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 مناقصه عمومي آگهي
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 عمومي شرایط شرکت در مناقصهاطالعات و 

نفار نیاروا انناانی     79تاامی   جهت  واجد صالحیت پیمانكارانتخاب  مبنی بر عمومیاقصه مندرخصوص پیرو آگهی منتشره 

 مناقصه درخواسات كت در شرمتقاضیان از  ،جهت عملیات پشتیبانی تولید مجتمع صنعتی و واحد هفتم شركت سیمان تهران

در صاورت داشات     و عنادالوو  بازدياد و بررسای موقعیات،     ناد مناقصهمت  و اس  يمفاد ا قیس از مطالعه دقكه پنمايد  می

 رخانهیبه دبو مهر شده  در پاكت سربنته ليذ طيرا مطابق شرا خود شنهادیپمتناسب با حجم خدمات مورد نظر، امكانات الز  

ن فردوسی، خیابان شهید تقاوا کكوشا، ، كو اه انوشایروانی،     تهران، خیابابه نشانی تهران  مانیشركت سمحرمانه حراست 

 ند.ينما افتيدر دیو رس میتنل  176و يا  777کداخلی  99980776 شماره تماسبه ، 5پالك 

 :مناقصهموضوع  -1

 .نفر نیروا اننانی جهت عملیات پشتیبانی تولید مجتمع صنعتی و واحد هفتم شركت سیمان تهران 79تامی  

  سال شمنی 6ي، که مدت ب مشخص شدن نتیجه مناقصه بالفاصله بعد از قراردادجراا زمان ا: )انجام کار( عملياتت مد -2

 .و می تواند تا سه ماه بعد از آن نیو تمديد شود باشدمی

  :اجراي قراردادمحل  -3

 .اآباد شهرر یتهران واقع در غن مانیس ی: مجتمع صنعت 6-7

 .هيریشهرك مش اثام  الجج کآقانور ، انتها دانیع در جاده خاوران، متهران واق مانی: واحد هفتم س 2-7

 :تضمين شرکت در مناقصه -0 

 لف( و یا )ب( و یا )ج(1یكي از روشهاي ) : 0-1

 و يا شدهچك بانكي تضمين  فقرهي،  ارائه الف(

 خيسه مااه اعتباار از تاار    اراحداقل دا نتيبا یكه م ( ریال2ر000ر000ر000)دو ميليارد به مبلغ  يضمانتنامه بانك ب(

 و يا« 68096806216» یتهران با كد مل مانیباشد، بابت سپرده شركت در مناقصه به نا  شركت س ديصدور و قابل تمد

باا تكمیال    توانندیمداشته باشند  شركت كنندگان در مناقصه در صورتیكه با شركت سیمان تهران مراودات مالی قبلی ج(

، در صورت تأيید (مي باشد وستيپکه به تهران ) مانيسشرکت خود از  ين مطالبات قطعفرم درخواست بلوکه شد

 .نديارائه نما  یرا به عنوان تضم امور مالی سیمان تهران، آن

قارارداد و تنالیم    ريخ امضاا سپرده يا ضمانت نامه پیشنهاد دهنده اا كه در مناقصه برنده شناخته می شاود تاا تاا    : 0-2

 .باقی خواهد ماند جراا تعهدات نود شركتضمانت نامه حن  ا

گیرد نیو  نامه شركت در مناقصه پیشنهاد دهندگانی كه پیشنهاد آنان در مرتبه دو  و سو  قرار می سپرده يا ضمانت : 0-3

ده نگهدارا خواهد شد و ضمانت ناماه ساپر   کيا دو  تا امضاء قرارداد و ارائه ضمانت نامه حن  اجراا تعهدات توسط نفر اول

 .به بعد آزاد و منترد خواهد گرديدشركت در مناقصه نفر  هار  

گاردد  برنده مناقصه ملو  است ظرف مهلت مقرر کبه استثناء روزهاا تعطیل  كه توسط مناقصاه گارار تعیای  مای     : 0-0

وا كت در مناقصه اقدا  كند در غیر اينصورت تضمی  و يا سپرده شرو ارائه تضمی  اجراا تعهدات قرارداد  ننبت به امضاا

به نفع شركت سیمان تهران ضبط خواهد شد و برنده مركور حق هرگونه اعتراض و دعوا را در اي  خصوص از خاود سالب   
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، نفر دو  به عنوان برنده اعال  و در صاورتیكه  سیمان تهران ی  نامه معامالت شركتدر  نی  مواردا با رعايت آي .نمايدمی 

د قارارداد دعاوت باه عمال     ه انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نیو ضبط و از نفر سو  براا انعقانفر دو  به شرح مركور حاضر ب

 .خواهد آمد

، دو  و سو  بیش از مبلغ سپرده باشد اختیار واگرارا به نفارات بعادا باا    كه تفاوت قیمت نفرات اولر صورتید :یادآوري

 باشد.شركت سیمان تهران می 

 :هاتسليم پيشنهاد -5

 

ممهور نمودن تما  صفحات به همراه امضاا پیشنهاد دهندگان می باينت بعد از تهیه مدارك، تكمیل اسناد مناقصه، :  5-1

تاا  هاا سربنته و مهر شاده  صاحبان امضاا مجاز شركت کطبق اساسنامه و آخري  آگهی روزنامه رسمی ، آنها را در پاكت

یرخانه محرمانه حراست شركت سیمان تهران به دب 55/50/5500خ مورسه شنبه ( روز 51:51پایان وقت اداری )ساعت 

شاماره تمااس   باه   29اتاا   ، 5تهران، خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوا کكوش، ، كو اه انوشایروانی، پاالك    به نشانی 

 ند.ينما افتيدر دیو رس میتنل  176و يا  777کداخلی  99980776

نهاد در عبارات يا ارقا  مندرج در پیشنهاد قیمت بايد با امضاهاا مجاز پیشهرگونه پاك شدگی و قلم خوردگی يا تغییر  : 5-2

 .دهنده مورد تأيید قرار گیرد

به قیمت پیشنهادا هیچ گونه تعديلی تعلق نمی گیرد مگر اينكه توسط كارفرما انجا  كارا كه در اسناد نباشد باه   : 5-3

 موضوع قرارداد اضافه گردد.
، حارف و ياا قارار دادن شار  در آن     را پس از مطالعه بدون تغییر يد كلیه اورا  اسناد مناقصهبا دهندگانپیشنهاد  : 5-0

تكمیل، تنظیم و به وسیله صاحبان امضاء مجاز خود امضاء و مهر و ارسال كند. پیشنهادها بايد صريح و بدون قید و هرگوناه  

، نااقص، مابهم و مشارو ، بادون امضااء و ياا       قصاه ادهاا فاقد تضامی  شاركت در منا  ابها  تهیه و تنلیم گردد. به پیشنه

   .رتیب اثر داده نخواهد شدپیشنهاداتی كه بعد از تاريخ تعیی  شده واصل گردد ت

 پیشنهاد بايد از هر حیث براا مدت سه ماه بعد از تاريخ تعیی  شده براا تنلیم پیشنهادها معتبر باشد.   :اعتبار پيشنهاد -6

 هاي جداگانه قرار داده شود:ب زیر در پاکتبه ترتي اسناد مناقصه  -9

 به ترتيب زیر )در پوشه( قرار داده شود عبارتند از:« الف » مدارک و اسنادي که باید در پاکت  : 9-1
كپی اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی در مورد تأسیس شركت و دارنادگان حاق امضااء مجااز باراا اساناد ماالی         : 9-1-1

 حقوقی  .تعهدآور کبراا اشخاص 

کباراا   باشاد   صاحبان امضاا مجاز و آدرس شركت روزنامه رسمی كه حاوا آخري  تغییراتتصوير آخري  آگهی  : 9-1-2

 اشخاص حقوقی .

 تصوير كارت ملی صاحبان امضاا مجاز. : 9-1-3
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ها  صدور گواهینامه  هاا مرتبط با موضوع مناقصه از سازمانها يا نهادها يا موسناتی كه متولی كپی گواهینامه : 9-1-0

تعااون و رفااه   هاا صنفی، وزارت كاار،  از قبیل سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و بازرگانی، اتحاديهمی باشند 

 و امثالهم. تأيیديه صالحیت ايمنی اجتماعی،

 بر ارزش افووده.  واهینامه ثبت نا  در نظا  مالیاتارائه گ : 9-1-5

تأيیديه صاالحیت ايمنای از اداره كاار،    و منتندات مربو  به كد اقتصادا، كدپنتی شركت، كدملی و ارائه اسناد  : 9-1-6

  تعاون و رفاه اجتماعی.

 قراردادهايی كه با سیمان تهران منعقد شده باشد. : 9-1-9

 آدرس محل كار قرارداد فعلی کدر صورت موجود بودن . : 9-1-8

 فرمهاا تكمیل شده پیوست. : 9-1-7

 کدر صورت وجود . اند  كه سابقه كار در آنجا داشته هايیشركتنامه يا حن  انجا  كار از رضايت : 9-1-14

 و هاا فار   ،شاقرارداد عد  اف ی،منيا وستیپ نمونه قرارداد،، شرايط شركت در مناقصه کازجملهكلیه اسناد مناقصه  : 9-1-11

 .مهر و امضاا صاحبان امضاا مجاز با   متیق شنهادیو پ وآنالی برگ
 .مداركی دال بر توانايی مالی شركتارائه اسناد و : 9-1-12

  الزم به ذکر است در اسناد و مدارکي که در پاکت الف قرار داده مي شود، نباید هيچ گونه مرقومه اي که در آن قيمت ذکر شده، قرار

 داده شود.

 :قصهحاوي تضمين شرکت در منا« ب » پاکت  : 9-2
 .6-1به شرح بند 

 :قرار داده شود عبارتند از« ج »  اسناد و مدارکي که باید در پاکت :  3 -9
 .فر  پیشنهاد قیمت كه می باينتی به طور صحیح تكمیل شده باشد 

و بر حناب رياال در    حروفو  عددبراا كل كار بايد به  مبلغ قيمت پيشنهادیو  توجه : درصد باالسری پيمانكار

هاد قیمت نوشته شود. براا تعیی  برنده مناقصه ارقامی كه با حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود برگ پیشن

  تواند پريرفته نشود.و پیشنهادا كه قیمت كل به حروف را نداشته باشد با تشخیص سیمان تهران می

 
 :هاپاکت گشایش -8     

در محل دفتار ماديريت اماور     56/86/6188مورخ  شنبه هارلف  روز و پیشنهادهاا فنی کا هاا محتوا تضمی  کب پاكت : 8-1

آباد شهررا با حضور اعضاا كمینیون مناقصاه بااز و قرائات خواهاد     قراردادها واقع در مجتمع سیمان تهران به آدرس امی 

 شد.

اقصاه داشاته باشاند    شود. پیشنهاداتی كه  فاقد يا كنرا يا نقص تضامی  شاركت در من  هاا تضمی  گشوده میابتدا پاكت : 8-2

 شود و مداركشان عیناً منترد خواهد شد.مردود تلقی می

 الاف گرهايی كه تضمی  قابل قبول ارائه نموده باشند گشوده خواهد شد. اگار محتاوا پاكات    هاا الف مناقصه سپس پاكت : 8-3

 كامل نباشد، بنا به تشخیص سیمان تهران ممك  است پیشنهاد پريرفته نشود. 
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كناب نماياد،    امتیااز   558ک Cگر از نظر توان فنی حداقل رتبه كامل باشد و مناقصه  بو  الفنچه محتواا پاكت هاا  نا : 8-0

   وا گشوده و قیمت پیشنهادا قرائت و ثبت خواهد شد. جپاكت 

 :تغيير یا تصحيح اسناد و مدارک مناقصه -7
سی كند و كامالً از كلیه شرايط و موضوعاتی كه می تواناد  الز  است پیشنهاد دهنده به دقت اسناد و مدارك مناقصه را برر

به هر صورت در كار و يا در هوينه هاا آن موثر باشد اطالع يابد. هرگاه پیشنهاد دهنده اا اختاللی در اسناد مالحظه كند يا 

با مدير امور قراردادهاا وراً متوجه از قلم افتادن مشخصات و يا اسناد ديگرا گردد يا در مورد معانی آنها د ار ترديد گردد ف

و اطالع رسانی ا كتباً تماس حاصل نموده و در صورت نیاز موضوع ر 826-77126788شركت سیمان تهران با شماره تماس 

 می نمايد.قبل از تنلیم پیشنهاد توضیح كتبی شركت را دريافت 

 :تجدیدنظر در اسناد مناقصه -14

داشاته   یمادارك مناقصاه ابهاام    ريساا  اياز مشخصات  ینبت به مفهو  قنمتاز شركت كنندگان در مناقصه كه ن ،يهر 

مدير امور قراردادهاا شركت اسناد و مدارك مناقصه، مراتب را كتباً به  افتي  روز پس از در2ظرف مدت دو ک ینتيباشند با

باه   یحرف مطلبا  اياضافه  ر،دنظيتجد اي حی. هر نوع توضنديبنما یتبك حیتوض افتيدر ااطالع دهند و تقاضاسیمان تهران 

ضمائم جوء مدارك مناقصه   يگردد. ا یتهران اعال  م مانیس تيدر سا هیدرج الحاق قياز طر یبه طور رسم مدارك مناقصه،

مهلات الز  جهات    امادارك را قبال از انقضاا    ايدر مشخصات  دنظري، اصالح و تجدریی. شركت حق تغديمنظور خواهد گرد

تهران اعال   مانیس تيسا قياصالحات فو  از طر ديآ شیپ امورد  یدارد و اگر  نیود محفوظ مخ ابرا شنهادهایپ میتنل

استرداد آنرا  ادهنده حق دارد تقاضا شنهادیشده باشد، پ میموبور تنل هیقبل از ارسال الحاق اشنهادیخواهد شد و  نانچه پ

 اي اشنهادیپ متیق اي ريمقاد رییاصالح منتلو  تغ اي دنظريدتج  ي.  نانچه اديو اصالحات الز  بنما راتییبه منظور انجا  تغ

افتد، باه   قيتهران، به تعو مانیشركت س تيتواند با اعال  در سایم شنهادهایپ افتيروز در  يآخر صورت يهر دو باشد در ا

 داشته باشند. دنظرياعمال اصالحات و تجد ابرا یدهندگان فرصت كاف شنهادیكه پ انحو

   رد پيشنهاد: قبول یا -11
 ج به ذكر داليلی باشد مختار است.در رد يا قبول هر ي، از پیشنهادها بدون آنكه احتیا شركت سیمان تهران

 :سایر شرایط -12

شخصی كه به عنوان برنده مناقصه اعال  خواهد شد موظف است حداكثر ظرف مدت ي، هفته پس از انعقاد قرارداد  : 12-1

در خصوص عهده دار   تعهدنامه محضرانامه از دفاتر اسناد رسمی کاقراراخر بت به تنظیم و و قبل از شروع به كار نن

 هاا مدنی و قضائی پرسنل به كارگیرا شده در اي  قرارداد اقدا  نمايند.بودن كلیه منئولیت
تولیاد و پشاتیبانی شاركت    مبلغ دستمود ها بر اساس مود پايه درنظر گرفته شده براا كاركنان پیمانكاار شااغل در خطاو     : 12-2

شود دساتمودها متناساب   شده است؛ و براا آن مدت از قرارداد كه با سال بعد مصادف می تنظیم 6188سیمان تهران در سال 

 با بخشنامه حداقل دستمود سال بعد افوايش خواهد يافت.



 

 ساني جهت عمليات پشتيباني توليد مجتمع صنعتي و واحد هفتم شرکت سيمان تهراننفر نيروي ان 79تامين مناقصه عمومي  برگ اطالعات،شرایط شرکت و اسناد

 1044-1041سال 

  

  5 از 5 صفحه  

 

انجاا  كاار بازدياد باه عمال آورده تاا       هاا هاا اعال  شده با هماهنگی قبلی از محلپیشنهاد دهنده بايد در تاريخ : 12-3

اطالعی از شرايط كارا موجود مورد پاريرش نخواهاد   پیشنهاد با واقعیت تطبیق داشته باشد. در هر صورت هرگونه اظهار بی

 باشد. روزهاا كارا می 65الی  0فقط از ساعت  مجتمعساعت بازديد از بود. 

 .باشد می پیمانكاررارداد به عهده پرداخت كنور قانونی شامل بیمه مترتب بر ق:  12-0

متقاضیان بايد پیشنهاد قیمت خود را فقط در فرمت برگ پیشنهاد قیمت شركت سیمان تهران درج و ارائاه كنناد.    : 12-5

موجاب ابطاال پیشانهاد     تواناد می همچنی  درج هرگونه شر  خارج از شرايط مناقصه در برگ پیشنهادا و يا آنالیو قیمت

 .شودصه متقاضی در مناق

 هوينه آگهی به عهده برنده مناقصه است.:  12-6

متقاضااایان باياااد كلیاااه اساااناد مناقصاااه را از طرياااق ساااايت شاااركت سااایمان تهاااران باااه آدرس           :  12-9

www.tehrancement.co.ir تهیه كنند. 

  شماره تلف از طريقمتقاضیان می توانند جهت كنب اطالعات بیشتر و دريافت پاسخ سواالت خود  : 12-8

 .تماس حاصل فرمايند سليميانآقای  33525235-025 

 ارزش افوودهمالیات بر گواهینامه ثبت نا  مالیات بر ارزش افووده به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت ارائه :  12-7

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده، از جانب شركت سیمان تهران 

 شرایط فوق مورد تأیيد مي باشد

 و ....................... ......................صاحبان امضاي مجازام خانوادگي نام و ن

 ................تاریخ .........

  مهر شرکت امضاي صاحبان امضاي مجاز و
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 راردادـق

-اداره ثبت شركت 3054ثبت شده به شماره  سهامي عام ـ سيمان تهرانشركت بين مافیدر تهران اين قرارداد 

سميد ببما     بمه ممديريت اقايمان    3111-1111-1104با كد اقتصادي شمماره   15111511831و شناسه ملی ها 

بمه شاماشی تهمراني بيابمان      0511133080و هادي سرمدي به شماره ملی  8101150141حسينی به شماره ملی 

كه از ايمن پمب بمه ابتصمار      11351411به شماره تلفن  0فردوسیي بيابان شهيد تقويي كوچه اشوشيرواشیي پالك 

و  ....... هماي شمركت اداره ثبمت   .......به شماره ثبت  .......................شركت و  سو شود از يك شاميده می  «كارفرما»

بمه   .......و تلفن هممراه  ....... به شماره تلفن  .......كدپستی  ....... به شااشی .......شماره  با كد اقتصادي .......شناسه ملی 

داراي حم    .......مورخ  .......مندرج در روزشامه رسمی شماره  .......مورخ  .......كه به موجب اگهی شماره  .......مديريت 

 به شرح زير منعقد گرديد. يديگر شود از سوي شاميده می  «پيمانكار» امضاء با مهر شركت بوده و به ابتصار

 موضوع قرارداد: -1ماده 

 امـور موولـه در   هـا   كليه فعاليـت  ( شفر شيروي اشساشی الزم جهت اشجام13) شود و هفتتأمين  ست ازا ببارت

صمنعتی  مجتمم    ..(برداری، برق، پشـتيااني مكانيـک، ماماگشـ اه   .   )مكانيک، بهرهمختلف های قسمت

جاده باوراني ميدان ثمامن احجج))اقما   سيمان تهران واق  در و واحد هفتم  شهرريي غنی ابادسيمان تهران واق  در 

كمه بمر اسما  شيماز      هماي مربوهمه  مطاب  تفکيك صورت گرفته و شظر مديران قسممت شور(ي اشتهاي شهرك مايريه 

مدير مجتم  و يا مدير مناب  اشساشی مجتم  به پيماشکار ابمال  و   هاي مختلف توسطبه مرور زمان و هی ماهكارفرما 

 گردشد.به كارگيري می

با ابالم كتبی معاوشت بازرگاشی شركت سيمان تهران  و مدت قرارداد قرارداد تعداد شيروي اشساشی موضوع اين :تاصره

كارفرمما   بواستهر هر صورت د .و يا كاهش داشته باشدافزايش  %(80) ميزان بيست و پن) درصده ب تواشدمی

 .گردد اشجامبايست  می

 مدت قرارداد: -2ماده 

 .گرديد( سال شمسی تعيين 1مدت يك )ه ب 45/15/1351حغايت  51/11/1355 زمان اجراي اين قرارداد از تاريخ

 :عمليات احجامشرح خدمات    -3ماده 
ف هر قسمت بمه فرابمور دامنمه وظمايف     با وظايها مطاب  اشجام امور مجوحه از سوي مسئوحين قسمت ست ازا ببارت

 گردد.میبه كاركنان مورد شظر و تجت پوشش اين قرارداد ابالم كه هاي ماروحه در موضوع قراردادي قسمت
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 نير :حداقل تأمين  شراگط -4ماده 

شنبه لی روز پن)سابت هر شفر كارگر در هول هفته و با توجه به تعطي 33به استناد مفاد قاشون كار مبنی بر كاركرد 

گيرد و كاركنان روزكار پيماشکار بايد در شنبه تعطيلی تعل  میبه پرسنل پيماشکار پن) به صورت يك هفته در مياني

شنبه و تعطيلی اقدام صورت شياز كارفرما )حسب تاخيص شاظرين قرارداد( شسبت به اشجام اضافه كار در روزهاي پن)

گمردد   كماري تلقمی ممی   در پست مربوهه بود اضافه شنبه و تعطيلیزهاي پن)شمايند و حضور پرسنل شيفتی در رو

همچنين در صورت شياز كارفرما )هب  تاخيص شاظرين قرارداد( كاركنان پيماشکار موظف به اشجمام كمار در سمابات    

سما  كماركرد   كاري بر اهاي اضافهه. كليه هزينباشندكاري میاي پست مربوهه بود به صورت اضافههبارج از زمان

در وجمه پيماشکمار   و  مجاسمبه  0ماده  3ثبت شده در دفتر تابلي پب از تائيد شاظرين و مدير مجتم ي مطاب  تبصره 

 پردابت بواهد شد.

 كاري صرفاً بر اسا  شياز شاظرين واحدها و تائيد مدير مجتم  قابل مجاسبه و پردابت بواهد بود.اضافه

شمايمدي  پردابمت ممی  به پيماشکار كاركنان پيماشکار را مجاسبه و استفاده شاده  استجقاقی هايفرما بهاي مربصیكار

پيماشکار موظف است درصورت بدم استفاده هر يك از پرسنل از مربصی استجقاقی بودي شسبت بمه تسمويه بهماي    

 در پايان قرارداد اقدام شمايد.اشان  ماشده مربصی استجقاقی

-مطماب  شميفت  جراي كامل تعهداتي شيروهاي اشساشی مورد شياز كارفرما را پيماشکار موظف و مکلف است به منظور ا

-ممی هاي تعيين شده ايام سال در شوبت شيروي شيفت كار در تمامبه شرح ذيل تامين شمايد )هاي جاري مجتم  و 

 بايست حضور يابد(.

 ردیف
نوع نيروي شرح )

 مورد نياز(
 ساعت کار عادي تعداد

 88 شيروي روزكار 1
)ايام تعطيل رسمی و تعطيل كارگاهی به فرابمور شيماز و    10تا  3از ي كاري روزها

 كار تعيين شده(از مجل اضافه

8 
شيروي شيفت 

 كار )سه شوبته(
30 

 به صورت گردشی :

 10تا  3هفته تمام ايام هفته از يك  -

 .صبح فردا و روز دوم استراحت 3تا  10 از يك روزتمام ايام هفته  هفتهدو  -

  79 جمع

و به يکبماره قابمل بمه كمارگيري شخواهمد بمود و بمه فرابمور زممان و           در شروع قراردادتعداد شيروي موضوع قراردادي 

 گردشد.صالحديد مدير مجتم  و با ابال  رسمی بکارگيري می
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سابت اسمتراحت بمه دحيمل     83سابت حضور و  83درصورت حزوم به حضور بارج از شيفت تعريف شده )به صورت 

ين % به سمابت مجاسمبه و بما تائيمد شماظر     8820% و 10كاري ( مابه احتفاوت شوبت...پست و هميا مربصی و بيماري 

 گردد.به صورت جداگاشه در صورت وضعيت حجاظ می قرارداد

ادامه كار شيروهاي پيماشکار بعد از باتمه زمان موظف كماري همی ايمام كماري هفتمهي در صمورت شيماز )بما          :1تاصره 

 باشد.ست كتبی شاظرين قرارداد و تاييد مدير مجتم ( میتاخيص و دربوا

پيماشکار در شوبت هاي كار مصادف با ايام تعطيلي در صمورت شيماز حسمب ابمالم     روزكار حضور كاركنان  : 2تاصره 

 كتبی شاظرين قرارداد می باشد.

   نووه پرداخت من: مالغ قرارداد -5ماده 

هاي مبلغ مياشگين رده افقت كارفرماي بر اسا و مووجب جدول اشاحيز پيوست به مر پيماشکا قيمت پيانهاد استناده ب

( 4823182115مورد شظر )حجاظ شده در اشاحيز( به ميزان سی و دو ميليون و چهارصد و دوازده هزار و شهصد و شمود ) 

لي هزينه ماهاشه همر شيمروي   ... ريا..هزينه ماهاشه هر شيروي روزكاري مبلغ .. درصد ضريب باالسري ريال و احتساب .....

شفر شيروي  30و  شفر شيروي روزكار 88)كه شامل شفر  13.... ريال  و مبلغ ماهياشه كل قرارداد بابت .....شيفت كار مبلغ

گمرددي  .. ريال تعيين ممی .......... ريال  و مبلغ كل قرارداد براي مدت يك سال جمعاً معادل.......شيفت كار می باشد( 

تائيمد  كماري مجماز و   )شمامل اضمافه   ثبت شده در سيستم حضور و غيابن هر ماه براسا  كاركرد روزاشه كه در پايا

ي بعد از ارائه صورت وضعيت و تأييد كتبی شاظرين قرارداد و پب از ابمال كسورات قمرارداد در وجمه پيماشکمار    (شده

 پردابت بواهد شد.

ه به شرح جدول ذيل با شظر كارفرما و ابال  رسمی قابل تغيير رده تعيين شد 4مبناي حقوق پردابتی به كاركنان در 

هاي اشاره شدهي مبلغ ماهياشه قرارداد از مبلغ اشاحيز ماهياشه قمرارداد  شفر شيرو در رده 13بواهد بود و با توجه به توزي  

 باشد(.رده می 4شگين درج شده در جدول و ميا 8تجاوز شخواهد شمود )مبلغ مورد احتساب در اشاحيز قيمتي مبلغ رده 

 1355مبلغ دستمزد پايه سال  

 ريال 4521102143 1رده 

 ريال 4823182115 8رده 

 ريال 4321852515 4رده 

در  يطی تغييمري شخواهمد يافمت و صمرفاً    تجت هيچ شرا 1355مباحغ مندرج در اين قرارداد تا پايان سال :  1 تاصره

ابال  معاوشت بازرگاشی سيمان تهراني متناسمب بما ان كماهش يما     صورت تغيير تعداد شيروي اشساشی به موجب 

 افزايش بواهد يافت.
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تجت پوشش پيماشکاري شسبت به معرفی شده و مازاد بر مربصی استجقاقی كاركنان كار درصورت كسري  : 2 تاصره

كسري كاري معادل  و جبران شادن كسري كاري به ازاي هر شفر سابت قرارداد 3حداقل شيروهاي تعريف شده در ماده 

 % )پنجاه و پن) صدمِ درصد(  مبلغ ماهاشه يك شفري از صورت وضعيت پيماشکار كاسته بواهد شد.5200

اشکمار و بمدون هزينمه    رزشدان كاركنمان پيم ح  اوالد مربوط به كاركنان پيماشکاري بر اسا  تعداد واقعی ف: 3 تاصره

با حجاظ شمودن كسمور قماشوشی   سناد مثبته و ماشکار بر اسا  اباالسري در زمان رسيدگی به صورت وضعيت ماهاشه پي

 د شد.مجاسبه و پردابت بواهقرارداد 

سابات كاركرد )هب  سيستم حضور و غيماب(  بر اسا  قرارداد  3اشاره شده در ماده هزينه اضافه كاري :  4تاصره 

يك دويست و بيستم معادل ه كاري )بر مبناي شرخ قاشوشی اضافمدير مجتم ي تاييد شاظرين قرارداد و  گواهیو 

 % ح  بيمه سهم كارفرما84و  ( و با حجاظ شمودن كسور قاشوشی%135ضربدر سال مربوههي پايه  دستمزدمبلغ 

 .وجه پيماشکار پردابت بواهد شدمجاسبه و در و بدون احتساب ضريب باالسري پيماشکاري 

و بر اسا  ابمال  كتبمی معاوشمت     1ماده مطاب  تبصره  در صورت افزايش يا كاهش تعداد شيروي اشساشی : 5تاصره 

ماه هر و در پايان  تعديلبازرگاشی شركت سيمان تهراني مبلغ قرارداد بر اسا  مبلغ واحد مندرج در اين ماده 

 در صورت وضعيت پيماشکار ابمال بواهد شد.    

 متناسمب بما  پايه قمرارداد  ي مبلغ ماهاشه دشومی سال شمسی بعد مقارن  امدتی از اجراي قرارداد كه ب در : 6تاصره 

افمزايش بواهمد    هممان سمال  بمراي   ابالغی وزارت تعاوني كار و رفاه اجتمابی مزاياي و حقوقحداقل افزايش 

  يافت و به مبلغ ماهاشه اين قرارداد افزوده بواهد شد.

 :قراردادكسور  -6ماده 

سپرده ح  بيمه از كليه صورت وضعيتهاي پيماشکار  %( به بنوان13/11شاشزده و شصت و هفت صدم درصد ) : 1-1

كسر و شزد كارفرما شگهداري بواهد شد كه در زمان ارائمه مفاصاحسماب از سمازمان تمامين اجتممابی و ارائمه       

تسويه حساب موقت با پرسنل به پيماشکار مسترد بواهد شمدي همچنمين پردابمت ابمرين صمورت وضمعيت       

 .يه حساب قطعی با پرسنل بواهد بودسازمان تامين اجتمابی و تسو پيماشکار منوط به ارائه مفاصاحساب

 .%( سپرده حسن اشجام كار و تعهدات15ده درصد ) : 8-1

 .ساب )در صورت پردابت بلی احجساب(كسر مبلغ بلی احج : 4-1

 .ت احتماحی ارائه شده به پيماشکاركسر بهاي بدما : 3-1

 .كسر هرگوشه جرائم احتماحی : 0-1

 . وارده احتماحی به تاخيص كارفرما سر معادل بسارات: ك 1-1
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 :حسن انجام كارسپرده  -9ماده 

و در  كسمر  بنوان سپرده حسن اشجام كاره %( ب15ماه معادل ده درصد ) در هر هاي پيماشکارصورت وضعيتاز كليه 

تسمويه  ارائه و ين قرارداد رتأييد شاظپب از  كسر شدهكه مباحغ  يحساب جداگاشه اي شزد كارفرما شگهداري بواهد شد

بمه پيماشکمار مسمترد    و پب از اتمام قرارداد حساب از سازمان تامين اجتمابی  مفاصاارائه حساب قطعی با پرسنل و 

هاي پيماشکار بابت بيمه )پب از حسابمجل صورت ضمناً چناشچه ابرين صورتجساب و وجوه مکسوره از. بواهد شد

حم  دارد   كارفرماي قاشون كار را شنمايد 14ضوع ماده هاي احتماحی پيماشکار مو بدهیارائه مفاصاحساب بيمه( تکافوي 

 .% سپرده حسن اشجام كار تأمين و پردابت شمايد15مجل  توجه به اراء صادره از مطاحبات افراد شاكی را با

 اجرای تعهدات:   تضمين-8ماده 

معمادل   قمرارداد ه چك شمركتی بمه ميمزان مبلمغ كمل      يك فقراين قرارداد تعهدات منظور حسن اجراي ه پيماشکار ب

تا  تضمين مذكوربه كارفرما تسليم بواهد شمود.  قرارداداجراي و تضمين  بنوان وثيقهه بريال  )به بدد .......( ..............

ارفرمما مجم    ك يصورت بدول پيماشکار از يك يا تمامی مفاد قرارداد شزد كارفرما باقی بواهد ماشد و در پايان قرارداد

پيماشکمار در ايمن صمورت حم      بواهد بود به تاخيص بود شسبت جبران بسارت از مجل اين تضمين اقدام شمايد. 

يمك از مراجم  رسممی و قماشوشی شداشمته و       سيمان تهران و مطاحبه ضرر و زيان را در هيچشركت هرح دبوي بليه 

كه مطاحبات جاري پيماشکار و صورتی بديهی است در شمايد.  می ساقطوسيله ح  هرگوشه هرح دبوي را از بود بدين

همرف پيماشکمار پردابمت     كارفرما از مابه احتفاوت ان هب  ابالموجه تضمين تکافوي ميزان بسارت وارده را شنمايد 

 باشد.  شد و اين موضوع كامالً مورد قبول پيماشکار می بواهد

در پايمان   ماشکمار يچمك تضممين پ   يیاحتماح مهيو جر كامل تعهدات و بدم وقوع بسارت يدر صورت اجرا تاصره:

و ارائه مفاصاحساب سازمان تمامين اجتممابی و تسمويه    و مدير مجتم  قرارداد  ينقرارداد و پب از تأييد شاظر

 .يناً به پيماشکار مسترد بواهد شدحساب كامل با پرسنل موضوع اين قرارداد ب

 :رعاگت مفاد قانون كار   حداقل دستمزد -7 ماده

تمامين   يشمايد كه از كليمه قمواشين و مقمررات كمار    پيماشکار ابالم و تصدي  می قاشون كاري 14: با توجه به ماده  1-1

-می شجوي در اجراي موضوع اين قرارداد دباحت داشته و موثرهكه ب یيهاشامهينياجتمابی و ساير قواشين و ا

پردابت و اشان را شزد  يبود را با ربايت كامل مقررات گردد حقوق كارگرانباشد اهالع كامل دارد و متعهد می

ذيل  1صورت و در صورت گزارش مورد بالفي مطاب  تبصره در غير اين سازمان تامين اجتمابی بيمه شمايد.

قاشون كاري حقوق مربوهه از هري  كارفرما از مطاحبات و تضامين پيماشکار كسر و در وجمه كاركنمان    14ماده 

 احذكر متوجه كارفرما شخواهد بودحال مسئوحيت بدم اجراي قواشين و مقررات فوق در هر د.پردابت بواهد ش

 .شمايداض بعدي را از بود ساقط میو پيماشکار ح  هرگوشه ابتر
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ح  سنواتي مربصی و ساير مزاياي قاشوشی كاركنمان پيماشکمار   ي منديبائله ي: پردابت حقوقي ح  بيمهي بيدي 8-1

صموب  بيناً مطاب  مصوبات قاشون كمار و سماير قمواشين م    يشمايند قرارداد اشجام وظيفه می كه در چارچوب اين

گوشمه تعهمدي شخواهمد    باشد و كارفرما در ايمن ممورد هميچ    بهده پيماشکار میدوحت جمهوري اسالمی ايران به

 گرديد. جريمه بواهد  %15مامول  15-4مطاب  بند در صورت مااهده و يا گزارش مورد بالفي  داشت.

: پيماشکار موظف است همه ماهه ح  بيمه متعلقه كاركنان بود را پردابت شمموده و حيسمت مربوهمه و فميش      4-1

باشد را شهايتاً ظرف يك هفته پب  اشك میواريزي كه ممهور به مهر سازمان تامين اجتمابی و پات شويسی ب

تواشد كليه بدهی بيمه به صورت كارفرما میر غير اينقرارداد ارائه شمايد. د يناز پايان مهلت قاشوشی ان به شاظر

 .اه بعدي پيماشکار يکجا كسر شمايد%( به بنوان جريمه را از مطاحبات م15اضافه ده درصد )

 :تعهدات پيمانكار ساگر-10ماده 

 گواهیماخصات كامل اشان را همراه با  يكارگيري افرادهحداقل يك هفته قبل از اشتخاب و ب دبايپيماشکار می : 1-15

گواهی بدم ابتياد و سالمت پزشکیي جواز كاري تصاوير شناسنامه ي كارت ملیي كارت پايان پياينهي  بدم سوء

قرارداد ارائه شمايد  و  را جهت تأييد صالحيت به شاظرينو يك قطعه بکب و ادر  كامل  بدمت يا معافيت 

كمارگيري اشمان اقمدام شمايمد. ضممناً      ه بم  جهمت  قراردادي ينن از سوي شاظرتأييد صالحيت اشاصورت  درفقط 

يك  از هر شاظر قراردادابالم بدم رضايت  رد صالحيت معرفی شدگان و ياصورت  گردد درپيماشکار متعهد می

شسبت بمه   سابت 31ظرف  يگمارده است كاره جهت اجراي موضوع اين قرارداد ب كه پيماشکار در از كاركناشی

 اشان اقدام شمايد. يير و جايگزينیتغ

اثمر اشگامت احکتروشيکمی در     ثبت باشند جهت ثبت ورود و بروج به صورت: كليه پرسنل پيماشکار موظف می 8-15

حاضر شوشد. پيماشکار موظف است در پايان هر ماه حيست حضور و غياب كاركنمان بمود را از    كارت زشی دفتر

ها بر اسا  ارائه وضعيتايد. بديهی است پردابت كليه صورتارائه شم كارگزينی تهيه و همراه صورت وضعيت

 .گرددقرارداد بملی می ينحيست مزبوري و تأييد شاظر

يمك  دارد از توان ماحی متناسب با حجم قرارداد بربوردار بوده و تواشايی پردابت حمداقل  می: پيماشکار اذبان  4-15

هما را از  وضعيت ان مماه سنل مربوهه را ابم از اينکه صورتزاياي پرهاي قرارداد از جمله حقوق و مماه هزينه

ور را دارد  و پردابت بواهد شمود. چناشچه پيماشکار حقوق پرسنل مزب شنموده باشد راكارفرما دريافت شموده يا 

درصمد   دهشسبت به پردابت حقوق اشان اقدام  و وجمه اشمرا بمه اضمافه      اًسأتواشد رپردابت شنمايدي كارفرما می

گوشمه  ع مورد قبول پيماشکمار بموده و هميچ   %( به بنوان جريمه از مطاحبات پيماشکار كسر شمايد. اين موضو15)

 .ا شسبت به اين مسئله شخواهد داشتابتراضی ر
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حقوق پردابتی مماه قبمل   تا پايان شيمه هر ماهي حيست تأييد شده باشد حداكثر پيماشکار موظف و مکلف می تاصره:

 .ارائه شمايدسيمان تهران ا به واحد ماحی شركت رپرسنل بود 

مناسمب  كمار و ملزوممات   تهيه حبا  نان و كاز جمله حقوق و مزاياي كار يدادرهاي مترتب بر قراكليه هزينه : 3-15

و   در مبلمغ قمرارداد منظمور شمده     ههاي مربوههزينهباشد و  بهده پيماشکار میهبمطاب  جدول اشاحيز قرارداد 

 .دكنپردابت شبايد  قراردادگوشه مبلغ اضافی بابت اين هيچكارفرما 

اً به شماينمدگیي وكاحمتي ماماركت و يما     ئح  واگذاري حقوق و تکاحيف شاشی از قرارداد را كالً يا جز کار: پيماش 0-15

رد. تجت هر بنوان ديگر بدون موافقت و اجازه كتبی كارفرما به غيري ابم از اشخاص حقيقی و يا حقوقی را شدا

هماي   د و مطاحبه و كسر بسمارات و هزينمه  در صورت تخلف از مفاد اين بندي كارفرما راساً مجاز به فسخ قراردا

باشد و پيماشکار ح  هرگوشمه ابتمراض و اقاممه     مربوهه بنابر تاخيص و مجاسبه بود از مطاحبات پيماشکار می

 شمايد. دبوي را در اين بصوص از بود سلب می

 و هاي الزم را در مورد ربايت شئوشات اسالمیي اداب معاشرتي حفظ اسمرار گردد اموزشر متعهد میپيماشکا : 1-15

در اثمر  و چناشچمه   بدهمد االت كارفرما به كاركنمان بمود   اماشت داري و شيز حفظ اموالي اثاثيهي حوازم و ماشين

ئول جبران بسمارت وارده بواهمد   پيماشکار راساً مس يبسارتی متوجه كارفرما گردد شااگاهی كاركنان پيماشکار

  باشد.بود. ميزان بسارت وارده توسط كارفرما تعيين و پيماشکار ملزم به قبول ان می

گيرد بايستی صجيح و ساحم در پايان كار و يا امکاشات و حوازمی كه توسط كارفرما در ابتيار پيماشکار قرار می:  3-15

بهده پيماشکار بوده و مسئوحيت فمرد بماهی شمافی    يت اين امر بهمسئوح مدت قرارداد به كارفرما مسترد گردد.

 مسئوحيت پيماشکار شخواهد بود.

بهمده  به بملکرد كاركنان پيماشکارپاسخگويی به هرگوشه حادثه شاشی از كار و شيز بسارات احتماحی شاشی از  : 1-15

سارت شاشی از بمل پيماشکار شداشمته  در مقابل اشخاص ثاحث و بگوشه مسئوحيتی پيماشکار بوده و كارفرما هيچ

و چناشچه به واسطۀ اجراي قرارداد توسط پيماشکماري بسمارتی    و در كليه موارد پيماشکار بايستی پاسخگو باشد

)ابم از ماحی و جاشی( متوجه كارفرما گردد يا حکم مجکوميتی بليه كارفرما يا هريك از مديران كارفرما صادر 

بسارتی متوجه كارفرما يا مديران وي شمودي پيماشکمار مسمئول جبمران بسمارت      گردد و از بابت حکم مزبور 

  مزبور بوده و معادل بسارت وارده از مطاحبات و تضامين پيماشکار كسر بواهد شد.

در اسمتخدام   ي كمه قمبالً  داز افمرا بدون ابذ مجوز كتبی قبلی كارفرما وجه هيچه گردد بپيماشکار متعهد می : 1-15

 استفاده شنمايد. ستقط  شده ان هران بوده و به هر دحيلی رابطه استخدامی اشاشركت سيمان ت

ي افمراد فاقمد كمارت پايمان     سمال  11تر از كارگيري اتباع غير ايراشی فاقد جواز كاري افراد كمپيماشکار ح  به : 15-15

لف در ايمن بصموص     و بازشاستگان سازمان تامين اجتمابی را شدارد  و هرگوشه تخپزشکی بدمت يا معافيت

گوشمه مسمئوحيتی در ايمن    صالح بواهد بود و كارفرما هميچ موجب پاسخگويی مستقيم پيماشکار در مراج  ذي
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چه از بابت ربايت شادن اين موارد بسمارتي جريممه و يما مجکموميتی متوجمه      زمينه شخواهد داشت و چنان

 سيمان تهران شود پيماشکار مسئول جبران ان بواهد بود.

مواق  اجراي كار به شجوي بمل شمايد كمه بمه تجهيمزات كارفرمما بسمارتی وارد       پيماشکار موظف است در : 11-15

هاي الزم را در اين زمينه به كاركنان تجت پوشش بمود تفهميم شمايمد و بمر     باشد اموزششگردد و متعهد می

بنما بمر شظمر و    ران ان گوشه بسارت جبهر بروزصورت  بملکرد اشها شظارت كامل داشته باشدي بديهی است در

 .بر بهده پيماشکار بواهد بودتاخيص كارفرما 

بمه شمرح پيوسمت     (HSE)پيماشکار موظف به ربايت و اجراي احزامات ايمنیي بهداشتی و زيست مجيطی :  18-15

شمايمدي در  يملي امضماء و مهمر ممی    ي تکمرا پب از مطاحعمه باشد و به بنوان جزء الينفك قراردادي انقرارداد می

دسمت حبما     8ساالشه به ازاي هر شفر فردي ) ي پيماشکار بايد كليه حوازم حفاظت HSEپيوست  1بند جراي ا

( را در ابتداي قمرارداد و زممان   بدد ماسك 31جفت دستکش كار و  83كاله ايمنیي  1ي جفت پوتين 8كار و 

ط كارفرما اقدام و با احتسماب  صورت توسدر غير اين بود اقدام شمايدتجهيز كارگاه جهت توزي  بين كاركنان 

 وضعيتهاي پيماشکار كسر بواهد شد.هزينه هاي باالسري از صورت

گمردد كمه از   متعهمد ممی   يجزء الينفك قراردادبه بنوان قرارداد بدم افااء پيوست  يپيماشکار ضمن امضا:  14-15

هاي حتماحی بر اسا  سياستهاي اها و برابیاهالبات شركت سيمان تهران در برابر تهديدهاي اسيب پذيري

 امنيت اهالبات شركت مجافظت شمايد.

: پيماشکار موظف است در صورت دربواست كارگران بمودي شمرايط بضمويت در تعماوشی مصمرف كاركنمان        13-15

 شركت سيمان تهران را با هماهنگی شاظرين قرارداد و امور ماحی سيمان تهران مهيا شمايد.

 اختيارات كارفرما: تعهدات  تسهيالت،  -11ماده 

در را   ين قمرارداد پمب از تأييمد شماظر   كارفرما برابر مفاد اين قرارداد شسبت به پردابت مطاحبات پيماشکمار   : 1-11

  .شمايدهاي مقرر اقدام میزمان

 مسمابدت بمود را در زمينمه   ي جلوگيري از بروز هرگوشمه وقفمه   منظور اجراي هر چه بهتر قرارداد وكارفرما به : 8-11

اورد و به همين منظور می بملهروزهاي كاركرد ب ازايه اشکار در هول مدت قرارداد بتجويل غذا به كاركنان پيم

ه بم  و غذا ماابه غذاي كاركنان بمويش بمدون ابمذ وجمه    پيماشکار در همان روزي حاضر به تعداد كاركنان  روزاشه

كاركنمان   غذاي تجويلی بمه تعداد كه ت در صورتیبديهی اس شمايد.میپيماشکار تجويل كاركنان  بهصورت رايگان 

مازاد ان معادل قيمت تممام شمده از مطاحبمات    ي باشداز حد متعارف بياتر هور مياشگين ه بپيماشکار در هول ماه 

 باشد.  قرارداد می ينبهده شاظره تاخيص و تعيين اين امر در هر ماه ب پيماشکار كسر بواهد شد.

 ا يك بط تلفن دابلی به منظور استقرار شماينده مقيم پيماشکار تامين بواهد كرد.را ب یكارفرما مجل : 4-11
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هفتم در مسيرهاي موجود و سابات  هاي اياب و ذهاب مجتم  و واحدويبرتواشند از سكاركنان پيماشکار می:  3-11

 شمايند.استفاده عيين شده ماابه كاركنان كارفرما ت

هماي الزم را بما بخمش موتمور پمول مجتمم  و       موظف است در ابتدا هماهنگی براي اين منظور پيماشکار : تاصره

بدمات واحدهفتم به بمل اورد. بديهی است كارفرما هيچ مسئوحيتی براي تامين سرويب ايماب و ذهماب كاركنمان    

به كمار گيمرد   هاي معمول شدارد و پيماشکار بايد حتی االمکان كاركناشی را براي اين قرارداد پيماشکار بارج از سرويب

 كه مجل اقامت اشان در شزديکی مجتم  سيمان تهران و واحد هفتم باشد تا شيازمند ايجاد سرويب شباشد.

 : دست اه نظارتتعيين  -12ماده  

  ين قراردادبه شمايندگی از سوي كارفرما به بنوان شاظرو واحدهفتم سيمان تهران صنعتی مجتم  مناب  اشساشی  انيرمد

ه بم  ينو كليه احکام صادره از هرف شاظرگردشد به بنوان شاظر مقيم اين قرارداد تعيين میها ساي قسمتمديران و رو و

رارداد رافم   قم  ينبمديهی اسمت تعيمين شماظر     باشمد. منزحه حکم و دستور كارفرما بوده و پيماشکار ملزم به اجراي ان می

 ر هب  قرارداد به قوت بود باقی بواهد بود.هاي پيماشکامسئوحيت پيماشکار شبوده و كليه تعهدات و مسئوحيت

 فسخ قرارداد:  -13ماده 

 همچنمين و  روزه 10 با مهلمت ابطار كتبی  يكبا صدور كارفرما در صورت بدم رضايت از بملکرد پيماشکار :  1-14

 جاشبه فسخ شمايد: هور يكه گوشه بسارتی قرارداد را ب تواشد بدون پردابت هيچدر موارد زير می

 بير در تجهيز و تامين شيروي اشساشی براي شروع كار. أت : 1-1-14

 بدون سرپرست يا تعطيل كردن كار بدون اجازه كارفرما. مجل كار رها كردن  : 8-1-14

  .بدون اجازه كارفرما ي كالً يا جزئاًاشتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثاحث ابم از حقيقی و يا حقوقی : 4-1-14

  .قرارداد ينايی ماحی يا فنی پيماشکار براي اشجام كار به تاخيص شاظربدم تواش : 3-1-14

منظور رفم   هقرارداد ب ينقرارداد و يا بدم اشجام دستورات شاظر و بندهاي مواردبدم اجراي هر يك از  : 0-1-14

 گردد. میدر مهلتی كه براي پيماشکار تعيين شقايص و تجديد يا اصالح كارهاي اشجام شده معيوب 

     قاشون كار. 43به موق  حقوق و دستمزد كاركنان پيماشکار با بنايت به بند ب ماده  پردابتدر بير أت : 1-1-14

 ساير مواردي كه منجر به بدم رضايت كارفرما از بملکرد پيماشکار گردد.  : 3-1-14

به پيماشکار  و به صورت مکتوب بلدر صورت بدم شياز كارفرما به ادامه همکاري با پيماشکاري مراتب يك ماه ق : 8-14

 ابالم و بر اين اسا  قرارداد فيمابين فسخ و كليه مطاحبات پيماشکار مجاسبه و پردابت بواهد شد.

ل مجاسبه و از مجتعييني  دقراردا ينبديهی است بسارات وارده به كارفرما در زمان فسخ قرارداد با شظر شاظر:  4-14

 مين بواهد شد. أماشکار كسر و تاسناد تضمينی پيو  هاصورتجساب
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 رفع اختالف: -14 ماده

چناشچه در اجراي اين قرارداد ابتالفی بين هرفين بروز و از هري  مذاكره رف  شاودي مورد ابتالف با ربايت ضوابط و 

ي از چكاستفاده  ح از  كارفرمابود كه  بدان معنی شخواهد و اين ارجاع بواهد شد یئصالح قضاذيبه مراج   يمقررات

 . ضممناً مورد ابتالف بود ممنوع شده باشمد  مين مطاحباتأجهت تپيماشکار اسناد و اوراق تضمينی ارائه شده از هرف 

 دات مندرج در قرارداد بمل شمايد.پيماشکار متعهد است كه در هول مدت حل ابتالف به تعه

 حوادث غيرمترقاه )فورس ماژ ر(: -15ماده 

هور كلی به حوادثی كه ايجاد و دف  ان بارج از شند سيلي زحزحهي صابقهي جنگ و بهماحوادث غيرمترقبه به مواردي 

هر يك از هرفين  براي غيرمترقبه حوادث بروز صورت در و شود حيطهي اقتدار و اراده هرفين قرارداد باشدي اهالق می

. گمردد  ابالم ديگر هرف به وقت رعاس در و كتبی صورت به مراتب بايستقرارداد كه شاگزير به توقف كار باشندي می

 بمدم  صمورت  در و شممود  بواهنمد  فصمل  و حل مقتضی هري  به بود بين را موضوع قراردادي هرفين صورت اين در

شيز ح  هرگوشه ابتراض و دبموي   ماشکاريو پ ديقرارداد را به صورت يکطرفه فسخ شما تواشدمی كارفرما تواف ي حصول

 ممدت  جمزو  مدت ان گرددي كار تعوي  ايجاد بابث امور اين چناشچه ضمناً. شمايدرا در اين بصوص از بود سلب می

 .شد شخواهد مجسوب قرارداد

 .باشدشيوع ويرو  كروشا ازمصادي  فور  ماژور شمیشوساشات شرخ ارز و : تاصره

 :قراردادمول اقامت   نشاني طرفين  -16 ماده

صورت تغيير  قرارداد تعيين گرديده و پيماشکار متعهد است در قدمهمهمان است كه در هرفين و شااشی مجل اقامت 

صورت بدم اهالع هرگوشه شاممه يما ابالغمی كمه بمه       . دردهد ادر  جديد بود را كتباً به كارفرما اهالعبالفاصله ان 

ه بمه  فرستاده شود ابال  قاشوشی مجسوب بواهد گرديد و ابالغی كم کب( ف) شگارو يا دوروسيله پست ه شااشی مزبور ب

. ضمناً مکاتبات پيماشکار شيز گردد می د ابال  به پيماشکار تلقیادر  فوق ارسال و يا به شماينده پيماشکار تسليم گرد

 صورت رسمی و در قبال ابذ رسيد به دبيرباشه سيمان تهران تسليم گردد.ه بايستی ب می

 ساگر موارد: -19ماده 

و ايين جمهوري اسالمی ايران  دوحتقواشين و مقررات جاري تاب  شاده  ذكرصراحتاً مواردي كه در اين قرارداد ساير 

 شامه هاي وزارت تعاوني كار و رفاه اجتمابی بواهد بود.

 

 



 

 نفر نيروي انساني جهت عمليات پشتيباني توليد مجتمع صنعتي و واحد هفتم شرکت سيمان تهران 79تامين مناقصه عمومي  برگ اطالعات،شرایط شرکت و اسناد

 1044-1041سال 

 

 11 از 11 صفحه

 

 نسخ قرارداد: مواد    -18ماده 

 يباشمد ممی شسخه كه همگی شسخ ان داراي ابتبمار يکسمان   ( 4) سه در يصفجه  11 ي( ماده11) هجده بااين قرارداد 

امضماء  پمب از  باشمندي  كه جزء الينفك قرارداد می «قرارداد بدم افاا»و  «پيوست احزامات ايمنی»مراه با هتنظيم و 

 بين هرفين مبادحه گرديد.

 پيمانكـار کارفرمـا 

 ....شرکت  سيمان تهران ـ شرکت سهامي عام

 ..... هادي سرمدي  ـ  سيدعباس حسيني

 

 
 



 

 .تعديل خواهد شد 1041ها بر اساس بخشنامه دستمزد سال از هزينه لباس، مبالغ ساير رديف توجه: به غير
 

 نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز و مهر شركت

 تاريخ:                                                                                         

 شركت سيمان تهران 1044نيروي انساني در سال نفر  79پيشنهاد قيمت براي مناقصه عمومي تامين  برگ

 نيروي روزكار نيروي شيفت كار )سه نوبته( شرح رديف

 014,214220 014,214220 0011دستمزد پايه سال  0

 0142504103 0142504103 ماه سال( 21روز در  00/5)ميانگين ماهيانه  حقوق پايه 2

 0 42,142,2, %(25نوبت كاري ) 1

 45004000, 45004000, حق مسکن 0

 040004000 040004000 بن  ,

 0 0 قرارداد پرداخت خواهد شد. 0ماده  3ريال طبق تبصره  554225072هر نفر حق اوالد  5

 0,303,3,14 083,693084 ماهانهجمع دستمزد و مزايای  0

 04,504103, 402042,3,, 0و  3،  5،  1بر مبناي جمع رديفهايپايه حق بيمه  3

 54,014205 54,014205 (0عيدي )دو دوازدهم رديف  ,

 1430240,0 1430240,0 (0سنوات )يک دوازدهم رديف  2

 2422,4103 2242024210 (3درصد رديف  10بيمه سهم كارفرما ) 20

22 
 50كاله ايمني،  1جفت كفش كار،  5دست لباس كار،  5)ساالنه هزينه لباس و لوازم ايمني 

 عدد ماسك( 04جفت دستكش كار، 
241504000 241504000 

 9,38113960 9838813338 (00تا  4يك نفر )جمع رديفهای ماهانه جمع هزينه دستمزد  21
     21.................. ) ........ % ( درصد رديف باالسري پيمانکار  20

     يك نفر ماهانهجمع کل هزينه 

 ,, 43 تعداد نیروها

     هزينه ماهانه مجموع نيروها 

   نفر 23جمع كل مبلغ ماهانه 

   به عدد ماه ,0جمع کل مبلغ برای 

  به حروف ماه ,0جمع کل مبلغ برای 
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  (HSE)بهداشتي و زیست محيطي  ،: الزامات ایمنييوستپ

 ،تعاونکار صالحیت انجام کار خود را از نظر ايمنی از اداره هپیمانکار موظف است قبل از شروع ب ،آيین نامه ايمنی امور پیمانکاری 2مطابق با ماده  (1

 .سیمان تهران ارائه نمايد HSEکار و رفاه اجتماعی اخذ و رونوشت آن را به واحد 

پیمانکار موظفف اسفت جاتفاا داخافی      ،آيین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار 2طبق ماده  ،نفر باشد 22که کارگاه پیمانکاری باالی در صورتی (2

يف  نتف ه نیفه بفه      ،صالحانه تشکیل و ضمن ارسال رونوشت جاتاا به مراجع ذیصورا مرتب و ماهیته حفاظت فنی و بهداشت کار را بهکمی

موظف است در جاتاا کمیته هماهنگی حفاظت فنی و بهداشفت کفار    ،پیمانکار HSEهمچنین متئول  .سیمان تهران ارسال نمايد HSEواحد 

شود شرکت نمايد و مصوباا جاته را تا حصول نتیجه نهايی ر میآتش نشانی سیمان تهران برگهاپیمانکاران که با اعالم قبای واحد ايمنی فنی و 

 .پیگیری نمايد

هفای  هیچ عنفوان راففع متفئولیت   به ،های حفاظت فنی و بهداشت کار سیمان تهران و هماهنگی پیمانکارانبديهی است نظارا عالیه کمیته :تبصره

 .حقوقی پیمانکار ن واهد بود

قبل  پیمانکار موظف است  ،آيین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار 2طبق مفاد ماده  ،نفر باشد 22پیمانکار باالی چنانچه تعداد پرسنل تحت االمر  (3

که دارای تجربه و دانش فنی در خصوص کار مربوطه بوده اقفدام نمايفد. الزم    HSEعنوان متئول ر کتباً نتبت به معرفی ي  نفر بهکاهاز شروع ب

سفیمان تهفران    HSEمورد تأيیفد مفدير    ،بايتت ضمن اخذ تأيیديه اداره کار و شبکه بهداشت منطقهمی ،شده معرفی HSEذکر است متئول هب

 .باشدسیمان تهران ناظر عماکرد وی می HSEباشد و واحد 

سفیمان تهفران    HSEکفار بفه واحفد    هپیمانکار موظف است قبل از شروع بف  ،نفر کمتر باشد 22که تعداد پرسنل تحت االمر پیمانکار از در صورتی (4

 .بهداشتی و زيتت محیطی سیمان تهران را بگذرانند ،های الزم در خصوص الهاماا ايمنیتا آموزش ،مراجعه نمايد

بهداشفتی و زيتفت    ،بهداشتی و زيتت محیطی پرسنل تحت االمر خود نتبت به تهیفه طفرح ايمنفی    ،پیمانکار موظف است جهت کنترل ايمنی (2

 .سیمان تهران  برساند HSEموده و به تأيید واحد ( اقدام نHSE PLANمحیطی )

سیمان تهران ضمن آشنا  HSEشرکت پیمانکاری موظف است با هماهنگی واحد  HSEمتئول  ،خطراا و حوادث احتمالی ،منظور آشنايی با کاربه (6

صالح جهت آمفوزش قبفل از   را به مراکه ذیها بهداشتی و زيتت محیطی سیمان تهران آن ،نمودن کایه پرسنل تحت االمر خود با م اطراا ايمنی

 HSEهای معتبر به واحفد  همراه کپی گواهینامهلیتت افراد آموزش ديده خود را به..( معرفی نمايد. همچنین .پیمانکاران و HSEاست دام )آموزش 

 .سیمان تهران ارائه نمايد

و کارفرما )سیمان تهران( را در مقابل هرگونه ادعفای ختفاراا و صفدماا    پیمانکار در هر شرايط متئول امور بهداشت و ايمنی کارگران خود بوده  (7

تقصیر يفا اعمفال عمفدی     ،نمايد. چنانچه در اثر سهل انگاری و غفاتمی وارده به کارگران خود و يا اش اص ثالث در رابطه با موضوع قرارداد مبری

الث وارد شود و يا صدماا بدنی يا مفالی در نتیجفه انجفام فعفل پیمانکفار و يفا       پیمانکار يا کارکنان تحت االمر وی ختارتی به کارفرما يا اش اص ث

پیمانکار در مقابل کارفرما متفئولیت   ،اموال و تأسیتاا کارفرما وارد گردد ،کارگران او به هر ش ص اعم از پیمانکار و يا اش اص ثالث و يا کارکنان

هفای  ولیت مدنی خواهند داشت. ضمناً پیمانکار در طول قرارداد متفئول کامفل فعالیفت   وی و کارکنانش متئ ،کامل داشته و در قبال اش اص ثالث

بهداشفتی و زيتفت    ،شفوند مقفرراا ايمنفی   اين قرارداد از طرف او تعیین می گردد که کایه کارگرانی که برای انجامکارکنان خود بوده و متعهد می

نحو کامل رعايت نمايند. متفئولیت جبفران ختفارا کفه از ايفن راه      حريق و امثالهم را به انضباط کاری و جاوگیری از بروز ،محیطی سیمان تهران

 .متتقیماً بر عهده پیمانکار خواهد بود ،متوجه کارفرما گردد

پیمانکار موظف است جهت پرسنل تحت پوشش خود تمام وسايل و تجهیهاا حفاظت فردی مناسب و متناسب با کار را پس از اخذ تأيیديه واحفد   (8

HSE با اخذ رسید در اختیار کارکنفان خفود    ،.. تهیه نموده و پس از آموزش نحوه استفاده.لباس کار و ،دستکش ،کاله ،سیمان تهران از قبیل کفش

پیمانکفار و در نهايفت    HSEعهده متفئول  ی نیروهای تحت االمر پیمانکار بر قرار دهد. در ضمن نظارا بر حتن استفاده از تجهیهاا حفاظت فرد

سیمان تهران در طول مدا اجرای قرارداد نظارا عالیه داشته و در صورا مشاهده عدم رعايفت اصفول    HSEئول پیمانکاری خواهد بود. واحد مت

ر صورا تش یص عمایاا د ،کار و يا حین اجرای عمایاا ضمن صدور اخطار کتبیهبهداشتی و زيتت محیطی سیمان تهران هنگام شروع ب ،ايمنی
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 ،مايد. پیمانکار تا رفع کامل موارد فوق الذکر حق انجام هیچگونه عمایاتی را ن واهد داشت؛ بديهی است برای شروع مجفدد عمایفاا  نرا متوقف می

 .سیمان تهران الهامی است HSEتأيیديه کتبی واحد 

 پیمانکار موظف است برای کایه نیروهای خود لباس کار متحدالشکل آرم دار و کاله ايمنی با برچتب مش ص که جنس و رنگ آن به تأيیديه واحد (9

HSE .رسیده باشد تهیه و در ابتدای شروع عمایاا در اختیار آنان قرار دهد 

 .نل سیمان تهران را ندارد و در صورا مشاهده با آن برخورد خواهد شدپیمانکار به هیچ عنوان حق استفاده از لباس کار و کاله ايمنی پرس (11

آزمايشاا قبفل از   ،پرسنل تحت پوشش خود را جهت انجام آزمايشاا پهشکی شامل: آزمايش عدم اعتیاد ،کارهپیمانکار موظف است قبل از شروع ب (11

ده و نتايج آزمايشاا را جهت تشکیل پرونده پهشکی بفه مرکفه بهداشفت کفار     صالح اعهام نمو.. به مراکه ذی.است دام و معايناا ادواری )سالیانه( و

های اکه ياد شده اقدام نموده و ههينهصورا کارفرما )سیمان تهران( راساً نتبت به اعهام پرسنل به مر)بهداری( سیمان تهران ارائه نمايد. در غیر اين

 .د نمودآن را به اضافه ي  برابر از مطالباا پیمانکار کتر خواه

سیمان تهران را رعايت نموده  HSEمجموعه مقرراا ايمنی ارائه شده از سوی واحد  ،پیمانکار موظف است در زمان حمل و نقل تجهیهاا و وسايل (12

 .عمل آوردسیمان تهران به HSEهای الزم را با واحد   و در تمامی مراحل هماهنگی

 ،جوشکاری کنار مواد و م ازن قابل اشفتعال )از قبیفل م فازن مفازوا     ،کار با تجهیهاا برقی ،حفاری ،عچنانچه پیمانکار به هر دلیل نیاز به کار در ارتفا (13

حمل و نقل تجهیهاا سنگین و خطرناک و هرگونه عمایفاا کفاری دارای ريتف  خطفر بفااليی را       ،کار در فضاهای بتته ،..(.ايتتگاه گاز و ،پمپ بنهين

 .سیمان تهران اخذ نمايد HSEمجوزهای کار ايمن را از واحد  ،سیمان تهران قبل از شروع هرگونه فعالیت HSEبايتت ضمن اطالع به واحد می ،داشت

خصوصفاً   ،حالت اولیه اقدام نمايد؛ در اين مفورد   و بهتازی محیط کار و بازگرداندن آن به  نتبت به پاکتازی ،پیمانکار موظف است پس از انجام کار (14

بايتت مجدداً نصب گردد؛ همچنفین در  رورتاً قبل از استارا تجهیهاا میبرداشته شده قطعاا گردنده بالفاصاه و ضهای شود کایه حفاظکید میتأ

سیمان تهران رسانده و بعفد از   HSEبه اطالع واحد  ،های مهاحم کار وجود داشت قبل از اقدامها نیه چنانچه ضرورا برش نردهخصوص نرده حفاظ

 .الت اولیه خود برگردانده شوداتمام نیه در اسرع وقت به ح

کار لحاظ نمايد. مباغ فوق بايد صفرف تفأمین اقفالم    همندرج در آنالیه قیمت خود را قبل از شروع ب HSEهای مرتبط با پیمانکار موظف است ههينه (12

.. گردد. در ضمن ههينه فوق می بايتت به تأيیفد  .امداد و نجاا و ،سازیفرهنگ  ،کارکنان HSEآموزش  ،نیاز شامل: تجهیهاا حفاظت فردی مورد

 .سیمان تهران خواهد بود HSEهای مرتبط توسط مدير نه صورا وضعیت پس از تأيید ههينهسیمان تهران برسد. پرداخت هرگو HSEمدير 

 .موظف است کایه نیروهای خود را در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش بیمه مناسب قرار دهد پیمانکار  (16

ساعت به  24هايی که بدين منظور تهیه گرديده تنظیم و ظرف مدا حادثه و شبه حادثه آن را در فرم در صورا بروز هرگونه پیمانکار موظف است  (17

 .سیمان تهران گهارش دهد HSEواحد 

کار و رفاه  ،تهران جهت ارسال به اداره تعاونسیمان  HSEپیمانکار ماهم به ثبت آمار و ارائه گهارش حوادث ناشی از کار )در پايان هر ماه( به واحد  (18

 .باشداجتماعی منطقه می

پیمانکار پاس گوی مراجع انتظامی و قانونی بوده و مکاف و متعهفد بفه جبفران     ،در صورا بروز هرگونه حادثه توسط پیمانکار )اعم از جانی و مالی( (19

 .باشد طور کامل میموارد بهختاراا مالی و ساير  ،ختاراا وارده اعم از پرداخت ديه

دارد در تمام مواردی که شرايط انجام کفاری بفرای کارکنفان و امفوال سفیمان تهفران يفا        ان( اين حق را برای خود محفوظ میکارفرما )سیمان تهر (21

 .پیمانکار م اطره آمیه باشد از ادامه تمام يا قتمتی از آن تا رفع شرايط م اطره آمیه و نا ايمن جاوگیری نمايد

هفای  عهفده دار بفودن کایفه متفئولیت    تر اسناد رسمی )محضر( در خصوص کار نتبت به اخذ تعهدنامه از دفاهکار موظف است قبل از شروع بپیمان (21

بارتی را به سیمان تهران ارائه نمايد. به عکیفری و حقوقی پرسنل تحت پوشش خود در مدا اجرای قرارداد اقدام و در هنگام عقد قرارداد آن ،مدنی

نقص عضو و يا فوا پرسفنل پیمانکفار گفردد و در پفی شفکايت ففرد        ،که بر اثر بروز هرگونه حادثه در محل کار منجر به مصدومیتدر صورتی ديگر

محض مطالبفه  عهد است کایه ختاراا وارده را بهپیمانکار ماهم و مت ،دستگاه قضائی سیمان تهران را مقصر اعالم کند ،حادثه ديده و يا وراث متوفی

 .صورا کایه ختاراا وارده از مطالباا پیمانکار کتر خواهد شدداخت نمايد و در غیر اينپر

عدم سوار کردن متافر در قتمت بار عقب  ،رعايت سبقت ممنوع ،پیمانکار موظف است کایه قوانین راهنمايی و رانندگی اعم از رعايت سرعت مجاز (22

 .های معادن( سیمان تهران رعايت نمايدهای داخل و خارج )جاده.. را در  جاده.يمنی ووانت و استفاده راکبین موتورسیکات از کاله کاسکت ا
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های م تاف عمایاا پیمان که پیمانکار با موافقت کارفرما )سیمان تهران( اجرای قتمتآيین نامه ايمنی امور پیمانکاری در صورتی 11مطابق با ماده  (23

هر پیمانکار در محدوده پیمان خود متئول اجرای کایه مقرراا مفرتبط بفوده و    ،انکاران ديگر محول نمايدرا مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار يا پیم

 .پیمانکار اصای متئول نظارا و ايجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود

نمايد. بديهی است در صفورا عفدم رعايفت الهامفاا      زيتت محیطی سیمان تهران را رعايتبهداشتی و  ،پیمانکار مکاف است قوانین و مقرراا ايمنی (24

 شرح ذيل برخورد خواهد شد:به ،بهداشتی و زيتت محیطی سیمان تهران ،ايمنی

 .وضعیت آن پیمانکار کتر خواهد شداز صورا کارگر ماهیانهحقوق روز مباغی معادل پنج  ،برای نوبت اولپیمانکار صورا دريافت اخطار کتبی در ( 1-24

 .وضعیت آن پیمانکار کتر خواهد شداز صورا کارگر ماهیانهحقوق روز مباغی معادل ده  ،برای نوبت دومپیمانکار صورا دريافت اخطار کتبی در ( 2-24

  .خواهد شد فتخقرارداد  ،در صورا دريافت اخطار کتبی برای نوبت سوم( 3-24

 ،های حفاظت فنی و بهداشت کفار آيین نامه ،بیمه تأمین اجتماعی ،مربوط به قانون کارنمايد که جمیع قوانین و مقرراا یپیمانکار گواهی و تأيید م (22

در هر حال متئولیت عدم اجرای قوانین و مقرراا ففوق الفذکر متوجفه     ،.. را رعايت کند.بهداشتی و زيتت محیطی سیمان تهران و ،الهاماا ايمنی

 .کارفرما )سیمان تهران( ن واهد بود

می مقفرراا  نحوی منعقد نمايد که در آن پیمانکار متعهد گردد که تمفا ت قرارداد خود را با پیمانکار بهکارفرما مکاف اس ،ون کارقان 13مطابق ماده  (26

 .های مربوط به اين قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نمايدقانون کار و آيین نامه

 .احتاً در متن قرارداد لحاظ گرددها و تعهداا طرفین پیمان در مورد ايمنی بايد صرکایه متئولیت (27

-در صورتیکه پیمانکار از وسايل حمل و نقل سنگین و نیمه سنگین مثل کامیون، بولدوزر، لیفتراک، جرثقیفل، لفودر و ... اسفتفاده مفی     (28

مفذکور را بفه    هفای  نمايد، مکاف است نتبت به اخذ گواهینامه سالمت ايمنی ماشین آالا خود اقدام و قبل از شروع به کار، گواهینامه

 کارفرما ارائه نمايد.

شررت  یریمان تارران    ....................................................................  عنوان پیمانکاربهاينجانب ..................................................... 

حاضرر بره وبرو      ،تنم و در صورت عدم رعاي  به اير  مروارد   اجرا نمايم تمام مفاد آن رامطالعه و تعاد میتمام موارد فوق را 

گیررم و حر    عاده مری اوب و مسئولی  تامل آن را نیز بهضمناً عو .هرگونه تصمیم از جانب تارفرما )ییمان تاران( خواهم بود

 .نمايماران از خود یلب و یاوط میرابطه علیه ییمان تهرگونه ادعا و اعتراضی را در اي 

 

 و نام خانوادگی مديرعامل شرت  پیمانکار نام
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 قرارداد منع افشاء اطالعات سيمان تهران

 (NDA)  و اختصاصی( محرمانه اطالعات و اسرار )حفظ 

باشید هیه   می   شركت سيمان تهران ـ سهامي عام بندی شده مربوط به صاحب اطالعات دارای اطالعات طبقهاینکه باتوجه به

اینکه گیرنیده  توجه بهشود و بابندی شده نامیده م بعد در این قرارداد اطالعات طبقهمحرمانه و مختص به این شرهت است و من

نماید، ایین  شرهت دریافت م نجام تعهدات خود در قبال منظور اای را بهبندی شدهموجب این قرارداد، اطالعات طبقهاطالعات به

 گردد:منعقد م  وافق و قصد طرفین و با شرایط ذیلقرارداد با ت

 :متعهدله)صاحب اطالعات(

 5تهران، خیابان فردوس ، خیابان شهید تقوی، هوچه انوشیروان ، پیال   نشان  به شركت سيمان تهران ـ سهامي عام 

« صیاحب اطالعیات  »طیر  اول هیه در ایین قیرارداد      به عنوان سرمدی هادیآقایان سید عباس حسین  و دگ  و با نماین

 ود.شنامیده م 

 :متعهد )گيرنده اطالعات(

 نمایندگ  با ........... و شناسه مل  .........-......-...... هد اقتصادی شماره ............... شماره ثبتبه ...سهامي  – .......... شركت

  روزنامیه رسیم  آگه  آخرین تغییرات شرهت منیدر  در  عامل شرهت مذهور مستنداً بهمدیر عنوان به .................خانم آقا/

عنوان طر  دوم هه در به ....... هدپست ، ......، واحد .....، طبقه .................................، پال ....  نشانبه ....../..../... مورخ .......... شماره

 شود.نامیده م  «گیرنده اطالعات»این قرارداد 
   :( موضوع قرارداد1ماده 

 یا شفاه  یا غیررسم ، مکتوب یا رسم  بصورتهه اطالعات  هلیه حفظهب تعهد از ستاعبارت قرارداد موضوع

 گیرنده اطالعات  اختیار در دیگر اشَکال یا دستگاه با خواندن قابل شده، ضبط مستند، باواسطه، یا بیواسطه الکترونیک ،

 معامالت، محصوالت، و هاپروژه به حقوق مربوط معنوی، مالکیت هاری،شدان و تجاری اطالعات شامل گیرد،م  قرار

و  فعالیت و سازمان هایاستراتژی ، نام تجاری و برند(،، ایده، دامینگذاری)هلیه مستندات مربوط به پروژهقیمت مشتریان،

 تلق  و اختصاص  محرمانه اطالعات و تجاری اداری اسرار عنوانبه هه آن با مرتبط فرصتهای یا اهدا  برنامه، همچنین

 شوند.م 

باشید  بنیدی حفیایت  می    گییرد و دارای طبقیه  هلیه اطالعات و موضوعات  هه در اختیار گیرنده اطالعات قرار می   تبصره:

 گردد.  محرمانه محسوب م 

   :( مدت قرارداد2ماده 

. باشید ینافیذ و میوثر م   باشد اطالعات م رندهیگ اریاطالعات در اخت هه تا زمان و ...../../..لغایت  ../../.. خیقرارداد از تار نیا

زوال وصی    .باشد معتبر م باشداطالعات  رندهیگ اریدر اخت  حفایت یبندطبقه یاطالعات دارا هه تعهدات تا مادام نیا

و  گیردد  اعیالم می    طور هتبی توسط صاحب اطالعات بهو زمان آن، اسناد و اطالعات   فایتح یبندطبقه یاطالعات دارا

 نیی تعهیدات ا  هیی هل تیی صاحب اطالعات دائر بر زوال وص  مزبیور مکلی  بیه رعا    حیو پاسخ صراطالعات قبل از استعالم  رندهیگ

 .باشد  قرارداد م

اطالعیات  را هیه قابیل     و گیرنده متعهد است هلییه اسیناد  در صورت قطع همکاری گیرنده اطالعات با صاحب اطالعات،  تبصره:

مسترد نماید معهذا تعهدات این قرارداد به شرح فوق باق  و معتبر  سیمان تهرانشرهت به  باشد،صاحب اطالعات م استرداد به 

 باشد.م 
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 :( اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتي3ماده 

سیری(، مشیتمل بیر هیر نیوع دیتیا، میواد        اطالعات دارای طبقه بندی حفایت  )محرمانه، خیل  محرمانه، سیری، بکلی    

اطالعات ، محصوالت فنآوری، سخت افزار و یا نرم افزار، اسیناد فرمیت شیده و/ ییا فرمیت نشیده بطیور هامیل ییا جزئی ،           

هیا، مشخصیات فنی  تجهییزات، مشخصیات      ، قراردادها، تفاهم نامیه  SLA, SOC, SOW LOM, LOP, RFQ, RFPاسناد

ها، اطالعات مال  و دیگر اطالعات داده شده ییا پذیرفتیه    Marketingها،  Business Planها،  Manualاطالعات  پرسنل، 

باشد هه از سوی صاحب اطالعات در اختییار  شده، بصورت شفاه ، نوشتاری و با استفاده از )موجود در( هر نوع رسانه، م 

 گیرنده اطالعات قرار داده شود. 

 :( شرایط و تعهدات  گيرنده اطالعات0ماده 

 تعهدات گیرنده اطالعات شامل ؛ عدم استفاده، عدم افشاء و رازداری و به شرح ذیل  است:
 عدم استفاده: -1-0

بندی را تنها در موارد ذهر شده در این قرارداد و دیگیر قراردادهیای  هیه    گیرنده اطالعات تعهد نمود اطالعات دارای طبقه

نماید و یا سایر مواردی هه براساس مفاد این قرارداد مجاز نموده یا م بصورت مستقل یا وابسته با صاحب اطالعات منعقد 

 هار گیرد.  ه، آزمایش و بررس  نموده و ب، مطالعهباشدم 

بنیدی حفیایت  را در اهیداف  غییر از رابطیه خیود بیا صیاحب         گیرنده اطالعات تعهد نمود اطالعات دارای طبقه-1 -1-4

آنها را تنها با مجوز صاحب اطالعات دراختیار ادارات، مدیران یا مستخدمان  قرار دهید   اطالعات مورد استفاده قرار ندهد و

 هه به طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اطالعات نیاز به دانستن آنها دارد.
  :عدم افشاء -2-0

دی حفیایت  و ییا هیر    گیرنده اطالعات تعهد نمود هه تمام  تالش خود را جهت منع افشای اطالعیات دارای طبقیه بنی    

بخش  از آن به اشخاص متفرقه را بنماید و در دیگر موارد، این اطالعات را مطابق با بندهای این قرارداد بیا رعاییت نکیات    

بندی حفایت  نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر یا در اختیار عموم قرار ندهد. هارهنان گیرنده هه در راسیتای اسیتفاده   طبقه

-این قرارداد( نیاز به اطالعات دارای طبقه بندی حفایت  مذهور دارنید، از ایین قاعیده مسیتمن  می      های مجاز )براساس 

 باشند.  

در  هنید،  فیاش  را درییافت   اختصاصی   اطالعیات  قضیای ،  احکام راستای در شود گیرنده اطالعات ناگزیر چنانچه : 1تبصره 

 بیا افشیای   مخیالفت   اطالعیات  هننده واگذار طر  چنانچه .دهد صاحب اطالعات اطالع به قبل از را مراتب باید آنصورت

 افشیای  بیه  نسبت اختیار خود به تواندم  آنصورت در ندهد، نشان خود از قضای  احکام اساس بر مقرر مهلت در اطالعات

 .هند اقدام هننده درخواست قضای  دستگاه به اطالعات
 رفع به نسبت قانون  از مسیرهای باید هفته یک مدت یر  خود باشد، اطالعات افشای مخال  اطالعات هننده واگذار ههصورت  در

 .نماید ارائه قضای  محاهم به را اطالعات تواندگیرنده اطالعات م  حکم، اثر رفع عدم صورت در و نماید اقدام دستور با حکم اثر
 :اصل رازداري -3-0

جهت حفایت از اطالعات دارای طبقیه بنیدی حفیایت  را بیه عمیل      گیرنده اطالعات تعهد نمود هه تمام  اقدامات الزم  

آورده و از افشای اطالعات دارای طبقه بندی حفایت  در مجامع عموم  یا در اختیار قراردادن آن بیه اشیخاص غیرمجیاز    

   جلوگیری نماید.
ازی یا تغییر شیکل داده شیود.   بندی حفایت  نباید در مسیری غیر از اهدا  این قرارداد، بازساطالعات دارای طبقه -4-4

بنیدی  بالفاصله پس از درخواست صاحب اطالعات، گیرنده اطالعات بایست  عیناً )اصل( نسخه های اطالعات دارای طبقیه 
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هیای بازسیازی شیده را    ها و نسخهها و هپ حفایت  دریافت  اعم از نوشتار یا هر نوع رسانه دیگر، به انضمام هلیه رونوشت

 روز پس از درخواست به صاحب اطالعات باز گرداند.   11یر  مدت 

نماید هه در مدت اعتبار این قرارداد با هیچ یک از شرهتهای رقیب تحیت هییچ   گیرنده اطالعات تعهد و تضمین م  -5-4

قیرارداد )جبیران    8مفیاد میاده   عنوان و شغل خاص  همکاری ننماید. درصورت احراز تخل  از جانیب گیرنیده اطالعیات،    

 خسارات( حاهم خواهد بود. 

گیرنده اطالعات تعهد نمود هه در مدت زمان اعتبار این قرارداد و تعهیدات ناشی  از آن از انجیام هرگونیه مصیاحبه       -6-4

ن اخیذ مجیوز   ها و مطبوعات اعم از عموم  و اختصاص  بیدو مرتبط با اطالعات محرمانه دراختیار به هر نحو با هلیه رسانه

 هتب  از صاحب اطالعات خودداری نماید.  

درصورت  هه به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این قرارداد و هلیه تعهدات ناش  از آن مستقالً تا زمیان  هیه    : 2تبصره 

 االتباع باق  خواهد ماند. اطالعات در اختیار گیرنده اطالعات قرار دارد معتبر و الزم

اطالعات، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطالعات موضوع این قرارداد را بیرای خیود ییا هیر شیخص ثیالم         گیرنده : 3تبصره 

 ندارد.  

در صورتیکه برخ  از مفاد این قرارداد به موجب حکم قطع  مراجع ذیصالح قانون  یا قضای  محکوم به بطالن یا  : 0تبصره 

 االتباع باق  خواهد ماند. الزمعدم نفوذ گردد، مابق  مفاد آن بین طرفین نافذ و 

 :( حدود اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتي5ماده 

گیردد،  ها توسط گیرنده اطالعیات حاصیل و هسیب می     هه در جریان انجام تعهدات و پروژه 3هلیه اطالعات موضوع ماده 

احکام این قرارداد خواهید   بندی حفایت  تلق  و مشمول شرایط وو دارای طبقهسیمان تهران شرهت  متعلق و مختص به

 بود.

بندی حفایت  و اختصاص  تلق  نشده و گیرنده اطالعات متعهد بیه رعاییت مفیاد ایین     در موارد زیر اطالعات دارای طبقه

 قرارداد در مورد این دسته از اطالعات نخواهد بود: 

 اشد.اطالعات بدون هم و هسر از جانب صاحب اطالعات به اطالعات عموم  رسیده ب -1-5

 نهادهای دولت  طبق نیاز خود دستور به ارائه اطالعات بصورت عموم  داده باشند.   -2-5
 :اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتي ( حدود مالکيت6ماده 

)هلیه مستندات مربوط بیه پیروژه، اییده،     و هانمونه نخستین، ، مدلهایتمشخصا ها،طرح اسناد، جمله از اطالعات هرگونه

 این اساس بر هه تمام  اطالعات دارای طبقه بندی حفایت قبیل و بطور هل   این از مواردی تجاری و برند( ودامین، نام 

 از ناش  حقوق و شودم  محسوب آن واگذار هننده طر  دارای  و گیرد، جزء اموالم  قرار مقابل طر  اختیار در قرارداد

توانید ایین اطالعیات    و ارایه دهنده م  دارد تعلق اطالعات واگذارهنندهطر   به اطالعات، اینگونه معنوی و فکری مالکیت

 بندی را هر طور هه بخواهد بدون اجازه گیرنده اطالعات استفاده نماید.  دارای طبقه

هرگونه جیواز   ای  حفایت یطبقهبند یانتقال حقوق اطالعات دارا ریتفس ای  تلق دیوجه نبا چیقرارداد به ه نیا یاز بندها

اطالعیات بشیود. هییچ ییک از مفیاد       رندهیبه گ  حفایت یطبقهبند یدرخصوص اطالعات دارا یمعنو یتهایمالک ریسا ای

در زمینه ثبت عالئم و اختراعات، حق تیللی     حقوق یرا به واگذار عاتمندر  در این قراردا نباید طر  واگذارهننده اطال

 باشید،  آن می  یپروانیه از رو  یر اختیار طرفین قرارداد یا قابیل اعطیا  هه اهنون یا در آینده د ییا دیگر موارد مالکیت فکر

 اعطا هند.

 :خاتمه قرارداد(9 ماده
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رخ دهید، گیرنیده    زودتیر  هیه  هیدام  هر قرارداد، این اعتبار انقضای پ  در یا اطالعات هنندهواگذار طر  درخواست به بنا

 آنهیا  از شیده  های تهییه نسخه جمله از را اطالعات همه و خودداری دریافت  اطالعات از گیریبهره ادامه از باید اطالعات

 اطالعیات  انهیدام  از را اطالعات دریافت  هننده واگذار طر  هتباً و امحا را آن غیر و هپ  و غیردیجیتال دیجیتال، از اعم

 واگذارهننیده  طیر   بیه  را درییافت   اطالعیات اختصاصی    اطالعیات  هننیده  واگذار طر  درخواست به اینکه یا هند آگاه

 .بازگرداند اطالعات

 :( جبران خسارت8ماده 

گیرنده اطالعات تعهد نمود هه هلیه خسارات  را هه در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هیر ییک از تعهیدات ناشی  از     

طالعیات متعهید   گردد، جبران نماید. تقویم خسارت با صاحب اطالعات بوده و گیرنده اقرارداد متوجه صاحب اطالعات م 

به پرداخت مبلغ برآوردی صاحب اطالعات گردیده و حق هرگونه اعتراض  را از خود سلب نمود. همچنیین تعهید گیرنیده    

هیای صیدرالذهر   در حفظ و نگهداری اطالعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و قوانین و بخشینامه 

ن خسارت به شرح فوق( خواهد بود. الزم به ذهر است درصورت تخل  از مراتب مندر  قابل تعقیب هیفری )عالوه بر جبرا

در قرارداد هلیه تبعات قانون  آن صرفاً متوجه گیرنده اطالعات بوده و صاحب اطالعیات طبیق مقیررات قیانون  مزبیور بیا       

 نماید.  گیرنده اطالعات رفتار م 

 باشد.قررات جمهوری اسالم  ایران م این قرارداد از هرحیث تابع قوانین و م تبصره :

 :( حل اختالف7ماده 

مرتبط  یراجع به اسناد پرداخت و اسناد تجار یاجرا، بطالن، فسخ، دعاو ای ریاز تفس  درصورت بروز هرگونه اختال  ناش 

حیل و فصیل خواهید     آمییز مذاهره و به صورت مسالمت، بدواً ازطریق راجع به توابع و لواحق آن یدعاو ایقرارداد و  نیبا ا

و طبیق  مستضیعفان انقیالب اسیالم      ادیی مسیتقر در بن  یداور ئتیشد، در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع از طریق ه

و الزم االجیرا خواهید     قطعی  نیطیرف  یداور برا یو حل و فصل بوده و را  دگیمزبور قابل رس یداور ئتیدستورالعمل ه

 .باشد اعتبار و الزم االجرا م یقرارداد دارا نیفسخ ا ایدر فرض بطالن   حتحاضر و  دمستقل از قراردا ،یبود. شرط داور
 :اقامتگاه (14ماده 

-هاقامتگاه طرفین قرارداد همان است هه در این قرارداد تصریح شده بنابراین مادام هه طرفین تغیییر اقامتگیاه خیود را بی    

هیا  صدور هرگونه ابالغ  به این نشیان   ،طر  دیگر اطالع نداده)ثنا( به  کیدر سامانه ابالغ الکترون رییتغ ایصورت هتب  و 

 معتبر است.

 :قرارداد تيتمام( 11ماده 

قیانون   544، میاده  1353قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولت  مصیوب   )4(این قرارداد مستند به مفاد بند 

مجازات اسالم  )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( و رعایت مصوبه شورای عال  امنیت مل  با موضوع چگونگ  حفاییت  

جیرایم رایانیه    مندر  در قیانون ( و مفاد  25/2/82/م/خ به تاریخ 4221/111از اطالعات، اسناد و مدار  )بخشنامه شماره 

تبصره در تاریخ ......../........./.......... تنظیم و توسط طرفین امضا گردیده و مفاد ایین   2ماده و  11در  1382ای مصوب سال 

                                باشد.قید شده است، الزم االجرا م اد از تاریخ  هه در صدر قرارد

 گيرنده اطالعات صاحب اطالعات

 .........سهامي  – ..........شرکت سهامي عام –شرکت سيمان تهران 

  .........خانم آقا/  سرمدي هادي –سيد عباس حسيني 
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 امور مالي سيمان تهران   

 

از مطالباا  ايناابا/ ا ايار شا.                                                    ريال 2ر000ر000ر000 شود مبلغ بدينوسيله تقاضا مي

 ها وکليه فعاليت ( بف. بي.وي ابسابي الزم جه  اباام79) بود و هف تأمير مناقصه عموميجه  تضمير شا.   در  

ماتمع  برداری، برق، پشتيباني مکانيک، آزمايشگاه و ...(های مختلف )مکانيک، بهرهوله در قسمتامور مح

صنعتي سيمان ته.ان واقع در شه.ري، غني آباد و واحد هفتم سيمان تها.ان واقاع در جاادا رااوران، ميادان  اامر       

سيمان ته.ان، بلو ه شود و  1000 ماا ديموضوع دعوتنامه  1000-1001 در سال الحاج)آقا بور(، ابتهاي شه.ك مشي.يه

 م.ات/ به ش.ح ذيل ب.اي دبي.رابه  ميسيون معامال  سيمان ته.ان گواهي گ.دد 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 از امور مالي سيمان تهران به دبيرخانه کميسيون معامالت    

 

از مطالباا  ش.  اضامابتنامه بااب يا     رياال   2ر000ر000ر000 شود مطابق دررواس  فوق مبلغ بدينوسيله گواهي مي

ش.ايط مناقصه با.اي مسات.د شادن     0چك باب ي متقاضي باب  تضمير ش.   در مناقصه عمومي بلو ه شدا و مطابق بند 

 آن اقدام رواهد شد 

      

 

 مناقصه گر ، امضاء و مهرنام

 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

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       



 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 ـنام  رديف

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

11.         

 



 بسمـه تعـالـي

 هاي مرتبط با موضوع مناقصه  سوابق كاري پروژه
 

 راءدر دست اج روژهپ خاتمه   تاريخ روژهپ شروع   تاريخ روژهپ اجراي  محل  امتلفن كارفر شركتام ن روژهنام پ رديف
ل پيمان مبلغ ك

 )ريال(

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
11.          

 ـعجـمـ
 

 يد .ياقدام فرما زيرر اسناد درخواستي نسبت به ارسال تصاوي   

  . تصوير صفحه اول قراردادهاي مندرج در جدول فوق -

 . تصوير صورتجلسه تحويل موقت -

 . تصوير صورتجلسه تحويل دائم -

  . دست اجراء تصوير آخرين صورت وضعيت طه با پيمانهاي دردر راب -

 

   : ر شركتهو 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 


