالرارداد و نموناله  نمايد كه مفاد مندرج در اوراق مناقصاله    مناقصه درخواست مي در ييوقي(

صورت تمايل باله شالركت    توجه به يج  خدمات و داشتن امكانات الزم در رسي دقيق مدارك پيوست بابربا مطالعه و 

در مناقصه ضمن تهيه و تكميل مدارك ، پيشنهاد قيمت خود را ظالر  مهتالت ميالرر در پاكالت الك و مهالر شالده باله        

  شالهيد تيالو) )كوشال،( ،    واقع در تهرا  ، خيابا  فردوسي ، خيابالا  دبيرخانه محرمانه يراست شركت سيما  تهرا 

ا) از نموناله    خحصاله  شالراي  مناقصاله و   .دارند تستي  و رسيد دريافت 66855766، تتفن  5كوچه انوشيرواني ، پحك 

            . گردد مي ذكر زيرشرح ه ب قرارداد

  
 
  : موضوع مناقصه -1

قالرارداد( و   8و  6،  6شالرح مالواد    نفر نيرو) انساني دام  و نيرو) انسالاني موقالت موردنيالاز )باله     151 تعداد تأمين

وظالاي  امالور ومالومي قسالمت     كتيه فعاليتها و انجام قرارداد( جهت  1شماره  متزومات كار )به شرح ليست پيوست

هالا   ، دپارتمالا   ، امور نظافت ابنيه ها سيكتو ، ها  شامل ومتيات نسوزكار) در كوره (بردار)  بهره) پشتيباني توليد

 و وايالد هفالت   جتمالع  تأمين نيرو) انساني موردنياز برا) سالاير امالور وايالدها) اجرايالي م     ؛ و نيز و خطوط توليد

 . سيما  تهرا 

           
 : عملياتمدت  -2

 .گردد   مي تعيينسال شمسي  (1ي، )مدت ه ب 51/11/1611لغايت  1/11/1611از تاريخ  ومتياتزما  اجرا) 

 
 : انجام كارمحل  -3

 غني آباد شهرر) . واقع درا  سيما  تهر مجتمع صنعتي:  1-5

، انتهالا) شالهرك    ، جاده خاورا ، ميالدا  االامن الحجالآ )آقالانور(     تهرا به نشاني  سيما  تهرا  وايد هفت :  1-5

 . مشيريه
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 : تضمين شركت در مناقصه -4

ر و يالا تكميالل فالرم پيوسالت مبنالي بال       ضمانت ناماله بالانكي  بانكي تضمين شده ، يا  چ،في  ارامه ي، فيره  : 1-6

درخواست جايگزيني و بتوكه كرد  مطالبات از سيما  تهرا  كه به تأييد امور مالالي ساليما  تهالرا  رساليده     

 بايسالت بالرا) مالدت ساله مالاه از تالاريخ افتتالاح        ريال كه مالي ( 5ر111ر111ر111)ميتيارد سه  به مبتغ باشد

صالادر   شركت سيما  تهرا م به نا سپرده شركت در مناقصهبابت پيشنهاد معتبر بوده و قابل تمديد نيز باشد 

واقالع در تهالرا  ، خيابالا  فردوسالي ، خيابالا  شالهيد تيالو)        شركت دبيرخانه محرمانه يراست تحويل آنرا و 

)ضمانت نامه بالانكي        دريافت نمايد و رسيد نموده 66855766، تتفن  5)كوش،( ، كوچه انوشيرواني ، پحك 

اراماله چال،    ضمانت فرآيند ارجاع كار مردود اسالت. ضالمنا   بايست ضمانت شركت در مناقصه باشد و ارامه  مي

      باشد( . شركتي يا چ، شخصي مورد قبول نمي

قالرارداد و   ءشالود تالا تالاريخ امضالا     ا) كه در مناقصه برنده شناخته مي  نامه پيشنهاد دهنده سپرده يا ضمانت : 1-6

 . شود نامه يسن اجرا) تعهدات نزد شركت نگهدار) مي تستي  ضمانت

   مناقصه پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنالا  در مرتباله دوم و سالوم قالرار      امه شركت درن سپرده يا ضمانت : 5-6

 ناماله يسالن تعهالدات توسال  نفالر اول نگهالدار) خواهالد شالد و          قرارداد و ارامه ضمانت ءگيرد نيز تا امضا  مي

 . اهد گرديدنامه سپرده شركت در مناقصه نفر چهارم به بعد آزاد و مسترد خو ضمانت

    كاله توسال  مناقصاله گالتار تعيالين       برنده مناقصه متزم است ظر  مهتت ميرر )به استثناء روزها) تعطيالل(  : 6-6

باله   و) گردد نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمايد در غير اينصورت تضمين و يا سپرده شركت در مناقصاله   مي

هرگونه اوتراض و دوو) را در اين خصو  از  نفع شركت سيما  تهرا  ضب  خواهد شد و برنده متكور يق

 . نمايد خود ستب مي

ونوا  برنده اوحم و در صورتيكه نفالر دوم  ه نفر دوم ب، نامه معامحت شركت  ينيدر چنين موارد) با روايت آ

ه شرح متكور ياضر به انعياد قرارداد نباشد سپرده او نيز ضب  و از نفر سوم برا) انعياد قالرارداد دوالوت بال   ه ب

 . ومل خواهد آمد

دوم و سوم بيش از مبتغ سپرده باشد اختيار واگتار) باله   ،در صورتي كه تفاوت قيمت نفرات اول  :يادآوري 

 .  باشد نفرات بعد) با شركت سيما  تهرا  مي

  
 : تسليم پيشنهاد -5

حتهالا) اجالرا) ومتيالات    و بازديد از م از سايتنسبت به اخت اسناد بايست بحفاصته  دهندگا  مي پيشنهاد : 1-5

   ( روز16وقالت ادار) )سالاوت    پاكتها) سربسته و الك و مهر شالده تالا پايالا     درات خود را و پيشنهاد اقدام
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    )به نشاني مندرج در بند دبيرخانه محرمانه يراست شركت سيما  تهرا به  16/11/1611مورخ شنبه سه 

        . ي  و رسيد دريافت نمايندت( تس1-6

ه پاك شدگي و قت  خوردگي يا تغيير در وبارات يا ارقام مندرج در پيشنهاد قيمت بايد با امضالاها)  هرگون : 1-5

 . مجاز پيشنهاد دهنده مورد تأييد قرار گيرد

كه در اسالناد   انجام كار) كارفرماگيرد مگر اينكه توس   گونه تعديتي تعتق نمي به قيمت پيشنهاد) هيچ : 5-5

  . افه گرددنباشد به موضوع قرارداد اض

داد  شالرط   ، يت  و يالا قالرار   پيشنهاد دهنده بايد كتيه اوراق اسناد مناقصه را پس از مطالعه بدو  تغيير : 6-5

وسيته امضاء مجاز خود امضاء و مهالر نمالوده و ارسالال نمايالد. پيشالنهادها بايالد       ه ، تنظي  و ب در آ  تكميل

،  به پيشنهادها) فاقد تضالمين شالركت در مناقصاله    صريح و بدو  قيد و هرگونه ابهام تهيه و تستي  گردد.

، بدو  امضاء و يا پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ تعيين شده واصل گردد ترتيالب ااالر    ، مبه  و مشروط ناقص

 .  داده نخواهد شد

 
 : اعتبار پيشنهاد -6

 بايست مدت اوتبار پيشنهاد قيمت خود را در پيشنهاد قيمت اوحم نمايد . مي پيمانكار

 
 : داده شود اسناد مناقصه به ترتيب زیر در پاكتهای جداگانه قرار -7

 : قرار داده شود عبارتند ازبه ترتيب زير )در پوشه( « الف » مدارک و اسنادي که بايد در پاکت  : 1-7
ء مجالاز بالرا)   : كپي اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي در مورد تأسيس شركت و دارندگا  يق امضالا  1-1-8

 مالي تعهدآور )برا) اشخا  ييوقي( .اسناد 

صالايبا  امضالا) مجالاز و آدر      روزنامه رسمي كاله يالاو) آخالرين تغييالرات     تصوير آخرين آگهي : 1-1-8

 )برا) اشخا  ييوقي( . باشد  شركت

 تصوير كارت متي صايبا  امضا) مجاز .:  5-1-8

نهادها يا موسسالاتي كاله متالولي صالدور      ها) مرتب  با موضوع مناقصه از سازمانها يا : كپي گواهينامه 6-1-8

 ها) صنفي . باشند از قبيل سازما  مديريت و برنامه ريز) ، وزارت كار و اتحاديه ها مي  گواهينامه

 : ارامه گواهينامه ابت نام در نظام مالياتي بر ارزش افزوده .  5-1-8

تأييدياله صالحييت   و  كالدمتي  ،پسالتي شالركت   وط به كد اقتصالاد) ، كد : ارامه اسناد و مستندات مرب 6-1-8

  ايمني از اداره كار ، تعاو  و رفاه اجتماوي .

 كه با سيما  تهرا  منعيد شده باشد . يي: قراردادها 8-1-8
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 : آدر  محل كار قرارداد فعتي )در صورت موجود بود ( . 7-1-8

 : فرمها) تكميل شده پيوست . 9-1-8

 )در صورت وجود( . اند  كه سابيه كار در آنجا داشته كتهاييشررضايت نامه يا يسن انجام كار از :  11-1-8

بالا مهالر و   و شالراي  شالركت در مناقصاله(    ، قرارداد والدم افشالاء   : كتيه اسناد مناقصه )نمونه قرارداد  11-1-8

 امضا) صايبا  امضا) مجاز .

 : حاوي تضمين شرکت در مناقصه « ب » پاکت : 2-7
فرم درخواست جايگزيني مطالبات با  ضمانت نامه بانكي و يا بانكي تضمين شده ، يا چ،كه به صورت 

    باشد . مي تأييد امور مالي سيما  تهرا 

 : قرار داده شود عبارتند از « ج » اسناد و مدارکی که بايد در پاکت : 3-7
 . طور صحيح تكميل شده باشده بايستي ب پيشنهاد قيمت كه مي : 1-5-8

ريالز هزيناله   ) بهاء( پيشنهاد قيمتها) داده شالده مالرتب  بالا موضالوع مناقصاله     ليست آناليز )تجزيه  : 1-5-8

 .ييوق ، مزايا ، نوبت كار) ، اضافه كار) و ...( شامل  پرسنتي

مبتغ پيشنهاد قيمت برا) كل كار بايد به ودد و يرو  و بر يسب ريال در برگ پيشنهاد نوشالته   : 5-5-8

يالرو  نوشالته شالده مالحك ومالل خواهالد بالود و         شود. برا) تعيين برنده مناقصه ارقامي كاله بالا  

  . پيشنهاد) كه قيمت كل به يرو  را نداشته باشد مردود است

   
 : گشایش پاكتها -8

بالا يضالور   پاكتها) محتو) پيشنهادها در محل مجتمع صنعتي سيما  تهرا  واقع در غني آبالاد شالهرر)    : 1-7

كامالل نبالوده و يالا فاقالد      بو  الال  محتو) پاكت اوضا) كميسيو  مناقصه باز و قرامت خواهند شد. هرگاه 

سپرده تضميني يا با كسر) ميزا  تضمين تعيين شده باشد ، پيشنهاد مالردود تتيالي و نسالبت باله افتتالاح      

اقدامي به ومل نخواهد آمد و مدارك وينا  به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شالد. ضالمنا  در زمالا      جپاكت 

 كنندگا  نبوده و نتيجه متعاقبا  به شركتها اوحم خواهد گرديد .   بازگشايي پاكتها نياز به يضور شركت 

مفتوح و نسبت به قرامالت پيشالنهاد    جبطور صحيح گتارده شده باشد پاكت  بو  ال : هرگاه محتو) پاكت  1-7

 قيمت اقدام خواهد شد . 

  
 : تغيير یا تصحيح اسناد و مدارک مناقصه -9

اد و مدارك مناقصه را بررسي كرده و كامح  از كتياله شالراي  و موضالوواتي    الزم است پيشنهاد دهنده به دقت اسن

ا) اختحلالي   گاه پيشنهاد دهندهها) آ  موار باشد اطحع يابد. هر تواند به هر صورت در كار و يا در هزينه كه مي
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ني آنهالا دچالار   در اسناد محيظه كند يا متوجه از قت  افتاد  مشخصات و يا اسناد ديگر) گردد يا در مالورد معالا  

ترديد گردد فورا  دبير كميسيو  معامحت شركت سيما  تهرا  را كتبا  مطتع نمالوده و قبالل از تسالتي  پيشالنهاد     

 . توضيح كتبي شركت را دريافت دارد

 
 : نظر در دعوتنامه و اسناد مناقصهتجدید -11

اير مدارك مناقصاله ابهالامي   ي، از شركت كنندگا  در مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات يا س هر

، مراتالب را كتبالا  باله دبيالر      ( روز پس از دريافت اسناد و مالدارك مناقصاله  1داشته باشند بايستي ظر  مدت دو )

بنمايند. هر نوع توضيح يالا   كميسيو  معامحت شركت سيما  تهرا  اطحع دهند و تياضا) دريافت توضيح كتبي

از طريالق درج الحاقياله در سالايت    مناقصه از طريق رسمي انجالام و  ، اضافه يا يت  مطتبي به مدارك  نظرتجديد

گردد اين ضمام  جزء مدارك مناقصه منظور خواهالد گرديالد. شالركت يالق      اوحم مي سيما  تهرا  به متياضيا 

نظر در مشخصات يا مدارك را قبل از انيضا) مهتت الزم جهت تسالتي  پيشالنهادها بالرا)    ، اصحح و تجديد تغيير

به شرح فالوق در معالرض اطالحع    دارد و اگر چنين مورد) پيش آيد اصحيات فوق طي الحاقيه  خود محفوظ مي

تستي  شده باشد پيشالنهاد دهنالده    و چنانچه پيشنهاد) قبل از ارسال الحاقيه مزبورمتياضيا  قرار خواهد گرفت 

نظر يا اصحح نچه اين تجديد، چنا منظور انجام تغييرات و اصحيات الزم بنمايده يق دارد تياضا) استرداد آنرا ب

توانالد بالا    اينصورت آخرين روز دريافت پيشنهادها مي مستتزم تغيير ميادير يا قيمت پيشنهاد) يا هر دو باشد در

كه پيشنهاد دهندگا  فرصالت   نحو)ه اوحم كتبي دبير كميسيو  معامحت شركت سيما  تهرا  به تعويق افتد ب

 . داشته باشند نظركافي برا) اومال اصحيات و تجديد

 
 : قبول یا رد پيشنهاد -11

 . در رد يا قبول هر ي، از پيشنهادها بدو  آنكه ايتياج به ذكر داليتي باشد مختار است كارفرما

 
 :سایر شرایط  -12

: پيشنهاد دهنده بايد در تاريخها) اوحم شده با هماهنگي قبتي از محتها) انجام كالار بازديالد باله ومالل      1-11

اطحوي از شراي  كالار)   يشنهاد با واقعيت تطبيق داشته باشد. در هر صورت هرگونه اظهار بيآورده تا پ

روزهالا) كالار)        16الالي   7فيال  از سالاوت    مجتمالع ساوت بازديد از موجود مورد پتيرش نخواهد بود. 

     باشد . مي

 ساليما  تهالرا    : شركتي كه به ونوا  برنده مناقصه اوحم خواهد شد موظال  اسالت يسالب درخواسالت     1-11

اخالت  يداكثر ظر  مدت ي، هفته پس از انعياد قرارداد و قبل از شالروع باله كالار نسالبت باله تنظالي  و       
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دار بود  كتيه مسئوليتها) مالدني   در خصو  وهده (تعهدنامه محضر)نامه از دفاتر اسناد رسمي )اقرار

 و قضامي پرسنل به كارگير) شده در اين پروژه اقدام كند .

  بايد پيشنهاد قيمت خود را في  در فرمت برگ پيشنهاد قيمت شركت سيما  تهالرا  درج و  : متياضيا 5-11

ارامه كنند. همچنين درج هرگونه شرط خارج از شراي  مناقصه در برگ پيشالنهاد) و يالا آنالاليز قيمالت     

 موجب ابطال پيشنهاد متياضي در مناقصه خواهد شد .       

پيشنهادات مختار اسالت. در ضالمن هزيناله آگهالي باله وهالده برنالده         : سيما  تهرا  در رد يا قبول كتيه 6-11

 مناقصه است .

: متياضالاليا  بايالالد كتيالاله اسالالناد مناقصالاله را از طريالالق سالالايت شالالركت سالاليما  تهالالرا  بالاله آدر           5-11

www.tehrancement.co.ir   . تهيه كنند 

بالا   و همالاهنگي بازديالد   خود توانند جهت كسب اطحوات بيشتر و دريافت پاسخ سواالت : متياضيا  مي 6-11

    تما  ياصل نمايند . 55611111-15با شماره تتفن  و باوند ستيميا  ا آقاي

  

 
 

 

 باشد يد میأيشرايط فوق مورد ت

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

 ........................................... تاريخ

  مهر شرکت و امضاء صاحبان امضاء
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 قرارداد نمونه 

اداره ثبهت شهرهاها      3054ثبت شده به  شهماره    ـ سهامي عام شركت سيمان تهراناين قرارداد در تهران فيمابين 

سيد عباس حسيني ههدملي   آقايانب  مديريت  3111-1111-1104با هد اقاصادي شماره  15111511831شناس  ملي 

ب  نشاني تهران ، خيابان فرد سي ، خيابان شهيد تقوي ، هوچ   0511133080  هادي سرمدي هدملي  8101150141

          شههود    مههي ناميههده « كارفرمــا» ههه  اا ايههن كههخ بهه  اخاصههار  11351411بهه  شههماره تل ههن  0انوشههير اني ، كهه   

بها ههد    ...................................ب  شماره ثبت .................. اداره ثبهت شهرهاها   شناسه  ملهي      ................................شركت 

، هدكسههاي  ...................................................................................................بهه  نشههاني   ...................................اقاصههادي شههماره  

ه  به    ................................... هدملي ...................................ب  شماره تل ن ...................... ب  مديريت آقاي  ...................................

مهورخ   منهدر  در ر انامه  رسهمي شهماره .............................     .............................مورخ  .............................موجب آگهي شماره 

 شود ب  شرح اير منعقد شد .     ناميده مي « پيمانكار» داراي حق امضاء با مهر شرهت بوده   ب  اخاصار  .............................
     

 : موضوع قرارداد -1ماده 

  ملز مات ههار  ( قرارداد 3   1،  3 واد)ب  شرح م   نير ي انساني موقت موردنياا ن ر نير ي انساني دائم 148 تعداد تأمين

      ظهاي  امهور عمهومي قسهمت كشهايباني توليهد      هليه  فعالياهها     انجام جهت قرارداد(  1شماره  )ب  شرح ليست كيوست

؛   نيهز   ها   خطوط توليهد  ، دكارتمان امور نظافت ابني  ، ها سيکلون، ها  عمليات نسواهاري در هوره شامل (برداري  بهره)

  آباد شههرري    جامع صنعاي سيمان تهران  اقع در غنيتأمين نير ي انساني موردنياا براي ساير امور  احدهاي اجرايي م

، جاده خا ران، ميدان ثامن الحجج )آقانور(، اناهاي شههر  مشهيري  به  شهرح      تهرانب  نشاني  سيمان تهران  احد ه ام

 .قرارداد 4ماده 

مجامع صنعاي سيمان   غيرتوليدي توليدي  هايدكارتمان  نمايد ه  اا هلي  نقاط   كيمانکار اع م   تصديق مي : 1تبصره 

با آگهاهي هامهل مبهادرت به  انعقهاد ايهن        عمل آ رده   با توج  ب  جميع جهات    بااديد ب   احد ه ام تهران 

ه  توسه  مسهلولين ارائه  شهده     احوال    ضعيت هار هارخان   ،اط عي اا ا ضاع   قرارداد نموده است   اظهار بي

  .  ج  مسموع نخواهد بود   بااار هار   قوانين   مقررات مربوط  اا طرف نامبرده ب  هيچاست 

با اع م هابي معا نت باارگاني شرهت سيمان تههران، تعهداد نيهر ي انسهاني   مهدت      ،  در صورت نياا هارفرما : 2تبصره 

افزايش يا هاهش داشا  باشهد. در ههر     ساير شراي  قرارداد هاي  احد بد ن تغيير قيما% 80تواند تا قرارداد مي

 ينهمه  ههاي   نرخ ي تبصهره   بها شهرا    يهن موظ    ماعهد ب  انجام خواسا  هارفرما در حد د ا يمانکاركصورت 

 . باشد يقرارداد م
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 : مدت قرارداد -2ماده 

 گردد.  ب  مدت يک سال شمسي تعيين مي 45/15/1351لغايت  1/11/1355اا تاريخ قرارداد  امان اجراي اين

 : شرح عمليات -3ماده 

  به  انجام دههد ( دفارمرهزي احد ه ام    ، معادن ، )شامل مجامع مخال در بخشهاي بايد عملياتي ه  كيمانکار 

 : باشد ميشرح اير 

هليه  سهاخامانهاي موجهود      محوط    هامل داخل   خار  ساعا  در تمامي ايام سال(  83): نظافت مسامر  1-4

شامل عمليات خهاهبرداري   )اا جمل  موارد مذهور در ليست كيوست(موردنظر هارفرما در هلي  طبقات   اماهن 

هها  ها   ايرامينها، محوط ، هانالنظافت ساخامان ااضايعات توليدي   غيرتوليدي حاصل آ ري خا      جمع

به  صهورتيک     (   دكهوي آن شود ه  اا سوي قسمت كشايباني توليد مشخص مي)محل مشخص    حمل آن ب 

 .  ، مطابق برنام  هارفرماقابل برداشت با لودر   بابکت باشد

آالت    احهدها در تمهام طبقهات ماننهد        حمل مواد اائد خر جهي اا ماشهين  آ ري   : نظافت مسامر   جمع 8-4

 . ها   غيره  ها، هورهآسياها، سيکلون

 . ، مواد   سنگ : نظافت هلي  سيلوهاي سيمان 4-4

 . هاي الکار فيلار در صورت نيااها   داهت : نظافت مواد داخل اتاقچ  3-4

 . فاض ب در صورت نيااهاي برق، آب   : نظافت داخل هانال 0-4

 . گيرد ها انجام مياي اا دساگاه هاي شب كخ اا توق  كارهبخشي اا نظافت در نيم :  3تبصره 

ديهدگي آنهها   ها مي بايست مراقبت الام را ب  عمل آ رده تا اا آسيبكيمانکار هنگام نظافت دساگاه : 4تبصره 

خسارتي جبران آن ه ً ب  عهده كيمانکهار خواههد   جلوگيري نمايد. بديهي است در صورت  ر د هرگون  

 مسموع نخواهد بود. مانکاريك يخصوص اا سو نيبود   هرگون  اعاراض در ا

ها بعهد اا اتمهام   در مواقع تعميرات مورد لهز م آسهياها   ريخهان مجهدد آن به  داخهل آسهيا       : تخلي  شارژها  1-4

 با هماهنگي ناظرين قرارداد. ،تعميرات

آالت   عهودت ضهايعات شهارژهاي     ها ب  مقدار معين اا انبار آههن تأمين هسري شارژ موردنياا آسيا  : حمل  3-4

 فرسوده ب  انبار اسقاط.

ها   ريخان ص حات آساري جديد ب  جهاي آن بها همهاهنگي قسهمت     تخلي  ص حات فرسوده اا داخل آسيا:  1-4

 تعميرات مکانيک.

ههاي  ها در محوط  هنار آسيا يها در انبهار اسهقاط يها محهل     ه اا آسيابندي شارژهاي تخلي  شد : سورت   دان  1-4

 تعيين شده اا سوي هارفرما براي اين منظور.
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ها   همچنين الواتورها اا حرهت بهاا ايسهاد     ها   هانالانجام اقدامات الام در اماني ه  بنابر عللي ماركيچ:  15-4

هها ، مسهيرهاي اناقهال    گير ناشي اا تجمع بار در داخهل شهوت  نياا ب  تخلي    دفع موانع باشد   نظافت   رفع 

 مواد   غيره.

ههايي  هاري داخل هوره   گريت هولر   غيره در هنگام تعميرات   يا ساير محلانجام امور مربوط ب  چکش:  11-4

 هار.هاري توس  چکشه  براي انجام امور بهره برداري نياا ب  چکش

در صورتيک  بنابر عللي ايهر بهار ماوقه  گهردد همچنهين تخليه         1   1،  1هاي  تخلي  گريت هوره  احد:  18-4

 ها در صورت نياا. هوتينگ   نسواهاي فرسوده براي هلي  هوره

اا داخل گريت ب  محل مشخص شده   جهايگزين   1   1،  1حمل ص حات فرسوده گريت هوره  احدهاي :  14-4

 نمودن ص حات جديد.

هها، الکار فيلارهها   هليه     ها، سيکلون  هلي  مصالح مورد نياا جهت تعميرات هوره ت م ،حمل آجر، بان:  13-4

 .هاي خطوط توليددكارتمان

 هاي مخصوص ح اري توس  نير ي انساني.انجام عمليات نمون  برداري اا سيمان:  10-4

 3وب مهاده  چتوليد در چهار  ( خطوطوره ها، سيکلون ها، گريت   ...انجام عمليات نسواهاري )آجرچيني ه:  11-4

 قرارداد.

 .راهبری كاركنان و امور بارگيرخانه مجتمع:  13-4

 فوق الذهر ب  شرح ليست كيوسهت  موردنياا براي انجام عملياتجار (    ون، بيلغ)نظير فر: تأمين ملز مات  11-4

 شود.مي  تحويل آنها طبق برنام  اماني   در محلي ه  توس  ناظر قرارداد تعيين  1شماره 

مرهزي هلي  معادن   دفار ،انجام ساير امور محول  مرتب  با موضوع قراداد در محد ده مجامع،  احد ه ام:  11-4

 شرهت سيمان تهران طبق نظر ناظرين قرارداد.

در تمهام ايهام     مسهامر  سهاعا    83بطهور   بايست  نياا هارفرما مي حسب نظر   هلي  موارد فوق :  5تبصره 

توانهد به  صهورت     انجام گردد )در صورت نياا، هارفرما مهي تعطي ت   يا هار در شب  ه ا  حاي در

موردي با اط ع كيمانکار، تعداد نير ي موردنياا را اا ر ا ب  شب يا بهرعکخ جابجها نمايهد. در ايهن     

 ( .کار موظ  ب  همکاري الام مي باشدصورت كيمان

هنگام عمليات بارگيري   حمل ضايعات توليدي   غيرتوليهدي به  محهل مشهخص شهده توسه          : 6تبصره 

ها چنانچ   سيل  نقلي  اا طرف  كشايباني توليد   همچنين تخلي  هوتينگ   آجرهاي فرسوده هوره

 سهائ   بهراي   هارخان  در اخايار كيمانکار قرار گيرد كيمانکار موظ  ب  تأمين راننده كايه  يهک   د   

هه    يهر ساعا برايتواند در طول شبان  ر ا   باشد. نياا ب  راننده مي مي 3در چارچوب ماده لي  نق

 باشد. ،كشايباني توليد اع م نمايد
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 : شرايط تأمين حداقل نيرو برای عمليات دائمي و مستمر -4ماده 

موردنيهاا هارفرمها را به  شهرح     : كيمانکار موظ    مکل  است ب  منظور اجراي هامل تعهدات نير هاي انسهاني   1-3

اي تأمين نمايد ه  موضوع قرارداد ب  لحاظ هي ي   همي به  نحهو مطلهوب   مهورد رضهايت       جد ل ذيل ب  گون 

 هامل هارفرما انجام شود.
 

ف
دی

ر
 

 مالحظات ساعت کار عادی تعداد نوع کار )نوع نیروی کار موردنیاز(شرح  محل خدمت

1 

 مجامع

سيمان  صنعاي

 تهران

 سركرست ر اهار

كشايباني 

 توليد

1 

 10تا  3اا 

ب  شرح 

 ليست كيوست

 8شماره 

 4 سرهارگر ر اهار خ  توليد 8

 31 هارگر ساده ر اهار 4

3 
سرهارگر شي ت خ  توليد 

 )د  نوبا (
ن ر،  3يک ر ا در ميان  8

 فردا  3تا  10اا 
 13 )د  نوبا ( شي تهارگر ساده  0

 4 هار شي ت )س  نوبا (چکش  1

مطابق هارهنان مجامع 

 10 دوم:،  10تا  3 اول:)

 تعطيل( سوم:فردا ،  3تا 

 هارگر ساده ر اهار 3

 ساير امور

 10تا  3اا  80
ب  شرح 

 ليست كيوست

 41 هارگر ساده شي ت )س  نوبا ( 1 8شماره 

مطابق هارهنان مجامع 

 10 :مدو،  10تا  3 :اول)

 تعطيل( :ومسفردا ،  3تا 

 احد ه ام  1

 سيمان تهران

 هارگر ساده ر اهار
 ساير امور

ب  شرح  10تا  3اا  1

 ليست كيوست

 مطابق هارهنان مجامع 4 هارگر ساده شي ت )س  نوبا ( 15 8شماره 

  132 جمع
 

 

موظه    مانکهار يباشد ، ك يهارفرما م ااينمورد ير يمندر  در جد ل فوق حداقل ن ير يتعداد ن نک يبا توج  ب  ا

هار در همان ماه تأمين نمايهد. هزينه    هسري احامالي ناشي اا مرخصي اساحقاقي نير ها را اا طريق اضاف است 

   هاري مربوط ب  جايگزيني مرخصي اساحقاقي نير ها همهراه بها صهورت  ضهعيت ماهانه  كيمانکهار مطهابق       اضاف 
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همچنين كيمانکار موظ  اسهت هسهري نيهر  ناشهي اا     اهد شد. محاسب    توس  هارفرما كرداخت خو 14تبصره 

      غيبت يا مرخصي اساع جي   غيره را به  هزينه  خهود اا طريهق نيهر ي جهايگزين مهورد تأييهد هارفرمها   يها          

 .جبران نمايدهاري اضاف 
در ساعات موظ  ايهام ههار ه اگهي،    جد ل فوق   نير هاي مذهور در : كيمانکار موظ    ماعهد است ع  ه بر  8-3

 براي هارفرما تأمين نمايد.   ،كاریاضافهب  صورت  موردنياا رانير هاي موارد ذيل نيز 

  تأييهد مهدير   براي ر اهاي تعطيل طبق اب غ هابهي نهاظرين قهرارداد    ر اهار تأمين نير ي موردنياا :  1-8-3

 .آندر ر ا قبل اا مجامع 

بعد اا خاتم  امان موظ  هار، طي ايام هاري ه اه ، در صهورت نيهاا )بها      نير هاي كيمانکارادام  هار :  8-8-3

 (.  تأييد مدير مجامع تشخيص   درخواست ناظرين قرارداد

در صهورت نيهاا    ،هاي هار مصادف با ايام تعطيلدر نوبتكيمانکار   شي ت هاري : حضور هارهنان نوبت 4-8-3

 .دادرحسب اع م هابي ناظرين قرا

)شهامل ايهام    3-4-8موضهوع بنهد   هاري نير هاي نوبت هار   شهي ت كيمانکهار   ساعات اضاف  : 7تبصره 

  مهدير   كخ اا تأييد ناظر قهرارداد ( بر اساس هارهرد ثبت شده در دفارتابل تعيين   بهاي آن تعطيل

هاي ر اههار    هاري نير ليکن ساعات اضاف محاسب    كرداخت خواهد شد. ، 14مطابق تبصره  مجامع

   3-8-1موضهوع بنهدهاي   ، هاري ماااد بر ساعات مادا ل نير هاي نوبت هار   شي تهمچنين اضاف 

ساي مربوطه  اا طريهق سيسهام اتوماسهيون     توس  رؤ مدير مجتمعكسب مجوز شرط ب  ، 8-8-3

 قابل محاسب    كرداخت خواهد بود.  ، اداري

كيمانکار بد ن هماهنگي قبلي با هارفرما حق ب  هارگيري مسامر ن رات در د  شي ت ماهوالي   : 8تبصره 

توانهد اا به      احهراا آن اا سهوي نهاظرين، هارفرمها مهي     طي يک ر ا را نداشا    در صورت مشهاهده  

ب  اااي هر تکهرار معهادل    مشمول جريم هارگيري نير ي مذهور در شي ت د م ممانعت   كيمانکار را 

د  برابر دسامزد ر اان  نير ي هار مورد نظر قرار دهد. بديهي است موارد اساثنائي ه  بنا ب  اضطرار   

هاري در شي ت بعد نيز ادام  هار ميدهند، مشمول اين با درخواست هارفرما، هارگران ب  صورت اضاف 

 باشد.تبصره نمي

هاي ماوالي را نهدارد.  هارگيري ن رات در شب كيمانکار بد ن هماهنگي قبلي با هارفرما حق ب  : 9تبصره 

تواند اا ب  هارگيري نير ي مذهور ممانعهت  در صورت مشاهده   احراا آن اا سوي ناظرين، هارفرما مي

د  برابر دسامزد ر اان  نير ي ههار مهورد     كيمانکار را مشمول جريم  ب  اااي هر مرتب  توالي معادل 

 نظر، قرار دهد.  
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شهنب  به  صهورت يهک      توج  ب  اينک  ساعات هار موظ  هارهنان ر اهار در ر اهاي كهنج با  : 10تبصره 

شهنب  اسهاراحت    موظه  اسهت ر اههاي كهنج     كيمانکهار  ،مي باشهد  10تا  3ه ا  در ميان اا ساعت 

 خود را با هماهنگي ناظرين قرارداد تعيين نمايد.ر اهار هارهنان 
 

  : پرداخت آن هو نحو مبلغ قرارداد -5ماده 

بهر اسهاس حهداقل حقهوق        ،اير زي ل آنالاكيمانکار   موافقت هارفرما؛   مطابق جد يكيشنهاد يهامايب  اساناد ق

نيهر ي   ههاي براي هزين  يباالسر بيضر.............................   اعمال  1355سال  يبرا مصوب شوراي عالي هار يايمزا

 ير يه ماهان  ههر ن  ن يهز؛   ريال ...................................................مبلغ  ر اهار ير يماهان  هر ن ن يهز مانکار،يكانساني 

مبلهغ   ههار سه  نوباه    شهي ت  ير يه ماهان  ههر ن  ن يهز ؛ريال ...................................................مبلغ  هار د  نوبا شي ت

 ؛ريهال  ...................................................مبلهغ   ملز مهات  تأمين ن يهزماوس  ماهان  ؛ ريال ...................................................

اجهراي   بابت قرارداد انهيلغ ماهمبريال    ...................................................مبلغ  رخان يامور بارگ يراهبرهزين  ماهان  

     ههاي بهد ن احاسهاب هزينه     (راهبهري امهور بارگيرخانه     نه  يهز  ملز مهات؛   تهأمين ، ن ر 148 هامل قراداد )تأمين

سههال جمعههاً معههادل  کيههمههدت  يبههرا مبلــغ كــل قــرارداد   اليههر ................................................... هههاري،اضههاف 

 يههار )شهامل اضهاف    اساس هارهرد ر اان  هر ماه بر انيه  در كا گردد تعيين مي الير ...................................................

بعهد اا   ،(14   درصد هار انجام شده )مطابق تبصره ابيحضور   غ ساميثبت شده در س (  مرخصي اساحقاقي مجاا

 مانکهار ي  كخ اا اعمال هسهور قهرارداد در  جه  ك     مدير مجامع هابي ناظرين قرارداد  ديي  تأ تيارائ  صورت  ضع

 .   شدكرداخت خواهد 

 3   1ههاي منهدر  در مهواد    قيمهت    13، حق سركرساي   سرهارگري موضوع تبصره حداقل دسامزد:  11 تبصره

حهداقل   شيماناسهب بها افهزا    باشهد يبعهد مه   يآن مدت اا قرارداد ه  مصادف با سال شمسه  يبرا ،قرارداد

 کني. له افتيخواهد  شيهمان سال افزا يبرا «ي اارت تعا ن، هار   رفاه اجاماع» ياب غ يايدسامزد   مزا

حجهم     شي% افهزا 80قرارداد تحت هيچ شرايطي تا كايان مدت قهرارداد )شهامل    هاين يهزمبالغ    يمابق

 .باشدتعديل ميمدت مجاا قرارداد( تغيير نخواهد يافت   غيرقابل 

ههاي حضهور   غيهاب    بر اساس ثبت هارت هارهنانساعات هارهرد  ،: م   محاسب  مبلغ ماهيان  قرارداد 12تبصره 

در صورت غيبت   هسري كرسهنل تحهت كوشهش     گردد.است، ه  اا سوي ناظرين قرارداد تأييد   اع م مي

، ع  ه بر هاهش هار يجبران نشدن هسركيمانکار نسبت ب  حداقل نير هاي تعري  شده در م اد قرارداد   

درصهد( ههارهرد    % )كنجاه   كنج صهدم  00/5ساعت هسري هار، معادل صد هارهرد، ب  اااي همبود هر ن ردر

 هاسا  خواهد شد. ماهان  مربوط  اا صورت  ضعيت كيمانکار

  تأييد ناظرين قرارداد  ساعات هارهرد با گواهيبر اساس ( 3-8)موضوع بند مربوط   ي: هزين  اضاف  هار 13 تبصره

   سهت يد  کيه )معهادل   مربوطه  هاري حداقل دسامزد در سهال  بر مبناي نرخ قانوني اضاف  مجامع، مدير
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% حهق بيمه  سههم    84   لحهاظ نمهودن هسهور قهانوني    (   با %135ضربدر   يمبلغ حداقل حقوق كا ساميب

 ، محاسب    در  ج  كيمانکار كرداخت خواهد شد.مانکاريك يباالسر بي  بد ن احاساب ضر هارفرما
 

 
 

شرحردیف
ار بر مبنای  کارگر روزک

44 ساعت کار هفتگی

کارگر دو نوبت کار بر 

مبنای 44 ساعت کار 

هفتگی )يک روز در ميان 

15 تا 7 روز بعد(

کارگر سه نوبت کار بر مبنای 

44 ساعت کار هفتگی )اول: 

7 تا 15 ، دوم: 15 تا 7 روز 

بعد ، سوم: استراحت(

هزينه نيروی انساني :يک 
حداقل دسامزد سال 31400-

حداقل دسامزد سال 21399-

 حداقل دسامزد سال 99 ب  اضاف  15% افزايش اب غي بنياد1-
30,165,63730,165,63730,165,637دسامزد 1400بر اساس افزايش 26% + مبلغ 2483550 ريال0
30,668,39730,668,39730,668,397 حقوق كاي  )ميانگين ماهيان  30/5 ر ا در 12 ماه سال(1
06,787,2684,524,845 نوبت هاري )22.5%  مزد كاي  براي د  نوبا    15% براي س  نوبا (2
4,500,0004,500,0004,500,000 حق مسکن3
6,000,0006,000,0006,000,000 بن4
000 حق ا الد  هر ن ر 2655495 طبق تبصره 14 قرارداد كرداخت خواهد شد5

41,168,39747,955,66545,693,243 جمع دستمزد و مزايای ماهانه6
41,168,39747,955,66545,693,243 كاي  حق بيم  بر مبناي جمع ردي هاي1 ، 2 ، 3   74
5,027,6065,027,6065,027,606 عيدي )د  د اادهم ردي  0(8
2,513,8032,513,8032,513,803 سنوات )يک د اادهم ردي  0(9

9,468,73111,029,80310,509,446 بيم  سهم هارفرما )23 درصد ردي  7(10
1,250,0001,250,0001,250,000 هزين  لباس   لواام ايمني )ساالن  2 دست لباس هار، 2 ج ت ه ش هار، 1 ه ه ايمني، 24 ج ت 11
59,428,53867,776,87864,994,098 مجموع هزينه دستمزد ماهانه يک نفر )جمع ردي هاي 6   8 تا 11(12
  باالسری پيمانكار ]................... رديف 12[13

791637

 

هزينه ساالنه تأمين ملزومات )نقل اا جد ل آناليز هزين  ملز مات(دو
هزينه ساالنه راهبری بارگيرخانه )بر اساس توافق با هارفرما در امان عقد قرارداد(سه

توجه : حق ا الد بر اساس تعداد  اقعي فراندان هارهنان كيمانکار در صورت  ضعيت ماهان  كيمانکار محاسب    كرداخت مي شود .
مجموع هزينه ساالنه قرارداد

مجموع هزينه ساالنه 132 نفر نيروی انساني
  

جمع كل هزينه ماهانه هر نفر

تعداد نيرو
مجموع هزينه هر گروه از نيروها در هر ماه

16,500,000اضافه دستمزد برای سرپرست و 5 سركارگر )طبق تبصره 17( 

جمع كل هزينه ماهانه 132 نفر

 آنالیز مبلغ قرارداد پشتیبانی تولید مجتمع در سال 1400 )ریال(

26,554,950
19,104,270
21,969,910
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محاسهب  خواههد    مانکاريفراندان هارهنان ك ياساس تعداد  اقع بر مانکاريحق ا الد مربوط ب  هارهنان ك : 14تبصره 

 نه  يهز زيمحاسب  حق ا الد در جهد ل آنهال   يشده برا ينيب شين ر ك کي نيانگيشد   ماب  الا ا ت آن با م

    .خواهد شد لاعما مانکاريماهان  ك تيب  صورت  ضع يدگيقرارداد، در امان رس وستيك

در خصوص افزايش يا هاهش حجم قرارداد ، مبالغ ماهيان    هل قرارداد نيهز   8در صورت اجراي تبصره  : 15تبصره 

 ماناسب با آن افزايش يا هاهش خواهد يافت .

همراه با آخرين صورت  ضعيت كيمانکار محاسهب    هزين  بااخريد مانده مرخصي اسا اده نشده هارهنان : 16تبصره 

   كرداخت خواهد شد.

ههر سهرهارگر مبلهغ     بهراي ريهال     3ر555ر555غ مبله  سركرسهت  بهراي  بايد در صورت  ضعيت ماهان :  17 تبصره

 .اضاف  منظور شوددر هر ماه كرداخت  8ر055ر555

توانهد بها    يمه  مانکهار ير ا اا ههر مهاه ك   تيسشدن ب يدر صورت ص حديد   موافقت هارفرما، كخ اا ط : 18تبصره 

 .ديه ر اه آن ماه اقهدام نما  ستيهارهرد ب افتي، نسبت ب  درقرارداد ناظرين   كخ اا تأييد يدرخواست هاب

كرداخت خواههد   مانکاريمطالبات ك يناظرين، الباق دييتأ   تيماه با ارسال صورت  ضع انياست در كا يهيبد

ننمهوده   جهاد يهارفرما ا يرا برا يگون  تعهدچيالحساب توس  هارفرما، هشد. بديهي است عدم كرداخت علي

   تعهدات كرداخاي كيمانکار ب  كرسنل تحت كوشش تا كايان مدت قرارداد ب  قوت خود باقي است.

  : شرايط تأمين نيروی ماه مزد موقت -6ماده 

ساعت نسهبت به  تهأمين     31كيمانکار موظ  است حسب اع م هابي معا نت باارگاني شرهت سيمان تهران، ظرف 

ثبت  ر د   خر   دفارتابهل     يبرمبناهاي تأمين نير  در كايان هر ماه   نمايد. ه  هزين نير ي انساني ماه مزد اقدام 

هارهرد ماهيان  كيمانکهار بررسهي،   بها لحهاظ       ، همراه با صورت  ضعيت مدير مجامع  قرارداد كخ اا تأييد ناظرين 

ذيل محاسهب    كرداخهت خواههد    هاي مشر ح  بر اساس نرخ ،يباالسر بينمودن هسور قانوني   بد ن احاساب ضر

 ، تحت هيچ شرايطي تغيير نخواهد يافت.   11شد. دسامزدهاي ذيل ب  اساثناي مورد تبصره 

غ مبله ، شهش ر ا در ه اه    13الهي   3: ب  اااي تأمين يک ن ر ههارگر سهاده مهاه مهزد ر اههار اا سهاعت        1-1

 .ريال ...............................

غ مبله ، شهش ر ا در ه اه    13الهي   3ساخاماني ماه مزد ر اهار اا سهاعت   ييک ن ر بنا: ب  اااي تأمين  8-1

 .ريال ...............................

شهش ر ا در   13الهي   3: ب  اااي تأمين يک ن ر راننده لودر، هاميون   بابکت ماه مهزد ر اههار اا سهاعت     4-1

  .لريا ...............................غ مبل، ه ا  

مبلهغ  ،  شهش ر ا در ه اه    13الهي   3اا سهاعت  ههار  مهزد ر ا مهاه  ب  اااي تأمين هر ن هر چکهش ههار    :  3-1

 ريال. ...............................
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مبلههغ شههش ر ا در ه اهه ،  13تهها  3مههاه مههزد ر اهههار اا سههاعت  1: بهه  اااي هههر ن ههر مکانيههک درجهه   0-1

  ريال. ...............................

مبلههغ شههش ر ا در ه اهه ،  13تهها  3مههاه مههزد ر اهههار اا سههاعت  8: بهه  اااي هههر ن ههر مکانيههک درجهه   1-1

  ريال. ...............................

مبلههغ شههش ر ا در ه اهه ،  13تهها  3مههاه مههزد ر اهههار اا سههاعت  4: بهه  اااي هههر ن ههر مکانيههک درجهه   3-1

  ريال. ...............................

مبلههغ شههش ر ا در ه اهه ،  13تهها  3مههاه مههزد ر اهههار اا سههاعت  1: بهه  اااي هههر ن ههر جوشههکار درجهه   1-1

  ريال. ...............................

مبلههغ شههش ر ا در ه اهه ،  13تهها  3مههاه مههزد ر اهههار اا سههاعت  8: بهه  اااي هههر ن ههر جوشههکار درجهه   1-1

  ريال. ...............................

مبلههغ شههش ر ا در ه اهه ،  13تهها  3: بهه  اااي هههر ن ههر همههک جوشههکار مههاه مههزد ر اهههار اا سههاعت   15-1

  ريال. ...............................

عدم نياا ب  مقدار اضاف  هار مقرر   همچنهين در   در رابط  با هر يک اا بندهاي فوق در صورت : 19تبصره 

)بها  بهر سهاعات اعه م شهده      ت ابه غ هابهي نهاظر قهرارداد(    )در صور ب  اضاف  هار مااادنياا  صورت

         كيمانکهار موظه  به  همکهاري    تشخيص   درخواست ناظرين قهرارداد   بها تأييهد مهدير مجامهع(      

  خواهد شد.   محاسب    اعمال 14الا ا ت اضاف  هاري آنان بر مبناي تبصره ب ، ه  اجرت مامي باشد

باشهد؛    ساعت هار ماهان  هر نير ي مهاه مهزد مهي    815قيماهاي موضوع اين ماده مشر ط ب   : 20تبصره 

(، بيم ، مرخصي، سنوات، عيدي، حق 11هاري )ب  اساثناي مورد تبصره هاي مربوط ب  اضاف هزين 

هاي شود   هارفرما هيچ  جهي اضاف  بر قيمتمسکن، بن، حق ا الد نير ي مربوط  را نيز شامل مي

فوق كرداخت نخواهد هرد. همچنين كيمانکار موظ  ب  جبران هرگون  هسري هار ناشي اا غيبهت    

باشد. در غير اينصهورت بايهد به  اااي ههر     مرخصي نير هاي ماه مزد معرفي شده ب  هزين  خود مي

%( مبلغ ماهان  هر ن ر اا صورت  ضعيت كيمانکار هسر 3/5ساعت هسري هار، معادل چهار در هزار )

 گردد.
 

 :   شرايط تأمين نيروی روزمزد موقت -7ماده 

سهاعت نسهبت به  تهأمين      31سيمان تهران، ظرف  صنعاي مدير مجامعكيمانکار موظ  است حسب اع م هابي 

نير ي ر امزد موردنياا هارفرما ب  شرح ذيل، براي هلي  ايام ه ا  حاي تعطي ت رسمي   غيررسمي اقدام نمايهد.  

  ، همراه با صورت  ضهعيت   مدير مجامعهر ماه كخ اا تأييد ناظرين قرارداد  انينير ها در كا نياهاي تأمين هزين 

 ليه ، بهر مبنهاي ذ  يباالسر بيهارهرد ماهيان  كيمانکار بررسي،   با لحاظ نمودن هسور قانوني   بد ن احاساب ضر



Page 13 of 03 

 

حت هيچ شرايطي تغييهر نخواههد   ، ت11. دسامزدهاي ذيل ب  اساثناي مورد تبصره محاسب    كرداخت خواهد شد

 يافت.  

 ...............................مبلهغ   (11الهي   3هارگر ساده ر امزد در نوبهت ر ا )اا سهاعت    ر ا : ب  اااي تأمين هر ن ر 1-3

 .ريال

غ مبلهه ر ا بعههد( 3الههي  11)اا سههاعت  شههبهههارگر سههاده ر امههزد در نوبههت  ر ا : بهه  اااي تههأمين هههر ن ههر 8-3

   .ريال ...............................

غ مبله ( 13الهي   3)اا سهاعت   ر اراننده هاميون، لودر   بابکهت ر امهزد در نوبهت    ر ا : ب  اااي تأمين هر ن ر  4-3

  .ريال ...............................

ر ا بعهد(   3الهي   13لودر   بابکت ر امزد در نوبت شب )اا ساعت هاميون، راننده ر ا : ب  اااي تأمين هر ن ر  3-3

   .  ريال ...............................غ مبل

 .  ريال ...............................غ مبل( 13الي  3سرهارگر ر امزد در نوبت ر ا )اا ساعت ر ا : ب  اااي تأمين هر ن ر  0-3

غ مبلههر ا بعههد(  3الههي  10سههرهارگر ر امههزد در نوبههت شههب )اا سههاعت  ا ر : بهه  اااي تههأمين هههر ن ههر   1-3

  . ريال ...............................

 .  ريال ...............................غ مبل (11الي  3نوبت ر ا )اا ساعت : ب  اااي تأمين هر ن ر چکش هار ر امزد در  3-3

غ مبلههر ا بعههد(  3الههي  11چکههش هههار ر امههزد در نوبههت شههب )اا سههاعت ر ا : بهه  اااي تههأمين هههر ن ههر  1-3

   . ريال ...............................

 ...............................غ مبله ( 11الهي   3بنا )نسواهار( ر امزد در نوبت ر ا )اا سهاعت   هر ن ر ر ا: ب  اااي تأمين  1-3

   .  ريال

غ مبله ر ا بعهد(   3الهي   11بنها )نسهواهار( ر امههزد در نوبهت شهب )اا سهاعت        ر اهر ن ر : ب  اااي تأمين  15-3

  .ريال ...............................
غ مبله ( 11الهي   3همک بنا )همک نسهواهار( ر امهزد در نوبهت ر ا )اا سهاعت      هر ن ر ر ا: ب  اااي تأمين  11-3

  .ريال ...............................

ر ا بعهد(   3الهي   11بنا )همک نسواهار( ر امهزد در نوبت شب )اا ساعت  همک هر ن ر ر ا: ب  اااي تأمين  18-3

  .ريال ...............................غ مبل
غ مبلهه( 11الههي  3ر امههزد در نوبههت ر ا )اا سههاعت   1درجهه  جوشههکار  هههر ن ههر ر ا: بهه  اااي تههأمين  41-3

  .ريال ...............................
مبلهغ  ر ا بعهد(   3الهي   11ر امهزد در نوبت شهب )اا سهاعت    1درج   جوشکار هر ن ر ر ا: ب  اااي تأمين  31-3

      .ريال ...............................
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غ مبلهه( 11الههي  3ر امههزد در نوبههت ر ا )اا سههاعت   8جوشههکار درجهه  هههر ن ههر ر ا بهه  اااي تههأمين :  01-3

  .ريال ...............................
مبلهغ   ا بعهد(  ر 3الهي   11ر امهزد در نوبت شهب )اا سهاعت    8جوشکار درج  هر ن ر ر ا : ب  اااي تأمين  11-3

  .ريال ...............................

 ...............................غ مبل( 11الي  3جوشکار ر امزد در نوبت ر ا )اا ساعت همک هر ن ر ر ا ب  اااي تأمين : 13-3

   .ريال
مبلهغ  ر ا بعهد(   3الهي   11جوشکار ر امههزد در نوبهت شهب )اا سهاعت     همک هر ن ر ر ا : ب  اااي تأمين  11-3

  .ريال ...............................

غ مبلهه( 11الههي  3ر امههزد در نوبههت ر ا )اا سههاعت   1مکانيههک درجهه  هههر ن ههر ر ا : بهه  اااي تههأمين  11-3

  .ريال ...............................
مبلهغ  ر ا بعهد(   3الهي   11ر امهزد در نوبت شهب )اا سهاعت    1مکانيک درج   ر ا ن ر هر: ب  اااي تأمين  85-3

      .ريال ...............................
غ مبلهه( 11الههي  3ر امههزد در نوبههت ر ا )اا سههاعت   8مکانيههک درجهه  هههر ن ههر ر ا بهه  اااي تههأمين :  18-3

  .ريال ...............................
مبلهغ  ر ا بعهد(   3الهي   11ر امهزد در نوبت شهب )اا سهاعت    8مکانيک درج  هر ن ر ر ا : ب  اااي تأمين  88-3

  .ريال ...............................

غ مبلهه( 11الههي  3ر امههزد در نوبههت ر ا )اا سههاعت   4مکانيههک درجهه    هههر ن ههر ر ا :بهه  اااي تههأمين   48-3

  .ريال ...............................
مبلهغ  ر ا بعهد(   3الهي   11ر امهزد در نوبت شهب )اا سهاعت    4مکانيک درج  هر ن ر ر ا : ب  اااي تأمين  38-3

  .ريال ...............................

غ مبلهه( 11الههي  3ر امههزد در نوبههت ر ا )اا سههاعت  1هههارگر فنههي درجهه  هههر ن ههر ر ا : بهه  اااي تههأمين  08-3

  .ريال ...............................
مبلهغ  ر ا بعهد(   3الهي   11ر امهزد در نوبت شب )اا ساعت  1هارگر فني درج  هر ن ر ر ا : ب  اااي تأمين  18-3

      .ريال ...............................
غ مبلهه( 11الههي  3ر امههزد در نوبههت ر ا )اا سههاعت  8هههارگر فنههي درجهه  هههر ن ههر ر ا بهه  اااي تههأمين :  38-3

  .ريال ...............................
مبلهغ  ر ا بعهد(   3الهي   11ر امهزد در نوبت شب )اا ساعت  8هارگر فني درج  هر ن ر ر ا : ب  اااي تأمين  18-3

  .ريال ...............................
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غ مبلهه( 11الههي  3ر امههزد در نوبههت ر ا )اا سههاعت  4هههارگر فنههي درجهه  هههر ن ههر ر ا بهه  اااي تههأمين  : 18-3

 .ريال ...............................
مبلهغ  ر ا بعهد(   3الهي   11ر امهزد در نوبت شب )اا ساعت  4هارگر فني درج  هر ن ر ر ا : ب  اااي تأمين  45-3

  .ريال ...............................

 ...............................غ مبله ( 11الهي   3)اا سهاعت  ب  اااي هر ن ر ر ا بناي ساخاماني ر امهزد در نوبهت ر ا   :  41-3

   .ريال

غ مبلهه( 11الههي  3)اا سههاعت ان ر امههزد در نوبههت ر ا اكراتههور دسههاگاه هوتينههگبهه  اااي هههر ن ههر ر ا :  48-3

  .ريال ...............................

غ مبله ( ر ا بعهد  3الهي   11)اا سهاعت  ان ر امزد در نوبت شب ب  اااي هر ن ر ر ا اكراتور دساگاه هوتينگ:  44-3

  .ريال ...............................

ي اضطراري بايهد بها   يبا توج  ب  اينک  نير ي ر امزد موردنياا كشايباني توليد براي تعميرات جز:  21تبصره 

خطوط توليد آشنايي قبلي داشا  باشند، كيمانکار موظ  است نير ي ر امزد موردنياا بهراي تعميهرات   

 ايد.قرارداد اا بين افراد احراا ص حيت شده تأمين نم يني اضطراري را طبق نظر ناظريجز

تأمين لواام ح اظت فردي   لواام موردنياا اعم اا لباس، ه ش، بيهل   فرغهون بهراي ههارگران      : 22 تبصره

 منظور شود. ر امزد ب  عهده كيمانکار مي باشد   بايد در قيمت كيشنهادي

قيماهاي موضوع اين ماده مشر ط ب  انجام هامل ساعت ههار تعيهين شهده توسه  ههر نيهر ي       :  23تبصره 

ر امزد مي باشد؛   هارفرما هيچ  جهي اضاف  بر قيماهاي فوق كرداخت نخواهد هرد. همچنين كيمانکار 

مزد معرفي شده به  هزينه    ر اموظ  ب  جبران هرگون  هسري هار ناشي اا غيبت   مرخصي نير هاي 

ههر   ر اان مبلغ  يک د اادهمباشد. در غير اينصورت بايد ب  اااي هر ساعت هسري هار، معادل ميخود 

 ن ر اا صورت  ضعيت كيمانکار هسر گردد.

 : قرارداد ركسو -8ماده 

هسهر   بيم  %( بابت سپرده حق13/11، شانزده   شصت   ه ت صدم درصد )ان  كيمانکاريصورتحساب ماه اا:  1-1

گهردد. كرداخهت آخهرين    در صهورت ارائه  م اصاحسهاب بيمه  به  كيمانکهار مسهارد مهي         مبهالغ  خواهد شد. اين

 موهول ب  ارائ  م اصاحساب اا ساامان تامين اجاماعي خواهد بود. صورتحساب ه ً

 .هار انجام حسن سپرده( %15ده درصد ):  8-1

مبلهغ ههر كرداخهت اا صهورت      )ه  در صورت كرداخت طي مهدت قهرارداد ماناسهب بها     كيش كرداخت: مبلغ  4-1

 .هاي كيمانکار هسر خواهد شد( ضعيت

 .ينخسارات  ارد شده ب  تشخيص ناظر  م احامالي ئ: هرگون  جرا 3-1
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 ارائ  شده ب  كيمانکار.  اضافي خدمات  بهاي: هسر  0-1

 .احاماليساير هسور قانوني :  1-1

 : تضمين انجام تعهدات -9ماده 

 يهک فقهره چهک شهرهاي به  ميهزان       همزمان با امضاي قرارداد اين قراردادتعهدات منظور حسن اجراي   كيمانکار ب

به    قهرارداد اجهراي    تضهمين   عنهوان  ثيقه     ريال را ب................................................. مبلغ هل قرارداد معادل % 155

خسارت در اثر عد ل كيمانکار اا يک يها تمهامي م هاد قهرارداد،      در صورت بر ا هرگون هارفرما تسليم خواهد نمود   

جبران خسارت اا محل اين تضمين اقدام نمايد. بديهي است در  ب  هارفرما محق خواهد بود ب  تشخيص خود نسبت

الا ها ت آن طبهق   صورتي ه  مطالبات جاري كيمانکار    ج  تضمين، تکافوي ميزان خسهارت  ارده را ننمايهد، مابه    

   .باشد ع م هارفرما اا طرف كيمانکار كرداخت خواهد شد   اين موضوع هام ً مورد قبول كيمانکار ميا

چک تضمين موضوع اين ماده  ،ياحامال م يهامل تعهدات   عدم  قوع خسارت   جر يدر صورت اجرا:  24تبصره   

قرارداد؛   همچنين ارائ   ناظرين ارت اا سويدر كايان قرارداد   كخ اا صد ر گواهي تأييد هار   فقدان خس

 م اصاحساب اا ساامان تأمين اجاماعي، عيناً ب  كيمانکار مسارد خواهد شد.

 : حسن انجام كار تضمين -10ماده 

هليه  مبهالغي هه  ماهيانه  در  جه  كيمانکهار       ب  منظور صحت عملکرد كيمانکار   باادهي كيش بيني شهده ههار، اا   

اي نهزد   %( ب  عنوان تضمين حسن انجام ههار هسهر   در حسهاب جداگانه     15درصد )معادل ده ،  كرداخت مي گردد

. در صورت حسن عملکرد كيمانکهار   ايجهاد نشهدن خسهارت )حسهب گهواهي نهاظرين        هارفرما نگهداري خواهد شد

مهاه به  كيمانکهار     شهش سپرده حسن انجام هار بعد اا كايان هر  قرارداد   تأييد مدير مجامع صنعاي سيمان تهران(

 بهراي جبهران  سپرده تضمين حسن انجام ههار  هارفرما مجاا خواهد بود ب  تشخيص خود اا محل  مسارد خواهد شد.

 اقهدام نمايهد.   قهانون ههار   14هاي احامالي كيمانکار موضوع ماده   بدهيخسارات،  صول جرائم   همچنين كرداخت 

كهخ اا ارائه    مدير مجامهع،  قرارداد   شکايت،   تأييد ناظرين  يم   مبالغ مکسوره در صورت عدم بر ا خسارت، جر

با هارهنان )حسهب اعه م امهور مهالي      كايان قرارداد  مساندات تسوي  حساب  ماعيم اصاحساب ساامان تامين اجا

  .ب  كيمانکار مسارد خواهد شدسيمان تهران( 

 : رعايت مفاد قانون كار و حداقل دستمزد -11 ماده

تهامين   ،نمايد ه  اا هلي  قوانين   مقررات ههار  كيمانکار اع م   تصديق مي قانون هار، 14توج  ب  ماده با :  1-11

    نحوي در اجراي موضوع ايهن قهرارداد دخالهت داشها    مهوثر       ه  ب ييين نام  هاياجاماعي   ساير قوانين   آ

كرداخت   آنان را  ،با رعايت هامل مقرراتگردد حقوق هارگران خود را  باشد اط ع هامل دارد   ماعهد مي مي

 1در غير اينصورت   در صورت گزارش مورد خه ف ، مطهابق تبصهره     نزد ساامان تامين اجاماعي بيم  نمايد.
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قانون هار، حقوق مربوطه  اا طريهق هارفرمها اا مطالبهات   تضهامين كيمانکهار هسهر   در  جه           14ذيل ماده 

حال مسلوليت عدم اجراي قوانين   مقررات فهوق الهذهر ماوجه  هارفرمها      در هر هارهنان كرداخت خواهد شد.

   كيمانکار حق هرگون  اعاراض بعدي را اا خود ساق  مي نمايد . نخواهد بود

، مرخصهي    دي   حهق سهنوات  : كرداخت حقوق، حق بيم ، عيدي   كاداش ساليان ، حق خوار بار، عائل  من 8-11

نمايند عيناً مطهابق مصهوبات    يمانکار ه  در چارچوب اين قرارداد انجام  ظي   ميساير مزاياي قانوني هارهنان ك

باشد   هارفرما در اين مورد  قانون هار   ساير قوانين مصوب د لت جمهوري اس مي ايران ب  عهده كيمانکار مي

ب  كرداخت هليه    كيمانکار موظ  است كخ اا كايان قرارداد مساندات مربوط هيچ گون  تعهدي نخواهد داشت.

را حسب اع م امور مالي سهيمان تههران ارائه  نمايهد،   امهور       زاياي قانوني مشر ح  فوق ب  هارهنانحقوق   م

ب حقوق   مزاياي هارهنان اا سوي كيمانکار ارائ  تواند مادامي ه  مساندات تسوي  حسامالي سيمان تهران مي

 مايد.نشده، اا آاادسااي تضامين كيمانکار خودداري ن

: كيمانکار موظ  است هم  ماه  حق بيم  ماعلق  هارهنان خود را كرداخت نموده   ليست مربوط    فيش  4-11

باشد را نهايااً ظرف يک ه ا  كخ   اريزي ه  ممهور ب  مهر ساامان تامين اجاماعي   كشت نويسي بانک مي 

ير اينصورت هارفرما مي تواند هلي  بدهي بيم  ب  اا كايان مهلت قانوني آن ب  ناظر قرارداد ارائ  نمايد. در غ

  ب  حساب ساامان  ؛اا مطالبات ماه بعدي كيمانکار يکجا هسر ،%( ب  عنوان جريم  را15اضاف  ده درصد )

 نمايد.تأمين اجاماعي كرداخت 

 : تعهدات پيمانكارساير  -12ماده 

كيش بيني نشده مرتب  با موضوع قرارداد با اع م هابي معا نهت باارگهاني شهرهت سهيمان      هارهايهلي  :  1-18

همچنين چنانچ  در چارچوب اين قرارداد اجراي عملياتي خهار  اا  كيمانکار الام االجرا خواهد بود.  برايتهران 

شهده اا كيمانکهار      هاري ب  طور مقطعي   تعريه   هاري   تعطيلي  يا ب  صورت شب 4شرح مندر  در ماده 

الزحمه   باشد. در ايهن صهورت حهق   نير هاي تحت امر ا  خواسا  شود، كيمانکار ملزم   ماعهد ب  اجراي آن مي

 ضهعيت ماهانه  كيمانکهار   بهر اسهاس      مربوط  با گواهي ناظرين قرارداد   تأييد مدير مجامع، همراه با صورت

اا اعمال هسور قرارداد، در  ج  كيمانکار كرداخهت خواههد    محاسب    كخ 3   1،  0هاي مندر  در مواد قيمت

 شد.

مشخصات هامهل آنهان را همهراه بها      ،هارگيري افراد  حداقل يک ه ا  قبل اا اناخاب   ب دباي : كيمانکار مي 8-18

گواهي عدم اعاياد   س مت كزشکي، جواا هار اتباع غيهر ايرانهي، تصها ير شناسهنام ،     عدم سوءكيشين ،  گواهي

را جههت تأييهد صه حيت        يهک قطعه  عکهخ   آدرس هامهل      ارت ملي، هارت كايان خدمت يا معافيهت؛ ه

  به  جهت تأييد ص حيت آنان اا سوي ناظر قرارداد،صورت  درقرارداد ارائ  نمايد؛   فق   بندي ب  ناظرينگريد

اع م عهدم   شدگان   يامعرفي رد ص حيتصورت  گردد درهارگيري آنان اقدام نمايد. ضمناً كيمانکار ماعهد مي
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  جهت اجراي موضوع اين قهرارداد به   ه  كيمانکار در يک اا هارهناني اا سركرست يا هر قرارداد ينناظررضايت 

   آنان اقدام نمايد. تغيير   جايگزينيفوراً نسبت ب   ،گمارده است هار
باشهند جههت ثبهت  ر د      وظ  مهي گردند مهلي  كرسنل كيمانکاري ه  جهت اجراي عمليات معرفي مي : 4-18

تابل مجامع حاضر شوند )كيمانکار قبل اا شر ع عمليات  خر   با در دست داشان هارت كرسنلي خود در دفار

يک قطع  عکخ   يک برگ هپي شناسنام  نير هاي تأييد شده اا سوي ناظرين قرارداد را جهت صد ر ههارت  

نکار موظ  است ليست حضور   غياب هارهنان خهود را در كايهان   شناسايي ب  دفارتابل ارائ  خواهد نمود( كيما

 هر ماه اا دفارتابل تهي    همراه صورت  ضعيت ارائ  نمايد.
نمايهد،   هارخان  معرفهي   عنوان نماينده مقيم هاباً ب  االخايار را بنماينده تاميک گردد كيمانکار ماعهد مي : 3-18

در مواقهع انجهام تعميهرات     به   يه ه  ) سهيمان تههران   صهنعاي با حضور در مجامع بايساي نماينده يادشده مي

  رعايهت  جههت انجهام موضهوع قهرارداد      نسبت ب  سركرسهاي هارهنهان كيمانکهار   ههدايت آنهان در      ( احدها

 بر عههده كيمانکهار   نماينده مزبوركرداخت حقوق   مزاياي اقدام نمايد.  18-13دساورالعمل ايمني موضوع بند 

 .باشدمي

 هارهنهان مربهوط به       مزاياي مسهامر ( ماه حقوق 1) يکنمايد توانايي كرداخت حداقل : كيمانکار تعهد مي 0-18

، دارد؛   اا هارفرما دريافت نموده يها خيهر   را الحساب آن ماهقرارداد را اعم اا اينک  صورت  ضعيت   يا علي نيا

حقوق كرسنل مزبور را كرداخت  مانکاريچنانچ  ك ماه بعد كرداخت خواهد نمود. م ين انيحقوق آنان را قبل اا كا

%( به   0تواند راساً نسبت ب  كرداخت حقوق آنان اقدام؛    ج  آنهرا به  اضهاف  كهنج درصهد )     يهارفرما م د،يننما

را  يگونه  اعاراضه   چيبهوده   هه   مانکاريموضوع مورد قبول ك ني. اديهسر نما مانکارياا مطالبات ك م يعنوان جر

   نخواهد داشت. سلل م نينسبت ب  ا

مهاه بعهد    يه اه  اا اباهدا   کي يالحساب اا هارفرما موظ  است كخ اا طيعل افتيدر صورت در مانکاري: ك 1-18

 .  دينما افتيدر دياقدام نموده   رس يالحساب ب  حسابداريعل يكرداخا ستيل ينسبت ب  ارائ  هپ

قهرارداد تهيه  نمايهد   بها      ينحسهب اعه م نهاظر   را  4-11موظ  است ملز مات هار موضوع بند كيمانکار  : 3-18

هنگهام  ارد نمهودن    قرارداد آنها را ب  مجامع يا  احد ه ام  ارد   تحويل نمايهد. همچنهين   ينهماهنگي ناظر

  ب  تأييهد  احهد   ه اين اق م ليستيک نسخ   دباي ميب  محل مجامع يا  احد ه ام، هلي   سايل   تجهيزات 

ارائ  نمايد. ضمناً كيمانکار   هيچ يک اا هارهنان ا  حق خار  نمودن ههيچ  قرارداد  ينناظرب   باارسي رسيده را

خود را  نخواهد داشت   در صورتيک  كيمانکار قصد خار  نمودن  سايل   ابزار مجامعنوع  سيل    ابزاري را اا 

اخذ   هنگام خر   آن را ب  درب باارسي  مجامعجوا الام را اا مديريت بايساي قب ً م ،داشا  باشد مجامعاا 

 تسليم نمايد.

هاي نظافت شده در طول ر ا   اقدامات انجهام  باشد گزارش هار ر اان  خود شامل محلكيمانکار موظ  مي : 1-18

 هارفرما تسليم نمايد.نماينده ب  ، هاي تأييد شدهليستب  صورت چکشده در جهت اجراي م اد قرارداد را 
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 هاي الام را در مورد رعايت شلونات اس مي، آداب معاشرت، ح ه  اسهرار  گردد آمواشكيمانکار ماعهد مي : 1-18

در اثهر    چنانچه    بدههد داري   نيز ح   اموال، اثاثي ، لواام   ماشين آالت هارفرما ب  هارهنهان خهود   امانت  

كيمانکار راساً مسلول جبهران خسهارت  ارده خواههد     ،اوج  هارفرما گرددخسارتي م ،ناآگاهي هارهنان كيمانکار

 باشد.بود. ميزان خسارت  ارده توس  هارفرما تعيين   كيمانکار ملزم ب  قبول آن مي

: هارفرما در مقابل اشخاص ثالث   خسارات ناشي اا عمل كيمانکار هيچ گون  مسلولياي نداشا    در هليه    15-18

 چنانچه  در اجهراي موضهوع قهرارداد    در ههر صهورت    ر ماعهد   موظ  است ه  كاسهخگو باشهد.  موارد كيمانکا

خسارتي ب  شخص يا اشخاصي  ارد گردد   يا حکم محکومياي علي  هارفرما يا ههر يهک اا مهديران  ي صهادر     

يهزان  توانهد رسسهاً كهخ اا محاسهب  م    گردد، كيمانکار مسلول جبران خسارت  ارده خواههد بهود   هارفرمها مهي    

 خسارت، نسبت ب  هسر خسارت يا معادل ريالي آن اا مطالبات   يا اسناد تضمين كيمانکار اقدام هند.

سال، افراد فاقهد ههارت كايهان     11ايراني فاقد جواا هار، افراد همار اا  : كيمانکار حق ب  هارگيري اتباع غير 11-18

ندارد؛   هرگون  تخله  در ايهن خصهوص موجهب     خدمت يا معافيت؛   باانشساگان ساامان تامين اجاماعي را 

گون  مسلولياي در اين امين  نخواهد ذيص ح خواهد بود   هارفرما هيچ كاسخگويي مساقيم كيمانکار در مراجع

داشت   چنانچ  اا بابت رعايت نشدن اين موارد خسارت، جريم    يا محکومياي ماوج  سهيمان تههران شهود    

اا افرادي قبل   بد ن اخذ مجوا هارفرما گردد هد بود. ضمناً كيمانکار ماعهد ميكيمانکار مسلول جبران آن خوا

 ه  قب ً در اساخدام شرهت سيمان تهران بوده   ب  داليلي رابط  اساخدامي آنان قطع گرديده اسا اده ننمايد.

جهزاً   ايه ه ً )اا قرارداد  يناش  يحقوق   تکال يحق  اگذارهارفرما  يبد ن موافقت   اجااه هاب مانکاري: ك 18-18

 ندارد. را  (اعم اا اشخاص حقيقي   يا حقوقي) ريب  غ( گريتحت هر عنوان د اي،  هالت، مشارهت   يندگيب  نما

نهوع  سهيل       اق، تل هن   ههر  تدهد )ا هلي  امکاناتي را ه  هارفرما در اخايار ا  قرار مي دباي  كيمانکار مي : 14-18

  در صهورت بهر ا هرگونه      سالم در كايان هار   يا مدت قرارداد ب  هارفرما مسارد داردامکانات ديگر( صحيح   

 .خسارت مسلول جبران ضرر   ايان خواهد بود

 ب  شهرح كيوسهت   (HSE)كيمانکار موظ  ب  رعايت   اجراي الزامات ايمني ، بهداشاي   ايست محيطي :  13-18

 نمايد. امضا   مهر مي ، تکميل ، قرارداد مي باشد   ب  عنوان جزء الين ک قرارداد، آنرا كخ اا مطالع  4شماره 

گردد هه   قرارداد عدم افشاء كيوست )ه  جزء الين ک قرارداد مي باشد( ماعهد مي يكيمانکار ضمن امضا:  10-18

ههاي احامهالي بهر اسهاس        خرابهي  هها اا اط عات شرهت سيمان تههران در برابهر تهديهدها، آسهيب كهذيري     

 سياساهاي امنيت اط عات شرهت محافظت نمايد.

 ب  هارفرما اقدام نمايد . اخذ   ارائ  گواهينام  تأييد ص حيت ايمني: كيمانکار موظ  است نسبت ب   11-18

ارهنهان  : كيمانکار موظ  است در صورت درخواست هارگران خود ، شراي  عضهويت در تعها ني مصهرف ه    13-18

 سيمان تهران را با هماهنگي ناظرين قرارداد   امور مالي سيمان تهران مهيا نمايد .
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 : ، تعهدات و اختيارات كارفرما تسهيالت -13ماده 

ييهد هابهي   ههاي الام   تأ : هارفرما مطالبات كيمانکار را كخ اا دريافت صهورت  ضهعيت ههارهرد   بررسهي     1-14

 نمايد.مقرر كرداخت مي هايقرارداد رسس امان ناظرين

براي هارهنان كيمانکهار    منظور اساقرار نماينده مقيم   : هارفرما محل مناسبي را با يک خ  تل ن داخلي ب 8-14

 در محل مجامع صنعاي سيمان تهران تأمين خواهد هرد.

انجهام م هاد قهرارداد    هارفرما ب  منظور اجراي هر چ  بهار قرارداد   جلهوگيري اا بهر ا هرگونه   ق ه  در     :  4-14

مساعدت خود را در امين  تحويل غذا ب  هارهنان كيمانکار در طول مدت قرارداد به  اااي ر اههاي ههارهرد به      

تواننهد در ر ا اا يهک  عهده غهذاي گهرم )ناههار(         آ رد ب  همين منظور هارهنان ر اهار كيمانکار مي عمل مي

يک  عده غذاي گرم )شام( ب  صورت رايگان اسا اده نماينهد.  توانند در هنگام شب اا  كرسنل شي ت آن نيز مي

بديهي است در صورتيک  ميزان غذاي تحويلي ب  كيمانکار در طول ماه كخ اا محاسب  بيشهار اا تعهداد تعيهين    

 شده باشد ب  اااي هر كرس ماااد آن معادل قيمت تمام شده اا مطالبات كيمانکار هسر خواهد شد.

ههاي ايهاب   ذههاب    اا سهر يخ در حد امکان   در حد ظرفيت خالي موجهود  توانند  انکار ميهارهنان كيم  : 3-14

مجامع صنعاي سيمان تهران در مسيرهاي موجود   ساعات تعيهين شهده مشهاب  هارهنهان هارفرمها اسها اده       

آ رد.  هاي الام را با بخش موتوركول مجامهع به  عمهل   . براي اين منظور كيمانکار موظ  است هماهنگينمايند

ههاي  بديهي است هارفرما هيچ مسلولياي براي تأمين سر يخ اياب   ذهاب هارهنان كيمانکار خار  اا سر يخ

معمول خود ندارد   كيمانکار بايد حاي االمکان هارهناني را براي اين قرارداد ب  هارگيرد ه  محل اقامهت آنهان   

 ا سر يخ نباشند.  در نزديکي مجاع سيمان تهران باشد تا نياامند اسا اده ا

 در كايان ر ا جهت اساحمام اا حمام مجامع اسا اده نمايند.در حد امکان توانند : كرسنل كيمانکار مي 0-14

: تحويل لواام خاص ح اظت فردي بنا ب  ص حديد بخش ح اظت   ايمني طي صهورتمجلخ به  كيمانکهار     1-14

بايست ب  صورت سهالم مجهدداً به  هارفرمها     تحويلي ميتحويل خواهد شد. بديهي است در كايان عمليات اق م 

 عودت گردد.

 باشد. : صد ر هارت حضور   غياب جهت كرسنل كيمانکار در تعهد هارفرما مي 3-14

: تأمين محل اسکان هارهنان تحت كوشش كيمانکار بر عهده هارفرما نبوده   هيچ گونه  مسهلولياي در ايهن     1-14

باشد  ليکن در بعضي اا مواقهع امهاني به  دليهل نيهاا كيمانکهار، در        نمي خصوص ماوج  شرهت سيمان تهران

 در اخايار قرار داده خواهد شد. موقت صورت  جود امکانات   شراي  الام   با ص حديد هارفرما محل اسکان

انجهام  ان  ي در هننظمي   مسامح  اا طرف كيمانکار يا هار صورت مشاهده هرگون  قصور يا تقصير، بي در : 1-14

  ناسب با ن خ خه ف  اجريم  م تعيينب  هارفرما حق خواهد داشت نسبت  ،ناشي اا اجراي م اد قرارداد امور

اين قبيل موارد قطعهي   غيرقابهل    آن اا صورتحساب كيمانکار در آن ماه اقدام نمايد. تشخيص هارفرما در هسر

 باشد.  اعاراض مي
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هارفرمها مجهاا    ،دندهه  را انجهام  شرح مندر  در اين قرارداد  تعهدات خود ب هر دليلچنانچ  كيمانکار ب   : 15-14

  %( 10)درصهد   كهانزده اضهاف     ههاي مربوطه  را به     هزينه   ؛مين تعهدات كيمانکار اقدامأخواهد بود نسبت ب  ت

  سهپرده   قهرارداد را فسهخ   ،هاي باالسري اا ا لين كرداخت ب  كيمانکار هسر نمايد   در صورت ادامه  آن  هزين 

را ضب  نمايد   خسارات حاصل  اا فسخ را ب  تشخيص خود اا هرگون  مطالبات   امهوال   ي تعهداتارحسن اج

 باشد.كيمانکار  صول نمايد. تشخيص هارفرما در اين قبيل موارد قطعي   قابل قبول كيمانکار مي

توانهد هليه     آيهد ، مهي   ههارگران بهر نمهي   : در صورتيک  هارفرما تشخيص دهد كيمانکار اا عهده نظارت بر  11-14

هارگران   يا بخشي اا آن را تحت اخايار سركرساي مساقيم خود در آ رده   مساقيماً ب  تقسيم ههار بپهردااد.   

 در اينصورت كرداخت ب  كيمانکار فق  بر اساس تعداد هارگران بد ن احاساب سود كيمانکار انجام خواهد شد.

  جريم  يا خسارتي در نظر گرفا  شده است، تعيين ميزان جريمه  يها خسهارت بها     در تمامي مواردي ه:  18-14

 هارفرما خواهد بود.

 :  قرارداد تعيين ناظر -14 ماده

آقهاي    ، آقاي مهندس با ند ب  عنوان ناظر مقهيم؛  صنعاي سيمان تهران ب  عنوان ناظرمدير منابع انساني مجامع 

مکانيهک    جوشهکار،  ر امهزد  مزد   موقت ماهدر رابط  با نير هاي فق   ،كور ب  عنوان ناظر مقيم مهندس شيخعلي

گردند. هلي  تصميمات ماخذه   دسهاورات  تعيين مي( 3-45تا  3-14   1-15تا  1-0 هارگر فني )موضوع بندهاي

قهرارداد رافهع مسهلوليت     سهت تعيهين نهاظرين   باشهد. بهديهي ا  صادره اا طرف ناظرين در حکم دساور هارفرما مي

 هاي كيمانکار طبق قرارداد ب  قوت خود باقي خواهد بود.   كيمانکار نبوده   هلي  تعهدات   مسلوليت

 :  حل اختالف -15ماده 

كيمانکار موافقت نمود ه  در صورت بر ا هرگون  اخا ف ناشي اا ت سير ، اجرا ، فسهخ   بطه ن قهرارداد ، دعها ي     

كرداخت   اسناد تجاري مرتب  با اين قرارداد   يا دعا ي راجع ب  توابع   لواحق آن ،   ب  طور هلي راجع ب  اسناد 

اا طريق مذاهره   ب  صورت مسالمت آميز حل   فصل خواهد شهد. در   هرگون  ابهام يا ايراد نسبت ب  قرارداد ، بد اً

يهاد مساضهع ان انقه ب اسه مي   طبهق      صورت عدم حصول نايج  ، موضوع اا طريق هيلت دا ري مساقر در بن

   دساورالعمل هيلت دا ري مزبور قابل رسيدگي   حل   فصل بوده   راي دا ر بهراي طهرفين قطعهي   الام االجهرا    

  باشد . مي

ب  منظور جلوگيري اا بر ا  ق   در اجهراي قهرارداد، كيمانکهار موظه    مکله  اسهت در د ره حهل         : 25تبصره 

تعهدات خود اقدام الام را بنمايد در غير اينصورت مسلول جبران خسهارت  اخا ف نسبت ب  انجام هامل 

  ارده خواهد بود.
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  : فسخ قرارداد -16ماده 

در مهوارد  هارفرما در صورت عدم رضايت اا عملکرد كيمانکار كيمانکار ب  هيچ  ج  حق فسخ قرارداد را ندارد. ليکن 

، كخ اا يهک اخطهار   در هر امانتواند   مي   گزارش هابي ناظرين قرارداد   تأييد مدير مجامعبنا ب  تشخيص اير 

ب  طهرف   اا طريق نام  يا اظهارنام قرارداد را هاباً جانب  فسخ ب  طور يک ،هابي   بد ن كرداخت هرگون  خسارتي

 مانکاريك  تضامين اا مطالبات   محاسب   بر اساس تشخيص خودرا مربوط   يها  ن يخسارات   هز ؛  قرارداد اع م

خصوص  نيدر ا ادعاي بعدي  يهرگون  اعاراض   مي باشد    مانکاريك دييموضوع مورد قبول   تأ نيا .هسر نمايد

  مسموع نخواهد بود.

 تأمين نير ي انساني براي شر ع هار.خير در تجهيز   ات:  1-11

 : رها هردن محل هار بد ن سركرست يا تعطيل هردن هار بد ن اجااه هارفرما. 8-11

 : اناقال قرارداد ب  شخص يا اشخاص ثالث اعم اا حقيقي   يا حقوقي بد ن اجااه هارفرما. 4-11

 قرارداد. ب  تشخيص ناظرينتوانايي مالي يا فني كيمانکار براي انجام هار : عدم  3-11

   تواند بد ن هيچ تشري اتي اين قرارداد را فسخ نمايد. مي هارفرما،  كيمانکاردر صورت انح ل شرهت :  0-11

ه  موجهب توقه    اي   اا سوي محاهم قضائي ب  گون  كيمانکار  يا توقي  ماشين آالت   اموال  ي رشکساگ:  1-11

  يا هندي هار شود.

 : عدم اجراي هر يک اا مواد قرارداد   يا عدم انجام دساورات ناظرين قرارداد. 3-11

: تاخير كرداخت بيش اا يک ماه دسامزد هارگران براي ماهي ه  صورت  ضعيت آن به  كيمانکهار كرداخهت     1-11

 شده. 

ب  كيمانکار اع م   بر اين هاباً در صورت عدم نياا هارفرما ب  ادام  همکاري با كيمانکار، مراتب يک ماه قبل  :1-11

 اساس قرارداد فيمابين فسخ   هلي  مطالبات كيمانکار محاسب    كرداخت خواهد شد.

 : ماژور(حوادث غيرمترقبه )فورس -17ماده 

الزل ، صاعق ، جنگ   ...   ب  طور هلي ب  حوادثي ه  ايجهاد   دفهع آن   حوادث غيرمارقب  ب  مواردي مانند سيل، 

شود   در صورت بر ا حوادث غيرمارقب  بهراي ههر     خار  اا حيط  ، اقادار   اراده طرفين قرارداد باشد ، اط ق مي

 قهت به  طهرف     بايد مراتب ب  صورت هابهي   در اسهرع    يک اا طرفين قرارداد ه  ناگزير ب  توق  هار باشند ، مي

ديگر اع م گردد. در اين صورت طرفين قرارداد ، موضوع را بين خود ب  طريق مقاضي حل   فصل خواهند نمود   

طرفه  فسهخ نمهوده   كيمانکهار نيهز حهق       تواند قرارداد را ب  صورت يهک در صورت عدم حصول توافق، هارفرما مي

نمايد. ضمناً چنانچ  اين امور باعث ايجاد تعويهق ههار    هرگون  اعاراض   دعوي را در اين خصوص اا خود سلب مي

 گردد، آن مدت جزء مدت قرارداد محسوب نخواهد شد.  

 باشد.ماژ ر نميشيوع  ير س هر نا اامصاديق فورس:  26 تبصره
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 قرارداد: طرفين نشاني و محل اقامت -18ماده 

صهورت   قرارداد تعيين گرديده   كيمانکهار ماعههد اسهت در    مقدم همان است ه  در نشاني   محل اقامت طرفين 

صورت عدم اط ع هرگون  نام  يا اب غي ه   آدرس جديد خود را هاباً ب  هارفرما اط ع دهد. درب فاصل  تغيير آن 

هه   فرسااده شود اب غ قانوني محسوب خواهد گرديد   اب غي   يا د رنگار )فکخ(  سيل  كست   ب  نشاني مزبور ب

گردد. ضمناً مکاتبات كيمانکهار  مي ب  آدرس فوق ارسال   يا ب  نماينده كيمانکار تسليم گردد اب غ ب  كيمانکار تلقي

 صورت رسمي   در قبال اخذ رسيد ب  دبيرخان  مجامع صنعاي سيمان تهران تسليم گردد.  بايساي ب  نيز مي

 ساير موارد:  -19ماده 

رداد ه  صراحااً در مان قرارداد ذهر نشده است تابع قوانين د لهت جمههوري اسه مي    ساير موارد مرتب  با اين قرا

 هاي اداره هار   امور اجاماعي خواهد بود. ايران   آيين نام 

 :نسخ قراردادمواد و  -20 ماده

ههر يهک اا    ( نسهخ  هه   4در س  ) ( كيوست،4  س  )( تبصره 81) شش( ماده ، بيست   85با بيست )اين قرارداد 

         ؛   همهراه قهرارداد عهدم افشها   كيوسهت ايمنهي هه  جهزء الين هک قهرارداد          مينسخ داراي اعابار يکسان بوده تنظ

  باشد . ه   براي طرفين الام االجرا ميشدمبادل  بين طرفين امضا باشند ، كخ اا  مي

 

 پیمانكـار کارفرمـا

 شرکت سیمان تهران ـ سهامی عام

 حسینی ـ هادی سرمدیعباس  سید

  

 ............................شرکت 

...................... 
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هزينه ساالنه )ريال(مقدار نياز ساالنهواحدشرحرديف

1300هيلو گرمجار  صحرايي1

80عددبيل شهرداري2

10عددبيل باغباني3

150عدددساة بيل4

10عددهلنگ با دسا 5

60عددفرغون6

60عددچرخ فرغون7

2800عددماسک محاف  نسبت ب  غبار8

2800ج تدساکش هار9

100عدده ه كارچ  اي10

0                                                                             جمع كل هزينه ساالنه )ريال(

پیوست شماره 1 : لیست ملزومات پشتیبانی تولید موضوع بند 18-3 قرارداد
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 (3اا 1)ص ح  ضميمه قرارداد پشتيباني توليد  : 2پیوست شماره 

 قرارداد 4مادهاطالعات نوع و محل كار حداقل نيروی انساني موضوع 

ف
دي

ر
 

واحد محل 

 خدمت
 شرح كار

 تعداد حداقل نيروی انساني موردنياز

 مالحظات
 كار روز

شيفت 

دو 

 نوبته

شيفت 

سه 

 نوبته

 مجموع 

1 

كشايباني 

توليد خ  

4  

   فولکخ كمپ   مسيرهاي اناقال سيمان 3نظافت سيمان  -

  3نظافت  يبره سيمان  -

  3نظافت الواتور  ر دي   خر جي سيمان  -

  3   4   8نظافت طبقات سيمان  -
 الکار  فيلار نظافت -

 نظافت هرانت -
0 5 5 5  

8 

كشايباني 

توليد خ  

3 

  باندهاي مربوط  تا سالن سنگ  4   8نظافت آسياي سنگ  -

  3  سالن سنگ  احد  4 احد 

  3نظافت انجير هوره  -

 نظافت اير هوره -

4 

كشايباني 

توليد خ  

1 

  1  باندهاي مربوط  تا سالن سنگ  احد 3نظافت آسياي سنگ -

 نظافت سالن سنگ  -

 نظافت باند هوره  -

 نظافت باند نمون  گيري  -

 نظافت طبقات نمون  گيري  -

 نظافت باند هنار خيابان   اير امين آن -

  1نظافت آسياي مواد  -

 نظافت اير امين   هانال مواد  -

 نظافت طبقات آسياي مواد  -

 نظافت سيلوي مواد   اطراف   سق  آن  -

  1نظافت ايرلي ت مواد  -

 نظافت الواتور مواد دهنده  -

 نظافت فن هاي د كل  -

 نظافت هوره   سيکلون   محوط  هاي اطراف آن  -

 85 5 5 20  
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 (3اا  8)ص ح  ضميمه قرارداد پشتيباني توليد 

 قرارداد 4حداقل نيروی انساني موضوع ماده  و 3موضوع ماده اطالعات نوع و محل كار 

ف
دي

ر
 

واحد محل 

 خدمت
 شرح كار

 تعداد حداقل نيروی انساني موردنياز

 مالحظات
 روزكار 

شيفت 

دو 

 نوبته

شيفت 

سه 

 نوبته

 مجموع 

4 

 ادامه

كشايباني 

 1توليد خ  

 نظافت گريت   انجير  -

 نظافت فيلار شني  -

 نظافت ترانسپورت هوره  -

  8   1نظافت باندهاي بوها ل   -

 نظافت باند مشار   -

 نظافت سيلوي گچ   هلينکر  -

  8/1   1/1نظافت آسياهاي سيمان  -

 نظافت طبقات آسياهاي سيمان -

 نظافت كيارا كمپ   مسيرهاي اناقال سيمان تا سيلو  -

 نظافت آسياي گچ  -

 نظافت اير هوره  -

 نظافت سراايري آامايشگاه  -

 نظافت ايرلي ت هوره  -

 نظافت هولينگ تا ر  -

 نظافت آسياي سنگ شهدا  -

  

 

  

3 
كشايباني 

 1توليد خ  

 نظافت آسياي سنگ  -

 نظافت سالن سنگ   باندهاي مربوط  -

 نظافت آسياي مواد  -

 نظافت طبقات آسياي مواد -

 نظافت الکار  فيلار  -

 نظافت هولينگ تا ر  -

 نظافت ترانسپورت هوره  -

 نظافت هوره ، سيکلون   محوط  سر هوره  -

 نظافت اير هوره  -

18  5 5 12  
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 (3اا  4)ص ح   ضميمه قرارداد پشتيباني توليد

 قرارداد 4حداقل نيروی انساني موضوع ماده و  3موضوع ماده اطالعات نوع و محل كار 

ف
دي

ر
 

واحد 

محل 

 خدمت

 شرح كار

 تعداد حداقل نيروی انساني موردنياز

 مالحظات
 روزكار 

شيفت 

دو 

 نوبته

شيفت 

سه 

 نوبته

 مجموع 

3 

 ادامه

كشايباني 

توليد خ  

1 

  8/1   1/1نظافت آسياهاي سيمان  -

 نظافت الواتورها  -

 نظافت طبقات آسياهاي سيمان -

 نظافت الواتورهاي سيلوي سيمان  -

 نظافت محوط  آسياي سيمان   سيلوهاي سيمان  -

 نظافت تانکهاي ماا ت   محوط  اطراف آن -

  

 

  

0 

كشايباني 

توليد خ  

1 

 نظافت آسياي مواد  -

 نظافت هوره  -

 نظافت فيدر   سيکلون  -

 نظافت گريت -

 نظافت آسياي سيمان -

18  . 5 12  

1 
كشايباني 

 –توليد 
 امور ما رق 

 همکاري جهت رفع گير تجهيزات هلي  خطوط  -

 همکاري جهت راه اندااي دساگاهها -

 ساير همکاري هاي الام -

 چکش هار -

3 11 4 18  

  72 3 16 53 جمع كشايباني توليد

3 
مکانيک 

 1خ  
  8 1 5 5 هل بخشها

1 
مکانيک 

 1خ  
  9 1 5 5 هل بخشها

1 
مکانيک 

 1 خ 
  4 4 5 1 هل بخشها

  14 15 5 3 آامايشگاه آامايشگاه 15

  5 5 5 0 هل بخشها برق 11
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 (3اا  3)ص ح   ضميمه قرارداد پشتيباني توليد

 قرارداد 4حداقل نيروی انساني موضوع ماده و  3موضوع ماده اطالعات نوع و محل كار 

ف
دي

ر
 

واحد محل 

 خدمت
 شرح كار

 مورد نيازتعداد حداقل نيروی انساني 

 مالحظات
 روز كار 

شيفت 

دو 

 نوبته

شيفت 

سه 

 نوبته

 مجموع 

  3 5 5 4 رساوران رساوران 18

  1 5 5 1  احد انرژي انرژي 14

  1 1 5 5  احد بهداري بهداري 13

  1 5 5 1  احد تص ي  خان  تص ي  خان  10

11 
نصب   

 نوسااي
 5 0 هل بخشها

5 
5  

  5 5 5 0 تجهيزات د ار مکانيک 13

  46 31 0 25 جمع ساير امور مجتمع

  128 34 16 78 و ساير امور مجتمع مجموع پشتيباني توليد

 ساير امور واحد هفتم

11 
هنارل 

 هي يت
  2 2 0 0 آامايشگاه

11 
بهره 

 برداري
 0 0 بهره برداري

1 
1  

  1 0 0 1 هلي  بخشها خدمات 85

  4 3 0 1 جمع ساير امور واحد هفتم

  132 37 16 79 و ساير امور مجتمع و واحد هفتم مجموع پشتيباني توليد
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  (HSE): الزامات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی  3شماره  پیوست

 
ين نام  ايمني امور كيمانکاري ، كيمانکار موظ  است قبل اا شر ع بکار ص حيت انجام ههار خهود   يآ 8مطابق با ماده  (1

 سيمان تهران ارائ  نمايد . HSEرا اا نظر ايمني اا اداره تعا ن ، هار   رفاه اجاماعي اخذ   ر نوشت آن را ب   احد 

، كيمانکهار  ين نام  ح اظت فنهي   بهداشهت ههار    يآ 8ن ر باشد ، طبق ماده  80در صورتيک  هارگاه كيمانکاري باالي  (8

جلسات داخلي هميا  ح اظت فني   بهداشت هار را ب  صورت مرتب   ماهيان  تشکيل   ضهمن ارسهال   موظ  است 

سيمان تههران ارسهال نمايهد ، همچنهين مسهلول       HSEر نوشت جلسات ب  مراجع ذيص ح ، يک نسخ  نيز ب   احد 

HSE     كيمانکار ، موظ  است در جلسات هميا  هماهنگي ح اظت فني   بهداشت هار كيمانکاران ه  بها اعه م قبلهي

 احد ايمني فني   آتش نشاني سيمان تهران برگزار مي شود شرهت نمايهد   مصهوبات جلسه  را تها حصهول نايجه        

 نهايي كيگيري نمايد .

، به    ت فني   بهداشت هار سيمان تهران   هماهنگي كيمانکهاران هاي ح اظ تبصره : بديهي است نظارت عالي  هميا  

 هيچ عنوان رافع مسلولياهاي حقوقي كيمانکار نخواهد بود .

ين نام  ح اظت فنهي   بهداشهت   يآ 8ن ر باشد ، طبق م اد ماده  80چنانچ  تعداد كرسنل تحت االمر كيمانکار باالي  (4

ه  داراي تجرب     HSEهاباً نسبت ب  معرفي يک ن ر ب  عنوان مسلول قبل اا شر ع بکار  كيمانکار موظ  است ، هار 

معرفي شده ، مهي بايسهت ضهمن     HSEدانش فني در خصوص هار مربوط  بوده اقدام نمايد. الام بذهر است مسلول 

سهيمان   HSEسهيمان تههران باشهد    احهد      HSEاخذ تأييدي  اداره هار   شبک  بهداشت منطق  ، مورد تأييد مدير 

 باشد . تهران ناظر عملکرد  ي مي

، كيمانکار موظ  اسهت قبهل اا شهر ع بکهار به       ن ر همار باشد  80در صورتيک  تعداد كرسنل تحت االمر كيمانکار اا  (3

سيمان تهران مراجع  نمايد ، تا آمواشهاي الام در خصوص الزامات ايمني ، بهداشاي   ايسهت محيطهي    HSE احد 

 سيمان تهران را بگذرانند .

طهرح   كيمانکار موظ  است جهت هنارل ايمني ، بهداشاي   ايست محيطي كرسنل تحت االمر خود نسبت ب  تهيه   (0

 . برساند سيمان تهران  HSE( اقدام نموده   ب  تأييد  احد HSE PLANايمني ، بهداشاي   ايست محيطي )

شرهت كيمانکهاري موظه  اسهت بها همهاهنگي       HSEب  منظور آشنايي با هار ، خطرات   حوادث احامالي ، مسلول  (1

 با مخهاطرات ايمنهي ، بهداشهاي   ايسهت    سيمان تهران ضمن آشنا نمودن هلي  كرسنل تحت االمر خود  HSE احد 

كيمانکاران   ...( معرفهي   HSEمحيطي سيمان تهران آنها را ب  مراهز ذيص ح جهت آمواش قبل اا اساخدام )آمواش 

سهيمان تههران    HSEهاي معابر ب   احهد   د آمواش ديده خود را ب  همراه هپي گواهينام نمايد. همچنين ليست افرا

 ارائ  نمايد .
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كيمانکار در هر شراي  مسلول امور بهداشت   ايمني ههارگران خهود بهوده   هارفرمها )سهيمان تههران( را در مقابهل         (3

مهي      در رابط  با موضوع قهرارداد مبهري   هرگون  ادعاي خسارات   صدمات  ارده ب  هارگران خود   يا اشخاص ثالث

نمايد. چنانچ  در اثر سهل انگاري   غ لت ، تقصير يا اعمال عمدي كيمانکار يا هارهنان تحت االمهر  ي خسهارتي به     

هارفرما يا اشخاص ثالث  ارد شود   يا صدمات بدني يا مالي در نايج  انجام فعهل كيمانکهار   يها ههارگران ا  به  ههر       

امهوال   تأسيسهات هارفرمها  ارد گهردد كيمانکهار در مقابهل        ،ا كيمانکار   يا اشخاص ثالث   يا هارهنان شخص اعم ا

هارفرما مسلوليت هامل داشا    در قبال اشخاص ثالث ،  ي   هارهنهانش مسهلوليت مهدني خواهنهد داشهت. ضهمناً       

عهد مي گردد ه  هلي  ههارگراني هه  بهراي    كيمانکار در طول قرارداد مسلول هامل فعالياهاي هارهنان خود بوده   ما

انجام اين قرارداد اا طرف ا  تعيين مي شوند مقررات ايمني ، بهداشاي   ايسهت محيطهي سهيمان تههران ، انضهباط      

حريق   امثالهم را ب  نحو هامل رعايت نماينهد. مسهلوليت جبهران خسهارت هه  اا ايهن راه        هاري   جلوگيري اا بر ا

 مساقيماً بر عهده كيمانکار خواهد بود .ماوج  هارفرما گردد 

فردي مناسهب   ماناسهب بها    كيمانکار موظ  است جهت كرسنل تحت كوشش خود تمام  سايل   تجهيزات ح اظت  (1

تهيه  نمهوده     لبهاس ههار   ...   سيمان تهران اا قبيل ه ش ، ه ه ، دساکش ،  HSEكخ اا اخذ تأييدي   احد هار را 

، با اخذ رسيد در اخايار هارهنان خود قرار دهد. در ضمن نظارت بهر حسهن اسها اده اا     كخ اا آمواش نحوه اسا اده

كيمانکار   در نهايت مسلول كيمانکهاري   HSEتجهيزات ح اظت فردي نير هاي تحت االمر كيمانکار بر عهده مسلول 

ر صهورت مشهاهده عهدم    سيمان تهران در طول مدت اجراي قرارداد نظارت عاليه  داشها    د   HSEخواهد بود.  احد 

رعايت اصول ايمني ، بهداشاي   ايست محيطي سيمان تهران هنگام شر ع بکار   يها حهين اجهراي عمليهات ضهمن      

حهق   صد ر اخطار هابي ، در صورت تشخيص عمليات را ماوق  مي نمايد. كيمانکار تا رفع هامهل مهوارد فهوق الهذهر    

 HSEست بهراي شهر ع مجهدد عمليهات ، تأييديه  هابهي  احهد        انجام هيچگون  عملياتي را نخواهد داشت ؛ بديهي ا

 سيمان تهران الزامي است .

كيمانکار موظ  است براي هلي  نير هاي خود لباس هار ماحدالشکل آرم دار   ه ه ايمني با برچسهب مشهخص هه      (1

 رسيده باشد تهي    در اباداي شر ع عمليات در اخايار آنان قرار دهد. HSEجنخ   رنگ آن ب  تأييدي   احد 

كيمانکار ب  هيچ عنوان حق اسا اده اا لباس هار   ه ه ايمني كرسنل سيمان تهران را ندارد   در صورت مشهاهده بها    (15

 . آن برخورد خواهد شد

نجام آامايشات كزشکي شامل : آامايش كيمانکار موظ  است قبل اا شر ع بکار ، كرسنل تحت كوشش خود را جهت ا (11

عدم اعاياد ، آامايشات قبل اا اساخدام   معاينهات اد اري )سهاليان (   ... به  مراههز ذيصه ح اعهزام نمهوده   ناهايج         

اينصهورت  آامايشات را جهت تشکيل كر نده كزشکي ب  مرهز بهداشت هار )بهداري( سيمان تهران ارائ  نمايد. در غير 

هاي آن را به  اضهاف  يهک     ن تهران( راساً نسبت ب  اعزام كرسنل ب  مراهز ياد شده اقدام نموده   هزين فرما )سيماهار

 برابر اا مطالبات كيمانکار هسر خواهد نمود .
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كيمانکار موظ  است در امان حمل   نقل تجهيزات    سايل ، مجموع  مقهررات ايمنهي ارائه  شهده اا سهوي  احهد        (18

HSE هاي الام را با  احد   ت نموده   در تمامي مراحل هماهنگيسيمان تهران را رعايHSE     سيمان تههران به  عمهل

 آ رد .

چنانچ  كيمانکار ب  هر دليل نياا ب  هار در ارت اع ، ح اري ، هار با تجهيزات برقي ، جوشهکاري هنهار مهواد   مخهاان      (14

هار در فضاهاي بسا  ، حمل   نقل تجهيهزات  ،  قابل اشاعال )اا قبيل مخاان ماا ت ، كمپ بنزين ، ايساگاه گاا   ...(

سنگين   خطرنا    هرگون  عمليات هاري داراي ريسک خطر بااليي را داشت ، مي بايست ضهمن اطه ع به   احهد     

HSE  سيمان تهران قبل اا شر ع هرگون  فعاليت ، مجواهاي هار ايمن را اا  احدHSE . سيمان تهران اخذ نمايد 

حالهت ا ليه        بهسااي محي  ههار   بااگردانهدن آن به      خ اا انجام هار ، نسبت ب  كاهساايكيمانکار موظ  است ك (13

اقدام نمايد ؛ در اين مورد ، خصوصاً تأهيد مي شود هلي  ح اظهاي برداشا  شده قطعات گردنده ب فاصهل    ضهر رتاً   

ح اظهها نيهز چنانچه  ضهر رت      قبل اا اساارت تجهيزات مي بايست مجدداً نصب گردد ؛ همچنين در خصوص نهرده 

سيمان تهران رسانده   بعد اا اتمام نيز در  HSEهاي مزاحم هار  جود داشت قبل اا اقدام ، ب  اط ع  احد  برش نرده

 اسرع  قت ب  حالت ا لي  خود برگردانده شود .

بکار لحاظ نمايهد. مبلهغ   مندر  در آناليز قيمت خود را قبل اا شر ع  HSEهاي مرتب  با  كيمانکار موظ  است هزين  (10

هارهنان ، فرهنگ سااي ، امداد  HSEنياا شامل : تجهيزات ح اظت فردي ، آمواش صرف تأمين اق م مورد فوق بايد

سيمان تهران برسد. كرداخت هرگون  صهورت   HSEيد مدير ي  نجات   ... گردد. در ضمن هزين  فوق مي بايست ب  تأ

 سيمان تهران خواهد بود . HSEهاي مرتب  توس  مدير   ضعيت كخ اا تأييد هزين 

 موظ  است هلي  نير هاي خود را در مقابل حوادث ناشي اا هار تحت كوشش بيم  مناسب قرار دهد . كيمانکار  (11

هايي ه  بهدين منظهور تهيه  گرديهده      در صورت بر ا هرگون  حادث    شب  حادث  آن را در فرم كيمانکار موظ  است  (13

 سيمان تهران گزارش دهد . HSEساعت ب   احد  83ف مدت تنظيم   ظر

سهيمان تههران جههت     HSEكيمانکار ملزم ب  ثبت آمار   ارائ  گزارش حوادث ناشي اا هار )در كايان هر ماه( ب   احد  (11

 باشد . ارسال ب  اداره تعا ن ، هار   رفاه اجاماعي منطق  مي

اا جاني   مالي( ، كيمانکار كاسهخگوي مراجهع اناظهامي   قهانوني      در صورت بر ا هرگون  حادث  توس  كيمانکار )اعم (11

 مهي  بوده   مکل    ماعهد ب  جبران خسارات  ارده اعم اا كرداخت دي  ، خسارات مالي   ساير موارد ب  طهور هامهل   

 باشد . 

اري براي هارهنهان  انجام هسيمان تهران( اين حق را براي خود مح وظ مي دارد در تمام مواردي ه  شراي  هارفرما ) (85

 مخاطره آميهز   نها    آميز باشد اا ادام  تمام يا قسماي اا آن تا رفع شراي   مخاطرهتهران يا كيمانکار  سيمان  اموال 

 . ايمن جلوگيري نمايد
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دار  دفاتر اسناد رسمي )محضر( در خصهوص عههده  نام  اا ل اا شر ع بکار نسبت ب  اخذ تعهدموظ  است قبكيمانکار  (81

، هي ري   حقوقي كرسنل تحت كوشش خود در مدت اجراي قرارداد اقدام   در هنگهام   هاي مدنيهلي  مسلوليابودن 

عبارتي ديگر در صورتي ه  بر اثر بر ا هرگونه  حادثه  در محهل ههار       عقد قرارداد آنرا ب  سيمان تهران ارائ  نمايد. ب

،    در كي شکايت فرد حادث  ديده   يا  راث ماهوفي  ، نقص عضو   يا فوت كرسنل كيمانکار گردد منجر ب  مصد ميت

محض مطالبه     ملزم   ماعهد است هلي  خسارات  ارده را باع م هند كيمانکار دساگاه قضائي سيمان تهران را مقصر 

 . كرداخت نمايد   در غير اينصورت هلي  خسارات  ارده اا مطالبات كيمانکار هسر خواهد شد

، عدم سهوار   ، رعايت سبقت ممنوع هلي  قوانين راهنمايي   رانندگي اعم اا رعايت سرعت مجاا كيمانکار موظ  است (88

ههاي   لت اا ه ه هاسکت ايمنهي   ... را در  جهاده  سيکعقب  انت   اسا اده راهبين موتورهردن مسافر در قسمت بار 

 . رعايت نمايدتهران ( سيمان هاي معادن داخل   خار  )جاده

)سهيمان تههران( اجهراي    ين نام  ايمني امور كيمانکاري در صورتيک  كيمانکار با موافقت هارفرمها  يآ 11مطابق با ماده  (84

، ههر كيمانکهار    هاي مخال  عمليات كيمان را مطابق م اد قراردادي ب  كيمانکار يا كيمانکاران ديگر محول نمايدقسما

يمانکار اصلي مسلول نظهارت   ايجهاد همهاهنگي    در محد ده كيمان خود مسلول اجراي هلي  مقررات مرتب  بوده   ك

 .  بين آنها خواهد بود

، بهداشاي   ايست محيطي سيمان تهران را رعايت  نمايد. بديهي است  قوانين   مقررات ايمني مکل  است كيمانکار (83

 : د شد، ب  شرح ذيل برخورد خواه ايست محيطي سيمان تهران   ، بهداشاي در صورت عدم رعايت الزامات ايمني

اا صهورت   مهاه حقهوق   مزايهاي ر اانه  ههارگر      كهنج مبلغي معادل  ، در صورت دريافت اخطار هابي براي نوبت ا ل -

 .  ضعيت آن كيمانکار هسر خواهد شد

اا صهورت   گره مهاه حقهوق   مزايهاي ر اانه  ههار     دمعهادل   مبلغهي  ،اخطار هابي براي نوبت د م دريافت در صورت  -

  . واهد شد ضعيت آن كيمانکار هسر خ

 .  خواهد شد فسخ، قرارداد  در صورت دريافت اخطار هابي براي نوبت سوم -

،          ، بيمه  تهأمين اجامهاعي    نمايهد هه  جميهع قهوانين   مقهررات مربهوط به  قهانون ههار          يد مييگواهي   تأكيمانکار  (80

محيطي سيمان تهران   ... را رعايهت  ، بهداشاي   ايست  مات ايمنيا، الز هاي ح اظت فني   بهداشت هار ين نام يآ

 . ( نخواهد بود)سيمان تهرانوليت عدم اجراي قوانين   مقررات فوق الذهر ماوج  هارفرما لحال مس ، در هر هند

قانون هار ، هارفرما مکل  است قرارداد خود را با كيمانکار ب  نحوي منعقد نمايهد هه  در آن كيمانکهار     14مطابق ماده  (81

   هاي مربوط به  ايهن قهانون را در مهورد هارهنهان خهود اعمهال         تمامي مقررات قانون هار   آيين نام ماعهد گردد ه  

 نمايد .

 هلي  مسلولياها   تعهدات طرفين كيمان در مورد ايمني بايد صراحااً در مان قرارداد لحاظ گردد . (83
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، بولد ار ، لي ارا  ، جرثقيل ، لهودر   در صورتيک  كيمانکار اا  سايل حمل   نقل سنگين   نيم  سنگين مثل هاميون (81

  ... اسا اده مي نمايد ، مکل  است نسبت ب  اخذ گواهينام  س مت ايمني ماشين آالت خود اقدام   قبهل اا شهر ع   

 هاي مذهور را ب  هارفرما ارائ  نمايد .  ب  هار ، گواهينام 

 

 

... بـه عنـوان پيمانكـار ...........................................................................................    اينجانب ................................................

شركت سيمان تهران تمام موارد فوق را مطالعه و تعهد مي نمايم تمام مفاد آن را اجراء كنم و در صورت عدم رعايت به 

از جانب كارفرما )سيمان تهران( خواهم بود ضمناً عواقب و مسـووليت كامـل    اين موارد حاضر به قبول هرگونه تصميم

 آن را نيز به عهده مي گيرم و حق هرگونه ادعا و اعتراضي را در اين رابطه عليه سيمان تهران از خود سلب و ساقط مي

 نمايم .

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت پیمانكار                                                                                                        

 

 تاریخ ، مهر و امضاء                                                                                                                    
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 سیمان تهران شركت قرارداد منع افشاء اطالعات

 قرارداد منع افشای اطالعات

 و اختصاصی( محرمانه اطالعات و اسرار )حفظ

(NDA) 

    ـ سهامی عـا   شركت سیمان تهرانبا توجه به اینکه صاحب اطالعات دارای اطالعات طبقه بندی شده مربوط به 

 ؛  شودمی باشد که محرمانه و مختص به این شرکت است و منبعد در این قرارداد اطالعات طبقه بندی شده نامیده می

ای را به منظوور اناوات تعاودات     بندی شده ، اطالعات طبقه و با توجه به اینکه گیرنده اطالعات به موجب این قرارداد

 :  گردد می، منعقد  قصد طرفین و با شرایط ذیل، این قرارداد با توافق و  نماید شرکت دریافت می خود در قبال
   )صاحب اطالعات( ( متعهدله1ماده 

تاران ، خیابان فردوسی ، خیابان شاید تقوی ، کوچوه انوشویروانی ،   به نشانی  ـ سهامی عا  شركت سیمان تهران

  5835599515و هوادی سورمدی کودملی     1355085161سید عباس حسینی کدملی  آقایانو با نمایندگی  5پالك 

   . شود نامیده می« صاحب اطالعات»به عنوان طرف اول که در این قرارداد 
    ( متعهد )گیرنده اطالعات(2ماده 

و شناسوه ملوی    .................... شوماره کود اقتصوادی    ....................بوه شوماره تبوت     .........................................شركت 

شرکت موكکور مسوتنداب بوه آگاوی     به عنوان مدیرعامل  ................................... آقای با نمایندگی ..........................................

  ........................................به نشانی  ....................مورخ  ....................اره مندرج در روزنامه رسمی شمآخرین تغییرات شرکت 

ر ایون  به عنوان طورف دوت ، کوه د   ....................پستی کد ،......................................................................................................... 

   .شود  نامیده می« گیرنده اطالعات»قرارداد 

 
 ( موضوع قرارداد 1ماده 

 یوا  شوفاهی  یوا  ، مکتوب غیررسمی یا رسمی صورته ب که اطالعاتی کلیه حفظ به تعاد از ستا عبارت قرارداد موضوع

گیرنوده   اختیوار  در دیگر اشَوکال  یا دستگاه با خواندن قابل ، شده ضبط ، مستند ، واسطه با یا واسطه بی ، الکترونیکی

 و هوا پوروهه  بوه  حقوو  مربووط   ، معنووی  مالکیوت  ، کواری  دانو   و تاواری  اطالعوات  شامل ، گیرد می قراراطالعات 

 ، ، نات تااری و برنود   ، دامین ، ایده )کلیه مستندات مربوط به پروهه گكاری قیمت ، مشتریان ، معامالت ، محصوالت

 و تاواری  اداری اسرار عنوان به آنکه با مرتبط فرصتاای یا اهداف ، برنامه و همچنین فعالیت و سازمان های استراتژی

 . شوند می تلقی و اختصاصی محرمانه اطالعات

باشد بندی حفاظتی می گیرد و دارای طبقه کلیه اطالعات و موضوعاتی که در اختیار گیرنده اطالعات قرار می : تبصره

 . گردد محرمانه محسوب می
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 ( مدت قرارداد 2ماده 

        نافوك و مووتر   باشود  یاطالعوات مو   رنوده یگ اریو اطالعوات در اخت  کوه  یتا زمان و ........../........./.......... خیقرارداد از تار نیا

       معتبور  باشود اطالعوات   رنوده یگ اریو در اخت یحفواظت  یبنود  طبقه یاطالعات دارا کهیتعادات تا مادام نی. اباشد یم

، توسوط صواحب اطالعوات بوه      اسناد و اطالعات و زمان آن یفاظتح یبند طبقه ی. زوال وصف اطالعات داراباشد یم

صاحب اطالعات دائر بر زوال وصف مزبوور   حیاطالعات قبل از استعالت و پاسخ صر رندهیو گ گردد یاعالت م یطور کتب

 . باشد یقرارداد م نیتعادات ا هیکل تیمکلف به رعا

، گیرنده متعاد است که کلیه اسناد و اطالعواتی   در صورت قطع همکاری گیرنده اطالعات با صاحب اطالعات : تبصره

مسترد نماید معاكا تعادات این قرارداد بوه   شرکت سیمان تاران، به  باشد را که قابل استرداد به صاحب اطالعات می

 . باشد شرح فو  باقی و معتبر می
 ( اطالعات دارای طبقه بندی حفاظتی3ماده 

،  ، مشوتمل بور هور نووع دیتوا      کلی سری ه ، ب ، سری ، خیلی محرمانه اطالعات دارای طبقه بندی حفاظتی )محرمانه

طوور کامول یوا    ه ، اسناد فرمت شده و یا فرمت نشده بو  ، سخت افزار و یا نرت افزار ، محصوالت فنآوری مواد اطالعاتی

،  ، مشخصات فنی تاایوزات  ها، تفاهم نامه ، قراردادها SLA, SOC, SOW LOM, LOP, RFQ, RFP ، اسناد ییجز

ها، اطالعات موالی و دیگور اطالعوات داده     Marketingها،  Business Planها،  Manual،  مشخصات اطالعاتی پرسنل

باشود کوه از سووی     ، می وع رسانه، نوشتاری و با استفاده از )موجود در  هر ن صورت شفاهیه ، ب شده یا پكیرفته شده

 .  صاحب اطالعات در اختیار گیرنده اطالعات قرار داده شود
 ( شرایط و تعهدات  گیرنده اطالعات4ماده 

 : ، عدت افشاء و رازداری و به شرح ذیل است تعادات گیرنده اطالعات شامل ؛ عدت استفاده

 عدت استفاده   -1-9

بندی را تناا در موارد ذکر شده در این قرارداد و دیگور قراردادهوایی    دارای طبقه گیرنده اطالعات تعاد نمود اطالعات

اسواس مفواد ایون     نماید و یا سایر مواردی که بر صورت مستقل یا وابسته با صاحب اطالعات منعقد نموده یا میه که ب

 .  کار گیرده ، آزمای  و بررسی نموده و ب ، مطالعه باشد قرارداد مااز می

بندی حفاظتی را در اهدافی غیر از رابطه خوود بوا صواحب     گیرنده اطالعات تعاد نمود اطالعات دارای طبقه -1 -1-9

، مدیران یا مستخدمانی قورار   اختیار ادارات اطالعات مورد استفاده قرار ندهد و آناا را تناا با ماوز صاحب اطالعات در

 . احب اطالعات نیاز به دانستن آناا دارددهد که به طور اخص و در راستای اناات امور ص

 عدت افشاء   -1-9

گیرنده اطالعات تعاد نمود که تمامی تالش خود را جات منع افشای اطالعات دارای طبقه بندی حفواظتی و یوا هور    

عایوت  ، این اطالعات را مطابق با بندهای ایون قورارداد بوا ر    بخشی از آن به اشخاص متفرقه را بنماید و در دیگر موارد

، منتشر یا در اختیوار عمووت قورار ندهود. کارکنوان گیرنوده کوه در         ، فاش نسازد بندی حفاظتی نگاه دارد نکات طبقه



6 

 

، از ایون   اساس این قرارداد  نیاز به اطالعات دارای طبقه بندی حفواظتی موكکور دارنود    های مااز )بر راستای استفاده

 .  باشند قاعده مستثنی می

 ، کنود  فواش  را دریافتی اختصاصی اطالعات ، قضایی احکات راستای در شود گیرنده اطالعات ناگزیر چنانچه:  1تبصره 

بوا   مخوالفتی  اطالعوات  کننده واگكار طرف چنانچه .دهد صاحب اطالعات اطالع به قبل از را مراتب باید صورت در آن

 خوود  اختیوار  بوه  توانود  موی  صورت آن در ، ندهد نشان خود از قضایی احکات اساس بر مقرر مالت در اطالعات افشای

 . کند اقدات کننده درخواست قضایی دستگاه به اطالعات افشای به نسبت

 از مسویرهای  بایود  هفتوه  یو   مودت  ظورف  خود ، باشد اطالعات افشای مخالف اطالعات کننده واگكار که صورتی در

 اطالعات تواند می گیرنده اطالعات ، حکم اتر رفع عدت صورت در و نماید اقدات دستور با حکم اتر رفع به نسبت قانونی

 . نماید ارائه قضایی محاکم به را

 اصل رازداری -6-9

گیرنده اطالعات تعاد نمود که تمامی اقدامات الزت جات حفاظت از اطالعات دارای طبقه بندی حفاظتی را بوه عمول   

دادن آن بوه اشوخاص    ماوامع عموومی یوا در اختیوار قورار     آورده و از افشای اطالعات دارای طبقه بندی حفواظتی در  

 . غیرمااز جلوگیری نماید

، بازسازی یوا تغییور شوکل داده     بندی حفاظتی نباید در مسیری غیر از اهداف این قرارداد اطالعات دارای طبقه -9-9

هوای اطالعوات دارای    نسوخه ، گیرنده اطالعات بایستی عیناب )اصول    شود. بالفاصله پس از درخواست صاحب اطالعات

هوای  ها و نسوخه ها و کپی، به انضمات کلیه رونوشت بندی حفاظتی دریافتی اعم از نوشتار یا هر نوع رسانه دیگر طبقه

 .  روز پس از درخواست به صاحب اطالعات بازگرداند 18بازسازی شده را ظرف مدت 

اعتبار این قرارداد با هیچ ی  از شرکتاای رقیوب تحوت    نماید که در مدت گیرنده اطالعات تعاد و تضمین می -5-9

قورارداد   0، مفواد مواده    صورت احراز تخلف از جانب گیرنوده اطالعوات   هیچ عنوان و شغل خاصی همکاری ننماید. در

 .  )جبران خسارات  حاکم خواهد بود

ناشی از آن از اناات هرگونه مصواحبه  گیرنده اطالعات تعاد نمود که در مدت زمان اعتبار این قرارداد و تعادات  -3-9

ها و مطبوعات اعم از عموومی و اختصاصوی بودون اخوك     اختیار به هر نحو با کلیه رسانه مرتبط با اطالعات محرمانه در

 . ماوز کتبی از صاحب اطالعات خودداری نماید

دات ناشوی از آن مسوتقالب توا    صورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این قرارداد و کلیوه تعاو   در : 1تبصره 

 .  االتباع باقی خواهد ماند زمانی که اطالعات در اختیار گیرنده اطالعات قرار دارد معتبر و الزت

، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطالعات موضوع این قرارداد را بورای خوود یوا هور شوخص       : گیرنده اطالعات 6تبصره 

 .  تالثی ندارد

که برخی از مفاد این قرارداد به موجب حکم قطعی مراجع ذیصالح قانونی یا قضایی محکووت بوه    در صورتی : 9تبصره 

 . االتباع باقی خواهد ماند ، مابقی مفاد آن بین طرفین نافك و الزت بطالن یا عدت نفوذ گردد
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 ( حدود اطالعات دارای طبقه بندی حفاظتی5ماده 

،  گوردد ها توسط گیرنده اطالعات حاصل و کسب میاناات تعادات و پروههکه در جریان  6کلیه اطالعات موضوع ماده 

بندی حفاظتی تلقی و مشمول شورایط و احکوات ایون قورارداد      و دارای طبقه شرکت سیمان تارانمتعلق و مختص به 

 . خواهد بود

متعاد بوه رعایوت مفواد     بندی حفاظتی و اختصاصی تلقی نشده و گیرنده اطالعات در موارد زیر اطالعات دارای طبقه

 :  این قرارداد در مورد این دسته از اطالعات نخواهد بود

 . اطالعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطالعات به اطالعات عمومی رسیده باشد -1-5

 .   صورت عمومی داده باشنده ناادهای دولتی طبق نیاز خود دستور به ارائه اطالعات ب -1-5
 اطالعات دارای طبقه بندی حفاظتی ( حدود مالکیت 6ماده 

،  )کلیه مستندات مربوط به پروهه و هانمونه ، نخستین ، مدلاای تمشخصا ، هاطرح ، اسناد جمله از اطالعات هرگونه

 کوه  تمامی اطالعات دارای طبقه بندی حفاظتیطور کلی ه قبیل و ب این از مواردی ، نات تااری و برند  و ، دامین ایده

     محسووب  آن واگوكار کننوده   طورف  دارایوی  و ، جوزء امووال   گیرد می قرار مقابل طرف اختیار در قرارداد این اساس بر

و  دارد تعلوق  اطالعوات  کننوده  طرف واگوكار  به ، اطالعات گونه این معنوی و فکری مالکیت از ناشی حقو  و شود می

بندی را هر طور که بخواهود بودون اجوازه گیرنوده اطالعوات اسوتفاده        تواند این اطالعات دارای طبقه ارایه دهنده می

 نماید.  

هرگونوه   ایو  یحفاظت یبند طبقه یانتقال حقو  اطالعات دارا ریتفس ای یتلق دیوجه نبا چیقرارداد به ه نیا یاز بندها

اطالعات بشود. هویچ یو     رندهیبه گ یحفاظت یبند طبقه یخصوص اطالعات دارا در یمعنو یتاایمالک ریسا ایجواز 

در زمینه تبت عالئم و اختراعات،  یحقوق یرا به واگكار عاتکننده اطال از مفاد مندرج در این قراردا نباید طرف واگكار

 یپروانوه از رو  یکه اکنون یا در آینده در اختیار طرفین قرارداد یا قابول اعطوا   یحق تألیف یا دیگر موارد مالکیت فکر

 . اعطا کند ، باشد یآن م
 خاتمه قرارداد (7ماده

،  دهود  رخ زودتور  کوه  کودات  هور  ، قورارداد  ایون  اعتبار انقضای پی در یا اطالعات کننده واگكار طرف درخواست به بنا

 هوای تایوه  نسوخه  جملوه  از را اطالعات همه و خودداری دریافتی اطالعات از گیری باره ادامه از باید گیرنده اطالعات

 از را دریوافتی  اطالعوات  کننوده  واگكار طرف کتباب و امحا را آن غیر و کپی و غیردیایتال ، دیایتال از اعم آناا از شده

 طورف  به را دریافتی اطالعات اختصاصی،  اطالعات کننده واگكار طرف درخواست به اینکه یا کند آگاه اطالعات انادات

 .  بازگرداند اطالعات کننده واگكار
 ( جبران خسارت8ماده 

گیرنده اطالعات تعاد نمود که کلیه خساراتی را که در اتر قصور یا تقصیر وی یا عدت ایفای هر ی  از تعاودات ناشوی   

، جبران نماید. تقویم خسارت با صاحب اطالعات بوده و گیرنوده اطالعوات    گردد از قرارداد متوجه صاحب اطالعات می

ده و حق هرگونه اعتراضوی را از خوود سولب نموود. همچنوین      متعاد به پرداخت مبلغ برآوردی صاحب اطالعات گردی
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تعاد گیرنده در حفظ و نگاداری اطالعات تعاود بوه نتیاوه بووده و هرگونوه اقودات مغوایر مفواد قورارداد و قووانین و           

 های صدرالكکر قابل تعقیب کیفری )عالوه بر جبران خسارت به شرح فو   خواهد بود. الزت به ذکور اسوت در  بخشنامه

ت تخلف از مراتب مندرج در قرارداد کلیه تبعات قانونی آن صرفاب متوجه گیرنده اطالعات بوده و صاحب اطالعوات  صور

 .  نماید طبق مقررات قانونی مزبور با گیرنده اطالعات رفتار می

 . باشد حیث تابع قوانین و مقررات جماوری اسالمی ایران می تبصره : این قرارداد از هر
 ختالف( حل ا9ماده 

 یراجع به اسناد پرداخت و اسناد تاوار  ی، دعاو ، فسخ ، بطالن اجرا ای ریاز تفس یصورت بروز هرگونه اختالف ناش در

آمیوز حول و    مكاکره و به صوورت مسوالمت  طریق  ، بدواب از راجع به توابع و لواحق آن یدعاو ایقرارداد و  نیمرتبط با ا

مستضوعفان انقوالب    ادیو مستقر در بن یداور ئتی، موضوع از طریق ه نتیاه، در صورت عدت حصول  فصل خواهد شد

و  یقطعو  نیطورف  یداور بورا  یو حل و فصل بوده و را یدگیمزبور قابل رس یداور ئتیو طبق دستورالعمل هاسالمی 

اعتبوار   یدارا قرارداد نیفسخ ا ایدر فرض بطالن  یحاضر و حت دمستقل از قراردا ، یالزت االجرا خواهد بود. شرط داور

 .  باشد یو الزت االجرا م
 اقامتگاه (10ماده 

ه اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در این قرارداد تصریح شده بنابراین مادات که طرفین تغییر اقامتگاه خوود را بو  

 . ها معتبر است صدور هرگونه ابالغی به این نشانی ، صورت کتبی به طرف دیگر اطالع نداده
 قرارداد تیتمام( 11ماده 

 599، مواده   1656قانون ماازات افشای اسناد محرمانه و سوری دولتوی مصووب     )9(این قرارداد مستند به مفاد بند 

های بازدارنده  و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع چگونگی  قانون ماازات اسالمی )تعزیرات و ماازات

  و مفواد منودرج در قوانون    15/2/02/ت/خ به تاریخ 9128/118مدارك )بخشنامه شماره ، اسناد و  حفاظت از اطالعات

تبصره در تاریخ ......../........./.......... تنظویم و توسوط طورفین امضوا      3ماده و  11در  1602ای مصوب سال  جرایم رایانه

 . باشد جرا می، الزت اال گردیده و مفاد این قرارداد از تاریخی که در صدر قید شده است

 
 گیرنده اطالعات صاحب اطالعات

 ...........................شركت  سیمان تهران ـ سهامي عامشركت 

 ..................... سید عباس حسیني ـ هادي سرمدي 
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شرحرديف
ار بر مبنای  کارگر روزک

44 ساعت کار هفتگی

کارگر دو نوبت کار بر 

مبنای 44 ساعت کار 

هفتگی )یک روز در میان 

15 تا 7 روز بعد(

کارگر سه نوبت کار بر مبنای 

44 ساعت کار هفتگی )اول: 

7 تا 15 ، دوم: 15 تا 7 روز 

بعد ، سوم: استراحت(

هزینه نیروي انساني :یک 
حداقل دستمزد سال 31400-

حداقل دستمزد سال 21399-

 حداقل دستمزد سال 99 به اضافه 15% افزایش ابالغی بنیاد1-
30,165,63730,165,63730,165,637دستمزد 1400بر اساس افزایش 26% + مبلغ 2483550 ریال0
30,668,39730,668,39730,668,397 حقوق پایه )میانگین ماهیانه 30/5 روز در 12 ماه سال(1
06,787,2684,524,845 نوبت کاری )22.5%  مزد پایه برای دو نوبته و 15% برای سه نوبته(2

4,500,0004,500,0004,500,000 حق مسكن3

6,000,0006,000,0006,000,000 بن4

000 حق اوالد  هر نفر 2655495 طبق تبصره 14 قرارداد پرداخت خواهد شد5

41,168,39747,955,66545,693,243 جمع دستمزد و مزایاي ماهانه6

41,168,39747,955,66545,693,243 پایه حق بیمه بر مبنای جمع ردیفهای1 ، 2 ، 3 و 74

5,027,6065,027,6065,027,606 عیدی )دو دوازدهم ردیف 0(8

2,513,8032,513,8032,513,803 سنوات )یک دوازدهم ردیف 0(9

9,468,73111,029,80310,509,446 بیمه سهم کارفرما )23 درصد ردیف 7(10

ه 2 دست لباس کار، 2 جفت کفش کار، 1 کاله ایمنی، 24 جفت 11 1,250,0001,250,0001,250,000 هزینه لباس و لوازم ایمنی )ساالن

59,428,53867,776,87864,994,098 مجموع هزینه دستمزد ماهانه یک نفر )جمع ردیفهای 6 و 8 تا 11(12

  باالسري پیمانکار ]................... ردیف 12[13

791637

 

هزینه ساالنه تأمین ملزومات )نقل از صفحه 2 فرم پیشنهاد قیمت(دو

قیمت موثر نیروهاي موقت )نقل از صفحه 3 فرم پیشنهاد قیمت(سه

صفحه 1 فرم پيشنهاد قيمت مناقصه تأمين نيروی انسانی و ملزومات پشتيبانی توليد سيمان تهران سال 1400 

جمع كل مبلغ پیشنهادي براي مناقصه به حروف :

امضاي صاحبان امضاي مجاز و مهر شركت:نام شركت/ پیمانکار:

نام و نام خانوادگي صاحبان امضاي مجاز شركت:

نشاني و شماره تماس شركت:

تاریخ تنظیم:

توجه : حق اوالد بر اساس تعداد واقعی فرزندان کارکنان پیمانكار در صورت وضعیت ماهانه پیمانكار محاسبه و پرداخت می شود .

 آنالیز مبلغ قرارداد تأمین نیروي انساني پشتیباني تولید در سال 1400 )ريال(

26,554,950

19,104,270

21,969,910

جمع كل هزینه ماهانه 132 نفر

مجموع هزینه ساالنه 132 نفر نیروي انساني

  

مجموع هزینه ساالنه قرارداد

جمع كل مبلغ پیشنهادي براي مناقصه به عدد

جمع كل هزینه ماهانه هر نفر

تعداد نیرو

مجموع هزینه هر گروه از نیروها در هر ماه

16,500,000اضافه دستمزد براي سرپرست و 5 سركارگر )طبق تبصره 17( 
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هزینه ساالنه )ریال(مقدار نیاز ساالنهواحدشرحردیف

1300کیلو گرمجارو صحرایی1

80عددبیل شهرداری2

10عددبیل باغبانی3

150عدددستة بیل4

10عددکلنگ با دسته5

60عددفرغون6

60عددچرخ فرغون7

2800عددماسک محافظ نسبت به غبار8

2800جفتدستكش کار9

100عددکاله پارچه ای10

0

امضاي صاحبان امضاي مجاز و مهر شركت:نام شركت/ پیمانکار:

نام و نام خانوادگي صاحبان امضاي مجاز شركت:

نشاني و شماره تماس شركت:

تاریخ تنظیم:

صفحه 2 فرم پيشنهاد قيمت مناقصه تأمين نيروی انسانی و ملزومات پشتيبانی توليد سيمان تهران سال 1400 

آنالیز هزينه تأمین ملزومات پشتیباني تولید موضوع بند 18-3 قرارداد

                                                                            جمع كل هزینه ساالنه )ریال(
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قیمت واحد )ریال(واحدشرح نیروهاي موقت موردنیازردیف
ضریب اثر گزاري 

در مناقصه

مبلغ موثر در قیمت مناقصه 

)ریال(

480نفر ماهکارگر ساده ماه مزد روزکار از ساعت 7 الی 17 شش روز در هفته1

240نفر ماهبنای ساختمانی ماه مزد روزکار از ساعت 7 الی 17 شش روز در هفته 2

60نفر ماهراننده لودر، کامیون و بابكت ماه مزد روزکار از ساعت 7 الی 17 شش روز در هفته3

60نفر ماهچكش کار ماه مزد روز کار از ساعت 7 الی 17 شش روز در هفته4

60نفر ماهمكانیک درجه 1 ماه مزد روزکار از ساعت 7 تا 17 شش روز در هفته5

120نفر ماهمكانیک درجه 2 ماه مزد روزکار از ساعت 7 تا 17 شش روز در هفته6

120نفر ماهمكانیک درجه 3 ماه مزد روزکار از ساعت 7 تا 17 شش روز در هفته7

60نفر ماهجوشكار درجه 1 ماه مزد روزکار از ساعت 7 تا 17 شش روز در هفته8

120نفر ماهجوشكار درجه 2 ماه مزد روزکار از ساعت 7 تا 17 شش روز در هفته9

120نفر ماهکمک جوشكار ماه مزد روزکار از ساعت 7 تا 17 شش روز در هفته10

6000نفر روزکارگر ساده روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18(11

2000نفر روزکارگر ساده روزمزد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد(12

600نفر روزراننده کامیون، لودر و بابكت روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 17(13

300نفر روزراننده کامیون، لودر و بابكت روزمزد در نوبت شب )از ساعت 17 الی 7 روز بعد(14

600نفر روزسرکارگر روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 17(15

300نفر روزسرکارگر روزمزد در نوبت شب )از ساعت 15 الی 7 روز بعد(16

600نفر روزچكش کار روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18(17

300نفر روزچكش کار روزمزد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد(18

600نفر روزبنا )نسوزکار( روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18(19

زد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد(20 300نفر روزبنا )نسوزکار( روزـم

600نفر روزکمک بنا )کمک نسوزکار( روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18(21

300نفر روزکمک بنا )کمک نسوزکار( روزمـزد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد(22

400نفر روزجوشكار درجه 1 روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18(23

زد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد(24 100نفر روزجوشكار درجه 1 روزـم

200نفر روزجوشكار درجه 2 روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18( 25

زد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد(26 100نفر روزجوشكار درجه 2 روزـم

200نفر روزکمک جوشكار روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18( 27

زد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد(28 200نفر روزکمک جوشكار روزـم

300نفر روزمكانیک درجه 1 روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18(29

زد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد( 30 100نفر روزمكانیک درجه 1 روزـم

300نفر روزمكانیک درجه 2 روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18( 31

زد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد( 32 100نفر روزمكانیک درجه 2 روزـم

300نفر روزمكانیک درجه 3 روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18( 33

زد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد( 34 100نفر روزمكانیک درجه 3  روزـم

200نفر روزکارگر فنی درجه 1 روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18( 35

زد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد( 36 100نفر روزکارگر فنی درجه 1 روزـم

200نفر روزکارگر فنی درجه 2 روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18( 37

زد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد( 38 100نفر روزکارگر فنی درجه 2 روزـم

200نفر روزکارگر فنی درجه 3 روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18( 39

زد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روز بعد( 40 10نفر روزکارگر فنی درجه 3 روزـم

60نفر روزبنای ساختمانی روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18( 41

30نفر روزاپراتور دستگاه کوتینگ زن روزمزد در نوبت روز )از ساعت 7 الی 18(42

150نفر روزاپراتور دستگاه کوتینگ زن روزمزد در نوبت شب )از ساعت 18 الی 7 روزبعد(43

0

امضاي صاحبان امضاي مجاز و مهر شركت:نام شركت/ پیمانکار:

نام و نام خانوادگي صاحبان امضاي مجاز شركت:

نشاني و شماره تماس شركت:

تاریخ تنظیم:

صفحه 3 فرم پيشنهاد قيمت مناقصه تأمين نيروی انسانی و ملزومات پشتيبانی توليد سيمان تهران سال 1400 

جدول قيمت نيروهای موقت موضوع مواد 6 و 7 قرارداد ؛ و آناليز نحوه اثرگزاری آن در مبلغ مناقصه

                                                                                                      جمع مبلغ موثر در مناقصه )ریال(



 

  

 

  

بايست به تأييد امور مالي سيمان تهرران برسرد  ر ريرر ايرن      * اين فرم پس از تكميل از سوي متقاضي ، مي

 باشد . صورت مور  قبول نمي

 
   امور مالي سيمان تهران 

 

/ ايييش  يي    از وطالبيياا ايننا يي  (  يييا 3 000 000 000وه هييا     سييتوب يي  بدينوسييه ت اضا ييا ويي   ييو   

 في   هي       231اأوهش اعدا   ....................................................... جه  اضمهش         وناقصت عموو .........................

  نتمي      و (بي  ا     بهي     ظايف اوو  عموو  پشتهبا   اولهيد    هت فعالهتها   ا نام جه   ا سا     و ز واا  ا 

ب و يت  يو    و ااي  بيت  ي   ريي  بي ا          ، سيهمان اهي ان   2000وا     وو وع آگه    احد هفتم سهمان اه ان

   به خا ت  مهسهون وعاوالا سهمان اه ان گواه  گ    .

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از امور مالي سيمان تهران به  بيرخانه كميسيون معامالت    

  

 وطالباا وتضا ي   (  يا 3 000 000 000وب   ست وه ها    وب    و  وطابق   خواس  فوق  بدينوسه ت گواه  و 

    ايط وناقصت ب ا  وست    دن آن اقدام خواهد  د . 0باب  اضمهش         وناقصت ب و ت  د    وطابق بند 

        

 
 

 
 

 

 

 

 مناقصه گر و مهر ء، امضانام                

 تاريخ                 

 ء و مهرامضا ،نام                    

 امور مالي سيمان تهران                 



  بسمـه تعـالـي

 آالت در تملك پيمانكار متقاضي شركت در مناقصه  فهرست تجهيزات و ماشين
 

 اتمالحظ ال ساختس دادتع كارخانه سازنده آالت( ام تجهيزات )ماشينن رديف
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 بسمـه تعـالـي

 پيمانكاران متقاضي شركت در مناقصه  و كادر فني فهرست مشخصات مديران و كارشناسان ارشد
 

 مالحظات الشركه  سهم تاريخ ورود به شركت سابقه كار تاريخ اخذ مدرك نوع مدرك تحصيلي نام خانوادگي –نام  رديف
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 بسمـه تعـالـي

 هاي مرتبط با موضوع مناقصه  سوابق كاري پروژه
 

 اتلفن كارفرم شركتام ن روژهنام پ رديف
اجراي  محل 

 روژهپ 

شروع   تاريخ

 روژهپ 

خاتمه   تاريخ

 روژهپ 
 راءدر دست اج

ل پيمان مبلغ ك

 )ريال(
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 عجـمــ
 

 :يد ياقدام فرما زيرصورت امكان نسبت به ارسال تصاوير اسناد درخواستي  در

  . تصوير صفحه اول قراردادهاي مندرج در جدول فوق -

 . تتصوير صورتجلسه تحويل موق -

 . تصوير صورتجلسه تحويل دائم -

  . دست اجراء تصوير آخرين صورت وضعيت در رابطه با پيمانهاي در -

 

 ر شركت : هو م امضاء                                       تاريخ تنظيم :                                                   نام و نام خانوادگي تنظيم كننده :                   

 



    نـام پیمانکار  :     نوع خدمات پیمانکار :

امتیاز نهایی  امتیاز معیار

امتیاز معیار  X  ضریب اهمیت 
امور  

معــادن
امور   

نگهبانی
امور  

خدماتی
  امور     
طبخ غذا 

امور   
فضاي 
سبز

امور  
نـظافت

سرویس   
 ایاب  و   
ذهاب 

امور نصب  
, تعمیرات  
و نگهداري 

امور  
عمرانی 0  -  10

0 17 17 20 22 20 17 17 20 20 1
0 25 13 3 2 7 3 17 12 5 2
0 12 12 10 20 15 16 10 15 10 3
0 15 25 25 23 25 30 20 20 25 4
0 6 10 9 12 10 5 7 10 15 5
0 7 10 15 7 10 10 10 10 6 6
0 15 10 15 10 10 15 15 10 15 7
0 3 3 3 4 3 4 4 3 4 8

شرکت مرکزي و کارخانجات مجتمع صنعتی سیمان تهران 
فــرم ارزیـابی توان اجـراي کار ,  پـیمانـکاران

      تـاریخ ارزیـابی :

  داشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده بکار و یا در دسترس

معیارهاي ارجاع کار   ردیف 

  سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار

( Wi )  ضریب اهمیت عوامل

  مدیریت یکپارچه ( شامل مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت    )

مـالحـظات 

  نظام کیفی انجام کار  (روش پیشنهادي اجراي کار و تضمین کیفیت کار )
  رتبه بندي وزارت کشور یا سازمان هاي ذیصالح

  حسن سابقه در کارهاي قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه اي

  قدرت مالی و پشتیبانی
  کفایت کادر فنی و عناصر کلیدي ازنظر دانش و تجربه

3 3 3 4 3 4 4 3 4 8

0 100

100
           جدول تعیین گرید  پیمانکاران 

بـازنگـري  : 

  مدیریت یکپارچه ( شامل مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت    )

شایان ذکر است اخذ حداقل      550  امتیاز از کل امتیاز نهایی ، الزامی می باشد           .

کـد فـرم : 

امــتیاز کـــلی (  جمـع امتیازات ) 
گریــد محاسبه شده پـیمانکار

راهنماي نحوه امتیازد هی در پشت صفحه می باشد

        

( 140 TF 02 )03

:نام اعضاء تیم ارزیابی   گرید وضعیت پیمانکار 
A 1000 تـا  850 مـــجاز 
B 849 تـا  700 مـــجاز 
C 699 تـا  550 مـــجاز 
F 549 تـا  صفر غیــر مـــجاز 

:معاون مدیر عامل / تایید مدیر کارخانه محدوده امتیاز 
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جـدول راهـنماي نـحوه امـتيازدهي به پـيمانكاران
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براساس اسناد ارائه شده توسط پيمانكار: داشتن گواهينامه مديريت كيفيت : 4 امتياز - داشتن گواهينامه مديريت زيست محيطي : 3 امتياز - 
داشتن گواهينامه مديريت ايمني و بهداشت : 3 امتياز و داشتن هر سه گواهينامه سيستم هاي كيفيت ، ايمني و زيست محيطي ( سيستم مديريت 

يكپارچه : 10 امتياز
مديريت كيفيت ، زيست محيطي و ايمني و بهداشت 

براساس اسنادارائه شده توسط پيمانكار: داشتن  گواهينامه تائيد صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي بسته به پايه پيمانكار ( پايه 1 تا 5 )  : 9 
- 5  امتياز - معرفي پيمانكار بعنوان پيمانكار برتر و شايسته از سوي سازمان مديريت  و يا  معرفي پيمانكار از سوي وزارت صنايع و معادن بعنوان 

صنعتگر برتر و شايسته : 10 امتياز

   رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت 
صنايع و معادن

براساس اسنادارائه شده توسط پيمانكار: داشتن حسن سابقه درخصوص كيفيت  وكميت ارائه  خدمات  دركارهاي  مشابه  قبلي  درسيمان تهران 8-10 
امتياز - داشتن حسن سابقه در كارهاي مشابه قبلي در ساير شركتها : 3-7 امتياز -  نداشتن  حسن  سابقه :2-1 امتياز - داشتن  سوء  پيشينه: صفر 

امتياز

  حسن سابقه در كارهاي قبلي و فقدان سوء پيشينه 
حرفه اي

براساس اسنادارائه شده توسط پيمانكار: توان مالي(P ) پيمانكاربراساس رابطه : P= 0.5 Pt+1.5 Pc+PL محاسبه مي گردد و با توجه به برآورد 

هزينه  اجراي  كار،امتيازات  الزم به  پيمانكاران  داده  مي شود. Pt: گردش مالي  برحسب  ميليون  ريال  - Pc : توان  مالي  جاري  (تفاضل  دارايي هاي  جاري  و 

بدهي هاي  جاري) برحسب ميليون ريال - PL: توان  مالي  بلندمدت (تفاضل  دارايي هاي  بلندمدت  و بدهي هاي  بلندمدت)  برحسب  ميليون ريال

  قدرت مالي و پشتيباني

براساس اسنادارائه شده توسط پيمانكار: پيشنهاد ارائه  شده  توسط پيمانكار در خصوص نظام  كيفي انجام  كار و روش هاي بهينه  اجرا كار و مديريت 
كار بررسي و به بهترين  پيشنهاد باالترين امتياز وبه همين ترتيب امتيازات داده خواهد شد .

  نــظام كــيفي انـجام كار

براساس اسنادارائه شده توسط پيمانكار: دانش وتجربه  پيمانكارارزيابي شده و امتياز 10- 0  به پيمانكاران داده مي شود.  كفايت كادر فني و عناصر كليدي ازنظر دانش و تجربه

2

براساس اسناد ارائه شده مرتبط توسط پيمانكار:  سابقه 10 سال به باال در رشته مورد نظر : 10 امتياز -  سابقه بين 1 تا 9 سال : 9 - 1 امتياز -  
امتياز صفر : بدون سابقه

  سابقه اجرايي كار در رشته و زمينه كار

براساس اسنادمالكيت واجاره نامه هاي ارائه شده وعمرماشين آالت :  دردسترس بودن تمام ماشين آالت موردنياز باعمرمناسب:10-9 امتياز - 
دردسترس بودن تمام ماشين آالت موردنيازباعمرمتوسط:8-7 امتياز - دردسترس بودن تمام ماشين آالت باعمرباال :6 - 5امتياز - درصورت دردسترس 

نبودن كامل تجهيزات بسته به ميزان كسري وعمرماشين آالت دردسترس امتياز بين0 تا5 درنظر گرفته مي شود .
  داشتن تجهيزات و ماشين آالت آماده بكار و يا در 

دسترس
تبصره   :    ( درصورت عدم نياز به تجهيزات اجراي كار از سوي كارخانه ، به كليه پيمانكاران فوق امتياز 5 اختصاص مي يابد )

امـــتياز معيــار معيارهاي ارجـــاع كــــار   رديف 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

