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 11/97مناقصه شماره 
و  یانس ان یروی ن نید مفتح در نظر دارد تأمید برق شهیت تولیریشركت مد

نفر جه ت تص دی ام ور مفت     204به تعداد   را  مورد نیاز خود یخدمات

ق مناقص ه یل از طریط ذیطبق شرا یک پیوست  براساس پراکندگی جدول شماره

کار ده ت شین صالحییتع یبه شركتها یادو مرح ه یعموم اداره کل تع او    

  د.یاستا  همدا  واگذار نما یاجتماع ورفاه 

 شرح خدمات موضوع مناقصه: -1

 نوع مناقصه: عمومی دو مرح ه ای -1-1

ذی ل و بفش ه ای مفت    مانن د عن اوین فعالیتهای این مناقصه در  -2-1

 باشد:می این مناقصه 3ضمائم پیوست

 آبدارخانه -1

 راستخدمات نگهبانی و ح -2

 خدمات جانبی سوخت رسانی -3

 خدمات جانبی ایمنی -4

 خدمات جانبی تعمیرات -5

 بهره برداری و شیمی(های خدمات جانبی بهره برداری )بفش -6

خ  دمات ج  انبی اداری )واح  دهای مفت     اداری/تعمیرات/من  اب   -7

 انسانی/مهندسی/برنامه ریزی/بهره برداری(

 ایو بازدیدهای دوره ها اورهال -8

 کارشناسی و خدمات مشاوره ای -9

 سایر موارد  – 10

محل انجام کار موضوع مناقصه نیروگاه شهید محل اجرای موضوع مناقصه : -2

واق   در  ونیروگاه دورودجاده تهرا   45مفت  واق  در همدا  کی ومتر 

 اشدبمی واقع در همدان  حوشرکت تولید نیروی برق شهید مفت شهرستا  دورود

 :عمومی وتعهدات پیمانکارط شرای -3

جهت پیشنهاد قیم ت  3مطابق  پیوست  همراه اسناد مناقصه شرح خدمات  -1

باشد و مفاد مندرج در قرارداد و ش رایط عم ومی من درج در می ضمیمه

قاب ل  به خواست یا موافقت کارفرم ا فقط ( این اسناد مناقصه3بند )

الیتغی ر ای ن ج  زش ش رایط تاب ت و در غیر این ص ورت بوده و تغییر 

باشد  لذا هرگونه تغییر در آنها و یا اع  الم ش روا باع   می مناقصه

 گردد.می حذف نام پیمانکار پیشنهاد دهنده در کمیسیو  مناقصه گزار

پیمانکار در صورت لزوم و در جهت اج رای موض وع مناقص ه و دریاف  ت  -2

ی ا  هرگونه اطالعات الزم پس از هماهنگی کتبی با کارفرما )قبل از پا

مه ت مناقصه( در محل کارفرما حضور یافته و پس از بررس ی م دارو و 

تجهیزات موجود و کسب هرگونه اطالعات الزم نس بت ب ه تهی ه و تحوی ل 

مدارو خواسته شده در این مناقصه و ارائه پیشنهادات ب ا توج ه ب ه 

 نماید.می شرایط مناقصه اقدام

شت شغ ی کارفرما توس ط رعایت ک یه موارد زیست محیطی  ایمنی و بهدا -3

 باشد.می پیمانکار تحت نظارت کارفرما الزامی و ضروری

در صورتیکه کارفرما در حین اجرای کار تشفیص دهن د ک ه ه ر ی ک از  -4

کارکنا  پیمانکار دارای صالحیت نباشند با ذکر دالیل مراتب را کتب ا  

ن است آنها را تع  ویو و ج ایگزی مؤظ به پیمانکار اعالم و پیمانکار 

 نماید.

هرگونه مسائل و مشکالت باید از طریق دستگاه نظارت حل و فصل گ ردد.  -5

لذا ارتباا دائمی و مستقیم پیمانکار ب ا دس تگاه نظ ارت کارفرم ا 

 باید برقرار باشد.

ب ه دس تور  هماهنگی  اتاست در ج س مؤظ پیمانکار و یا نماینده وی  -6

مای د و گ زار  حضور یافته و تصمیمات اخذ ش ده را اج را ن کارفرما
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درصد پیشرفت کار و مشکالت کاری را به اطالع دستگاه نظ ارت کارفرم ا 

 برساند.

است پس از دریافت قرارداد از طرف کارفرم ا ح داک ر  ظ ومپیمانکار  -7

 ظرف ده روز آنرا امضاش و جهت مبادله به کارفرما عودت دهد.

ط الع پیمانکار مک   است پس از ورود کارکنا  جدی د مرات  ب را ب ه ا -8

گروه ایمنی کارفرما رسانیده و نسبت ب ه تکمی ل م دارو و مس تندات 

 مربوطه اقدام نماید.

در صورتی که پیمانکار یا پرسنل طرف ق رارداد پیمانک ار در اج رای  -9

کار تع ل ورزند و باع  وارد آورد  خساراتی به کارفرما گردند باید 

واه د ش د ک یه خسارات وارده را که توس ط دس تگاه نظ ارت تعی ین خ

 بپردازند.

چنانچه عم کرد پیمانکار مط وب نباشد و سایر مواردی که از قصور و  -10

کوتاهی پیمانکار ناشی گردد  متناسب با هر م ورد جریم ه ای مط ابق 

 قرارداد اعمال خواهد شد.

بایست م ورد تائی د دس تگاه می ک یه پرسنل طرف قرارداد پیمانکار  -11

 نظارت کارفرما باشند.

رارداد پیمانکار بایستی با هم اهنگی کارفرم ا بص ورت در ابتدای ق -12

مکتوب یک روز معین را بعنوا  موعد پرداخت حقوق برای ک ل کارکن ا  

 .مشمول قرارداد اعالم نماید

ایمنی کارفرما به پرسنل طرف موض وع های آموز  و رعایت دستورالعمل -13

ه مناقصه به عهده پیمانکار بوده و هرگونه قصوری از ط رف پرس نل ک 

 ی و جزئی  نقص عضو و کمنجر به صدمه بدنی  جرح یا از کار افتادگی 

یا فوت گردد بر عهده پیمانکار بوده و پاسخ گویی به مراج   ذیص الح 

ه ای کار و ... و همچن ین پرداخ ت ک ی ه غرامت ادارهقضایی  بازرس 

شرعی و های متع قه از قبیل دیه نقص عضو و یا دیه فوت و سایر غرامت

ی برابر حکم مراج  ذیربط و ک یه خساراتی که در این رابطه به قانون

کارفرما وارد شود ب ه عه ده پیمانک ار ب وده و در ص ورت اس تنکاف 

پیمانکار از پرداخت مبالغ مذکور کارفرما ح ق خواه د داش ت مب الغ 

پیمانک ار کس ر و پرداخ ت های مذکور را از مح ل مطالب ات و تض مین

کار حق هیچگونه اعتراضی نفواه د داش ت و نماید. در این صورت پیمان

قاب ل پ ذیر  ه  ا هرگونه ادعای پیمانکار نسبت ب ه اینگون ه پرداخت

 نفواهد بود.

هیچ وجهی تح ت عن وا  پ یش پرداخ ت  ع  ی الحس اب   -14

مساعده و غیره در زما  عقد قرارداد به پیمانكار پرداخ ت 

م اه حق وق و ی ک پیمانكار باید توا  پرداخ ت  وشود  نمی

 زایای پرسنل خود را داشته باشد.م

های ناشی از قوانین و مقررات کار و بیم ه و تعهداتهاک یه مسئولیت -15

 باشد.می اجتماعی و حفاظت فنی و فردی به عهده پیمانکار

چنانچه پرسنل طرف قرارداد پیمانکار در اجرای صحیح کارها مس امحه  -16

ن ه نارض ایتی ورزند و باع  اخالل در نظم محیط کار ش ده و ی ا هرگو

توان د برکن اری آنه ا را از می کارفرما را فراهم آورن د کارفرم ا

 به برکناری آنها مؤظ و پیمانکار بالفاص ه درخواست نموده پیمانکار 

باشد و هرگونه پاسخ گویی به مراج  ذیربط ق انونی و س ایرین ب ر می

ش باشد و در مورد جایگزین بایستی با انج ام گ زینمی عهده پیمانکار

 مربوطه توسط دستگاه نظارت کارفرما عمل نماید.

بایس ت ش رایط ذی ل را داش ته می پرسنل طرف ق رارداد )پیمانک ار( -17

 باشند:

 تابعیت جمهوری اسالمی ایرا  و اعتقاد به مبانی آ  -1-17

 محکومیت جزایی و اعتیاد به مواد مفدر ننداشت -2-17
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 صحت مزاج و توانایی انجام کار -3-17

 م اشتهار به فساد اخالقیعد -4-17

 برخورداری از حسن اخالق و رفتار -5-17

 داشتن کارت پایا  خدمت یا معافیت معتبر -6-17

 تائیدیه هسته گزینش -7-17

بدیهی است کارفرما نیز مدارو الزم را پس از انعقاد قرارداد  -8-17

 از پیمانکار اخذ خواهد نمود.

می و مق ررات نیروگ اه را کارگرا  باید ک ی ه ش ئونات اس ال -9-17

رعایت نمایند و در صورتی که پرسنل مزبور به هر جهت م ورد تائی د 

دستگاه نظارت کارفرما در طول ق رارداد ق رار نگیرن د  پیمانک ار 

است نسبت به تعویو و ج ایگزینی آنه ا در اس رع وق ت اق دام  مؤظ 

 باشد.می نماید و خسارت ناشی از آ  بعهده پیمانکار

پیمانک ار  کارکنا   نه خطرات در حین انجام کار از جانببروز هرگو -18

که منجر به حادته آتش سوزی  انفجار  صدمه ب ه تجهی زات ک ه باع   

توق  پیشرفت کار روزانه   تعمیرات اساسی و عم یات گردد  پیمانکار 

باید عالوه بر قبول مس ئولیت  جریم ه ک ی ه خس ارات را نی ز تقب ل 

 نماید.

پیمانک ار در  کارکنا   ث احتمالی ناشی از قصوردر صورت بروز حواد -19

حین کار و رف  مشکل بوجود آم ده توس ط پرس نل کارفرم ا ع الوه ب ر 

 برآورد شده  جریم ه نی ز ب رای پیمانک ار تعی ینهای پرداخت هزینه

 شود.می

مسئولیت حفظ و نگهداری ک ی ه اش یاش و تأسیس ات موج ود و رعای ت  -20

نه قصور و خسارت ج  انی و م الی در حفاظت و ایمنی در کارگاه و هرگو

انجام عم یات که باع  وقف ه در تولی د و عم ی ات گ ردد ب ه عه ده 

 پیمانکار است.

 و نفرات آ  جبرا  خسارت وارده به تجهیزات ناشی از قصور پیمانکار -21

باشد که پس از بررس ی و تائی د در ج س ه مش ترو می بعهده پیمانکار

 ص  ورت وض  عیت پیمانک  ار کس  رنماین  دگا  کارفرم  ا و پیمانک  ار از 

 گردد.می

است یک نس فه از قرارداده ای تنظیم ی ب ین خ ود و  مؤظ پیمانکار  -22

 کارگرا  را به دستگاه نظارت کارفرما با اخذ رسید تحویل نماید.

نشانی پیشنهاد دهندگا  هما  است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت درج  -23

ود ابالغ ش ده ت ق ی شده و هر مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال ش

 خواهد گردید.

ظ  اس  ت حق وق و مزای ای پرداخت ی ب ه ک ارگرا  ط رف وپیمانکار م -24

وزارت تعاو    ک ار و و قوانین ها قرارداد را دقیقا  مطابق بفشنامه

محاس به  کارفرما دستوراترفاه اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار و 

 و پرداخت نماید.

یای پرداختی پرسنل طرف قرارداد اعم ظ  است حقوق و مزاوپیمانکار م -25

از حقوق روزانه  عیدی  سنوات و ... را مطابق قانو  ب ه ک ارگرانی 

پرداخ ت باش ند که حتی کمتر از یک ماه با پیمانکار همکاری داش ته 

های نماید. در غیر این صورت کارفرما رأسا  نسبت ب ه پرداخ ت هزین ه

از محل مطالب ات پیمانک ار باالسری های % هزینه20مربوطه با احتساب 

 کسر خواهد نمود.

ه ای پیمانکار مک   به رعایت طرح طبقه بن دی مش اغل براس  اس گروه -26

 باشد.می تفصیصی ابالغ شده دستگاه نظارت کارفرما

هرگاه كارفرما نیاز ب ه ك ارگرا  روزم زد داش ته باش  د  -27

باید وآنها اقدام نماید تامین ظ  است نسبت به وپیمانكار م

ب ه حس اب که توسط کارفرما تعیین می ش ود رگرا  روزمزد را حقوق کا
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تسویه حساب نماید و م دارو و مس تندات و  نموده بانکی آنا  واریز 

  مربوطه باید به کارفرما ارائه شود.

بص ورت ک یه محاسبات ماهیانه خود را و  تیصورت وضعپیمانکار باید  -28

ا ک ه ش امل ری ز سیستمی و از طریق نرم افزارهای جام  حقوق و مزای

حقوق مزایا   لیست بانک   لیست بیمه  لیست کارکرد و ... که همگ ی 

 نیروگ اه ب هدر مح  ل و  انج  ام ده د به ترتیب حروف الفبا باشد را

  .نمایدتحویل کارفرما 

  است لیست واریزی حقوق و هر نوع پرداختی ب ه حس اب پیمانکار موظ -29

رس انده و ب ه دس تگاه  کارکنا  تحت سرپرستی خود را به تائید بانک

 نظارت کارفرما ارائه نماید.

در صورتیکه کارکنا  پیمانکار براساس اعالم نیاز کارفرم ا بع د از  -30

اوقات اداری و یا در روزهای تعطیل اضافه کاری نماین د. پیمانک ار 

 مؤظ  است طبق قانو  کار مب غ اضافه کاری آنا  را پرداخت نماید.

اعات کاری است ک ه کارفرم  ا تعی ین و ساعت کار پیمانکار براساس س -31

نماید و پیمانکار مک   است در طول م دت ش بانه روز در ه ر می ابالغ

زما  که کارفرما نیاز داشته باشد  به صورت شیفت یا روزک ار نس بت 

 به تأمین آ  اقدام نماید.

جهت بکارگیری نفرات مورد نیاز قرارداد الزم اس ت پ س از معرف ی و  -32

کار  نفرات جهت مصاحبه به دستگاه نظارت کارفرما و قبل از شروع به 

 اداره حراست معرفی و پس  از اخذ مجوز مشغول به کار شوند.

با تحصیالت حداقل ک نفر نماینده تام االختیار )یپیمانکار مک   است  -33

( پس از تائید دستگاه نظ ارت ب ه کارفرم ا معرف ی نمای د و دیپ م 

 و بیمه و دارایی اداری و مالی و  وظیفه نماینده پیگیری تمامی امور

پاسفگویی به درخواستهای کارفرما و پیگیری اس ناد ص ورت وض عیت از 

دستگاه نظارت کارفرما و پیگیری پرداخت حق بیم ه و حق وق کارکن ا  

تقس یم ک ار و رواب ط ب ین امور مربوا به بیم ه تکمی  ی و شاغل و 

تا بر حس ن انج ام باشد می کارفرما و کارگرا  در محل موضوع مناقصه

مربوطه و درخواست شده را ارئه نماید  های کار پرسنل نظارت و گزار 

م ی بعه ده پیمانک ار فوق الذکر بدیهی است حقوق و مزایای نماینده 

 .نمایدرأسا  پرداخت  باید باشد که

طول وقت اداری )روزهای کاری نماینده پیمانکار مؤظ  است در  -1-33

لغای ت  7:30از ساعت  کارکنا  روزکار شرکت غیر تعطیل(همانند سایر

عصر در محل نیروگاه حضور داشته باش د و در س اعاتی ک ه در  16:30

صورت لزوم از طرف دستگاه نظارت اعالم خواهد ش د و بع د از اوق ات 

بایست در محل کارفرما می اداری و یا در روزهای تعطیل رسمی و جمعه

ل و خارج از ساعات اداری ب ا حضور بهم رساند )حتی در روزهای تعطی

 صالحدید دستگاه نظارت(.

کارکنا  خود درخص و   انجام امور ظ  بهوم پیمانکارنماینده  -2-33

نقدی های مسائ ی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا  اضافه کاری  پادا 

و هزین ه ه ای  درم ا  و غیر نقدی  مرخصی ها  مأموریت  لباس ک ار

 .گو به سواالت گارکنا  خود باشد. خپاسمی باشد وکارکنا  و...

برای کارکن ا  خ ود کارت شناسایی موظ  است در خصو  اخذ  پیمانکار -34

هماهنگی الزم را انجام ده د وهزین ه ص دور  اداره حراست کارفرمابا 

 .کارت شناسایی به عهده کارفرما می باشد.

بفش   نامه ش   ماره  پیمانک   ار موظ     اس   ت درخص   و  اج   رای   -35

) موض وع مق ام ع الی وزارت نی رو   15/9/94مورخ  100/50/41232/94

 نماید ( اقدامگواهی صالحیت حرفه ای در مشاغل فنی وتفصصیاخذ

پیمانکار در طول مدت قرارداد در قبال حفظ و نگهداری تمام مص الح  -36

 آالت و ادوات متع ق به کارفرما ک ه در اختی  ار دارد مس ئولابزارو 

یا فقدا  وسایل و آالت و ابزاری  باشد. در صورت بروز هر نوع صدمهمی
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که کارفرما جهت انجام خدمات موضوع ق رارداد در اختی ار پیمانک ار 

ر به تشفیص کارفرم ا مقص ر نباش د( اگذاشته )بجز مواردی که پیمانک

و یا تعمی ر آنه ا ب ه هزین ه خ ود  جایگزینیپیمانکار شفصا  مسئول 

 خواهد بود.

و چگونگی مح ل ک ار و وس ایل و نماید از موقعیت می پیمانکار اعالم -37

نحوه دسترسی به آنها و تس هیالت مح  ی و نی ز ش رایط ک ار و تم ام 

عوام ی که به نحوی در اجرای صحیح و به موق  خدمات مؤتر است آگاهی 

کامل دارد. عدم آگاهی پیمانکار از موقعی ت و چگ ونگی مح ل ک ار و 

ع ام ی ک ه در  دسترسی به آ  و تسهیالت مح ی و هرگونهوسایل و نحوه 

اجرای خدمات مورد نظر از جم ه شرایط کار و عم یات مؤتر باشد )بجز 

مواردی که در قرارداد صریحا  ذکر گردیده است( ب ه ه یچ وج ه راف   

مسئولیت متقب ه از طرف پیمانکار نفواهد بود و مطالبه هرگونه وجوه 

س وی  اضافی از این بابت پذیرفته نیست و هرگونه ادعا و اعتراضی از

 پیمانکار در این خصو  فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

بایست هنگام ورود و خروج از کارت می پرسنل پیمانکار و نماینده آ  -38

ساعت کارفرما استفاده نمایند و مالو تنظ یم ص ورت وض عیت  ک ارکرد 

باشد که در آخر هر ماه توسط دستگاه نظارت تائی د می ماهیانه پرسنل

س ق  اض افه ک ار مجم وع شود. )می پیمانکار قرار دادهو در اختیار 

 بیشتر شود   ساعت درماه 120برای هر نفر نباید از

ضاش ق رارداد  -39 پیمانکار م زم است حداک ر ده روز پس از ام

یک نسفه از مدارو پرسنل از جم ه قرارداد فی مابین  کپ ی 

از ص  فحات اول و دوم شناس  نامه پرس  نل ط  رف ق  رارداد  

ازما  تأمین اجتماعی مبنی بر سابقه کار پرسن ی تائیدیه س

را تحوی  ل اند روز پرداخ  ت بیم  ه داش  ته 720ک  ه ب  یش از 

 دستگاه نظارت نماید. 

پیمانکار حق بکار گمارد  کارکن ا  ش اغل در دس تگاههای دولت ی و  -40

تگا  تأمین اجتماعی و ک ارگرا  شسمؤسسات عمومی و شهرداریها و بازن

 خارجی را ندارد.

کار مؤظ  است در صورت بروز حادته و یا بیماری ب  رای پرس نل پیمان -41

ار تحت اختیار و سرپرستی نسبت به ارائ ه خ دمات و پرداخ ت هزین ه 

در ه ر ص ورت مس ئولیت  راسا  اق دام نمای د.طریق سازمانهای ذیربط 

 اینگونه کارکنا  متوجه کارفرما نفواهد بود.

در ماه ب وده ك ه نس بت ب ه لایر  3.233.663پایه سنوات با میانگین  -42

بایس ت باشد و طبق لیست ریز پرداختی به پرسنل میگروه پرسنل متغیر می

 پرداخت گردد. 

كه  1.692.016فوق العاده سفتی كار با میانگین  -43 لایر در م اه ب وده 

باشد و طبق لیست ریز پرداختی به پرس نل نسبت به شغل پرسنل متغییر می

 بایست پرداخت گردد. می

لایر در ماه بوده ك ه نس بت  1.158.555فوق العاده جذب  با میانگین  -44

باشد و طبق لیس ت ری ز پرداخت ی ب ه پرس نل به گروه پرسنل متغییر می

 پرداخت گرددبایست می

 97براساس حقوق س ال  44و  43و  42تبصره : مبالغ ذکر شده در بندهای 

وس  ط کارفرم ا اع الم ت کتب ا 98در سال  افزایش آنها میزا  ومی باشد 

 خواهد گردید.

ب ه م دت انه خود یسال یتوانند طبق قانو  كار از مرخصیكارگرا  م -45

ند. ل ذا در ص ورت یواحد مربوطه استفاده نما یبا هماهنگ یروز كار 26

الزم پرداخت نفواه د ش د. یبابت مانده مرخص یچگونه وجهیعدم استفاده ه

سال کاری تمام م ی باش د ب دیهی به توضیح است که مرخصی فوق برای یک 
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برای کار کمتر از یک سال   مرخصی استحقاقی به نس بت محاس به خواه د 

 شد.

د مطابق ق انو  یكارگرا  با و سنوات یدی  عینوبتكار  یاضافه كار -46

( به حق وق پرس نل  42ه سنوات )بندینكه مب غ پایباشد و نظر به اكار 

  یز همانند اض افه ك اریها نیختر پرداین به سایشود بنابرایافزوده م

هد ب ود ول ی  سنوات تأتیدیت  عی  مأمورینوبت كار ف وق  یر گذار خوا

در  یریچ ت أتی( ه 44و43 های)بن د و فوق العاده جذب كار یالعاده سفت

ق رارداد ک ار در  یاتم جداگان هیندارد و بصورت آموارد ذکر شده فوق 

 گردد. ستی پرداختیدرج و با یش حقوقیفو

ک یه ک ارگرا  ات یمه و مالیو سنوات  ب یدیا  عیه حقوق و مزایك -47 

كارگرا  تحت پوشش شرکت خدماتی برنده مناقصه اعم از کارگرا  شرکتی و 

 باشد.یمانكار میروزمزد وموقت  بر عهده پ

ما رد   ب در متناسا  باا مشاال  کارکنااک یارکتی درنیربواا  با د مشاال  یطرح طبقه بنددارای است  مؤظفمانكار یپ-48

ضمنا" در حال حاضر وربههای کارکنااک مااابج جادبل پی سات یامار  یاا مای بایاد کاه مم ا  اسات باا  د.یاجرا نما آناک 

 ت جه به طرح طبقه بندی مشال  آک یرکت تغییر یابند . 
شنامهیچنانچه در طول مدت قرارداد دستورالعمل  -49 ب ر  یمبن  یاا بف

ص الح اب الغ یكاركنا  از طرف مراج  ذ یایا كاهش حقوق و مزایش و یافزا

به اعمال  مؤظ ز یآ  بوده و كارفرما ن یبه اجرا مؤظ مانكار ید پیگرد

 باشد.یمانكار میت پیآ  در صورت وضع

 یو هرگونه پرداخت  یدیا و عیه حقوق و مزایك پیمانکار موظ  است  -50

نداز آنا  ا پس ایو  ینا  به حساب جاریعرا به كارگرا  مشمول قرارداد 

 .نمایدروگاه پرداخت ینزد بانك صادرات شعبه ن

مانكارا  به عنوا  حسن انجام ك ار از یت پیپنج درصد از صورت وضع -51

ن ا  ید دستگاه نظارت در ماه بع د عیت كسر و در صورت تائیهر صورت وضع

 .گرددیمانكار پرداخت میبه پ

ت یاز ص ورت وض ع ب وده ومانك ار یپه عهده ب یه كسورات قانونیك  -52

 گردد.یربط پرداخت میذ یمانكار كسر و توسط كارفرما به سازمانهایپ

نانفر  5تعداد  یبرا یستیمانكار بایپ - 53  مبیمه نام ه مس ئولیت ب ی 

درمحل حوزه فعالی ت پیمانک ار )نیروگ اه ش هید مفت   واق   در هم  دا  

وشررکت ود واق  در شهرس تا  دور ونیروگاه دورودجاده تهرا   45کی ومتر 

دیه خسارت نقص عضو و  به گونه ای که جوابگوی   تولید نیروی برق شهید مفتع واقع در همدان(

م ه یب یاز شركتها باشد کامل در ماهای عادی و حرام در طول مدت قرارداد

 و تصویر برابر اصل آ  را به کارفرما تحویل نماید.  د.یاخذ نما

ن ی  خ ود را ب ه ش عبه ت أمم ه كاركن ایاست حق ب مؤظ مانكار یپ -54

د آن را ب ه دس تگاه یو رس نموده ز یشهرستا  كبود راهنگ وار یاجتماع

 د.یل نماینظارت كارفرما تحو

رعایت ک یه موارد زیست محیطی  ایمنی و بهداشت شغ ی کارفرما توسط -55

 باشدپیمانکار تحت نظارت کارفرما الزامی و ضروری می

اردادهای حجمی  پیمانکاری  ش رکتی و بکار گیری افراد در قالب قر -56

 ... منوا به تایید گزینش خواهد بود.

  تعهدات كارفرما: -4

نیاب وذهاب   غذا  لباس كار  كفش ك ار  ك اله ایس ایه سرویته( ال     یم

 باشد.یمانكار به عهده كارفرما میدستكش  و ابزار كار كاركنا  پ

 کارکن ا  آبدارخان هسالمت  یاهپرسنل و اخذ گو یانات دورهینه معایهزب( 

 باشد.یبعهده كارفرما م

ظرف پس ازمانكاریپ  تیج( پرداخت صورت وضع تائید دستگاه نظارت ح داک ر 

د ی پرسنل ش امل تائ یایارائه مدارك پرداخت حقوق و مزا وپس از ماه  یک

س ت یو ل یاطالع ات و بازرس واح د  یوتریست كامپیمانكار طبق لیكاركرد پ

ومزای ا    لیست پرداخت حق وق  كارگرا  یایحقوق و مزا بات محاس پرداخت
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 ه رل ش ده در یو فرم تكم مورد تائید بانک   لیست بیمه تامین اجتماعی 

 باشد.یات ماه قبل میمه و مالیپرداخت ب یشهایماه و ف

پس از تائیدیه لیس ت پرداخت ی  هر ماهپادا  سنوات در پایا   عیدی و د(

ب ه پیمانک  ار  4و مط ابق ب ا بن د ج م اده ارت توسط بانک و دستگاه نظ

 .پرداخت می گردد

 یزات مربوا به اجرایه ابزار كار  ابزار االت و تجهین ك یه و تأمی( تهر

باشد و نظارت بر حسن استفاده از آنها یموضوع مناقصه به عهده كارفرما م

در اس  تفاده  یباش  د و در ص  ورت قص  ور و كوت  اهیمانك  ار میب  ه عه  ده پ

 گردد.یمانكار كسر میمذكور از پ یهاهنیهز

 مدت قرارداد: -5

 باشد.یم 29/12/98لغایت  01/01/98خ یاز تار  یکسالن قرارداد یمدت ا

 ناظر:  -6

دفتر توسعه مدیریت ومن اب  نظارت بر حسن انجام موضوع قرارداد بر عهده 

 کارفرما می باشد انسانی 

 ن شركت در مناقصه:یتضم -7

و  می ی ارد یک )لایر 1.750.000.000 غمناقصه عبارتست از مب ن شركت دریتضم

بان ك  0101126638007س پهر حس اب د به یبا( كه لایر هفتصد و پنجاه می یو 

د مف تح ید برق شهیت تولیریروگاه همدا  به نام شركت مدیشعبه ن -صادرات

ه از زم ا  ص دور س ه م ا یس تیباک ه  یا ضمانتنامه ب انكیگردد ز یوار

ه  حسب مورد ض مانتنامه  یجه شركت تهو به مب غ فوق دراشته باشد اعتبارد

م یشنهاد به ش ركت تس  یمه پید ضمیا ضمانتنامه بایز وجه ید واریا رسیو

فاق د س پرده    یشنهادهایبه پد و در داخل پاكت )ال ( گذاشته شود. ینما

  ر آیو نظ ا یزا  مقرر  چك شفص یكمتر از م یهامفدو    سپرده یهاسپرده

شنهاد دهنده نزد یب اتر داده نفواهد شد. درخواست كسر از مطالبات پیترت

ه آ  اخ ذ ش ده یدیمناقصه گزار تائ یتوسط امور مال یستیمناقصه گزار با

 باشد.

فاد  ینا  از حسن اجراین شركت در مناقصه به منظور حصول اطمیتضم -7-1 م

در مانك ار یپ  هیك ه ب ه وس  یتعهدات یشنهاد شركت در مناقصه و اجرایپ

 .گردد یمشده است  اخذ تعهد قرارداد  یموضوع مورد مناقصه و امضا یاجرا

 یخ امض ایش ود ت ا ت اریكه در مناقص ه برن ده م یمانكاریپسپرده  -7-2

 ینگه داركارفرم ا تعه دات ن زد  یم ضمانتنامه حسن اجرایقرارداد و تس 

 خواهد شد.

در مرتب ه دوم  یوش نهاد یك ه پ یمانك اریپسپرده شركت در مناقصه  -7-3

 یق رارداد و ارائ ه ض مانتنامه حس ن اج را یز تا امض ایرد نیگیقرار م

ش ركت در مناقص ه س پرده خواه د ش د و  یتعهدات )توسط نفر اول( نگهدار

 . شد به آنها مسترد خواهدو بعد از آ   نفرات سوم 

عق د دعوتنام ه جه ت نفر اول كتبا   یبراكارفرما كه توسط  یدرصورت -7-4

روز پ س  5برنده مناقصه م زم است حداك ر ظرف مدت قرارداد ارسال گردد  

د مفتح ب ه ید برق شهیت تولیریشركت مد  یامور بازرگاندر  یاز ابالغ كتب

د مفتح حضور به هم یروگاه شهین -جاده تهرا   45 ومتر یك -همدا   ینشان

ز ی ن تعهدات را یرا امضاش و ضمانتنامه حسن اجرا هرسانده و اسناد مربوط

ب ه نف    یون ش ركت در مناقص ه ین ص ورت تض می ر اید. در غیارائه نما

و با توجه به صرفه و صالح كارفرما نفر دوم بعن وا  برن  ده ضبط كارفرما 

به انعق اد ق رارداد ی گردد. چنانچه نفر دوم نیمناقصه اعالم م ز حاض ر 

 گردد.یبط مز به نف  كارفرما ضین ینگردد سپرده شركت در مناقصه و

 شنهادها:یم پیتس خ یتار -8

 ُمه ر ش  دهالك و دربس ته  یشنهاد خود را در پاكتهاید پیبامانكارا  یپ -8-1

 ش  نبه  روز یا  وق ت اداری  پات  ا  9در م  اده ن شده ییب تعیجداگانه به ترت

 45  ومتریك -هم دا   یب ه نش ان كارفرما یامور بازرگانبه  11/12/97مورخ 

 ند.یل نماید مفتح تحویاه شهروگین -قزوینجاده 
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 اد ب ی ا ارقام بایر عبارت ییا تغی ی  ق م خوردگیهرگونه پاك شدگ -8-2

 رد.ید قرارگیی  مورد تامانكاریپمجاز  امضا

 یش نهادیو پ م بهم  مفدو  و مشروا وفاقد امضاش    یشنهادهایبه پ -8-3

 شد. ب اتر داده نفواهدیترتمدت مقرر واصل گردد  كه بعد از انقضاش

خ درج یروز از ت ار هفت ط مناقصه به مدت یخ فرو  اسناد و شرایتار -8-4

 ب ا لایر 327.000باشد. مب غ فرو  اس ناد مناقص ه ینوبت دوم م یو چاپ آگه

بان ك ص ادرات  0101126634004 یدرصد ارز  افزوده به حساب جار 9احتساب 

 ز گردد.یبه نام مناقصه گذار وار

 :شنهادینحوه ارائه پ -9

 جداگانه قرارداده شود: یدر پاكتها لیذب یاسناد مناقصه به ترت

 باشد. یمربوا به ضمانتنامه شركت در مناقصه م (ال )پاكت  -9-1

 رد شامل:ید در پاكت )ب( قرار گیكه با یمدارك و اسناد -9-2

رات انجام شده یین تغیهمراه با آخر یر اساسنامه و روزنامه رسمیتصو -

 یجهت اشفا  حقوق

افته و یانجام  یمدارك مربوا به انجام كار مشابه اعم از قراردادها -

 ا در حال انجامی

 یكار یهات نامهیحسن انجام و رضا یگواه -

 یو مال یی  اجراییهرگونه مدارك دال بر توانا -

 یتیریم  د یالتیو چ  ارت تش  ك یس  ت ك  ادر اجرائ  یمشفص  ات و ارائ  ه ل -

 مانكار با سوابق مربوطهیپ

استا  مربوط ه  یت از اداره كل كار و امور اجتماعیصالح یتن گواهداش -

 خ اعتبار یبا داشتن تار

 ست.یمجاز الزام یق امضاش صاحبا  امضایتصد یگواه -

ن ی وست ایمناقصه گرا  كه پ یفیك یابیل دستورالعمل استعالم ارزیتكم -

 باشدیمناقصه م

 قرارداد نمونه ممهور و امضاش شده باشد. -

ل یمانك ار در موض وع مناقص ه ب ه ش رح ذیانتف اب پ یب شاخصهایضر -

 باشد:یم

 درصد 25=  یاز فنیر امتیب تأتیشاخص ضر

 باشد:یل میذ یابیارز یارهایبراساس مع یاز فنیر امتیب تأتیشاخص ضر

 (ینه مورد نظر )سابقه اجرائیتجربه و دانش در زم یابیارز

 یقب  یت در كارهایحسن سابقه و رضا یابیارز

 یبانیو پشت یت و توا  مالیوضع یابیارز

 مناسب یتیریمد یهاستمیت كارآمد و سیریمد یابیارز

 مانكار و داشتن تجربهیبود  پ یبوم یابیارز

و ش اخص  یاز فنیر امتیب تاتیمانكار با در نظر گرفتن شاخص ضریانتفاب پ

 گردد.یل محاسبه میبراساس رابطه و فرمول ذ یشنهادیمت پیب قیضر

)]100([100

100

ti

C
L




  

L: ( مت تراز شده )لایریق  

C: ()لایر یشنهادیمت پیق   

i: یاز فنیر امتیب تاتیضر  

t: ( 100-60شنهادها )یپ یاز فنیامت   
 شود.یشنهاد برتر شناخته میمت تراز شده به عنوا  پین قیح: كمتریتوض

اد ش نهیپ پیمانکار موظ  است  مشفص شده (ج)كه با حرف  یگریپاكت د -9-3

وس ت  اس ناد یپ ب ا تکمی ل ودرج       درص د پیش نهادی در خودرا متیق

الك و  بصورت  محاسبه در پاکت )ج( یشنهادیپ یمتهایز قیو فهرست رمناقصه 

گذاش  ته  یگرید الك و مهر شدهدر پاكت به همراه پاكت ال  و ب و مهر شده 
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موض وع  مانك ار ویپ یپاكت مذكور نام و نش ان سه ك از یهر  یشوند و رو

  مناقصه به وضوح نوشته شده باشد.

 شنهادها:یپه یو نحوه تهامضاش  -10

مق ام  ه یه اوراق اسناد مناقصه را بوس ید ك یباشنهاد دهنده  یپ -10-1

از آنه ا  یا ح ذف قس متی ر و ییمجاز خود امضاش و مهر نموده و بدو  تغ

ارائ ه ه و ید و ابهام تهیحا  و بدو  قید صریشنهادها باید. پیارسال نما

ب  دو  امض  اش و الك و مه  ر و   م  بهم و مش  روا یش  نهادهایگ  ردد. ب  ه پ

ب ات ر داده ی ن ش ده واص ل گ ردد ترتییخ تعیكه بعد از تار یشنهاداتیپ

جاز  یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضایك یكه ینفواهد شد. درصورت م

ط و یشنهاد ب ه منزل ه قب ول تم ام ش رایپ ارائهده باشد ینرسمانكار یپ

 خواهد شد. یت قمانكار یپاسناد مناقصه از طرف 

مت نوشته شود یشنهاد قید به صورت عدد و حروف در برگ پیمت بایشنهاد قیپ

كه به حروف نوشته شده باشد مالك عمل  ین برنده مناقصه ارقامییتع یو برا

مت آ  ب ه ح روف نوش ته نش ده باش د م ردد یكه ق یشنهادیخواهد بود و پ

 باشد.یم

 شنهاد:یپ یپاكتهاش یگشا -11

 12/12/97م ورخ ش نبه  یک صبح روز 10شنهادها در ساعت یپ یمحتو یپاكتها

 یخواهد شد هرگ اه محت وا یو  مناقصه باز و بررسیسیر در كمیب زیبه ترت

ن یا فاقد تضمیكامل نبوده و  1-9ن شده دربند ییب تعیبه ترت (ال )پاكت 

كام ل ت ا اسناد مناقصه به صوریو شده باشد ن ییتعن یزا  تضمیم یا كسری

 پاکته ای دیگ ری     ش ده نس بت ب ه افتت اح یشنهاد مردود ت قینباشد پ

ت )ب( توس ط و پس از بررسی اسناد وم دارو پاک به عمل نفواهدآمد یاقدام

 کمیسیو  فنی وبازرگانی درج س ات جداگان ه درهم ا  روز وی ا درروزبع د

 ایی می گرددبازگش بود  آ  پاکت ) ج( ودرصورت کامل 

 مدارك مناقصه:و ح اسناد یا تصحیر ییتغ -12

ك رده و  یمدارك مناقص ه را بررس و د به دقت اسناد یباشنهاد دهنده  یپ

ا ی تواند ب ه هرص ورت در ك ار و یكه م یط و موضوعاتیه شرایكامال  از ك 

پیش نهاد دهن ده در اس ناد اب د  هرگ اه یآ  موترباشد اط الع  یهانهیهز

آ  دچ ار  یدر م ورد مع انا ی و  داشته باشد در اسناد  امی مناقصه ابه

م یرا كتب ا  مط    نم وده و قب ل از تس  كارفرما د فورا  یبا شودد یترد

 .دینما افتیرا دركارفرما  یح كتبیشنهاد توضیپ

 :شركت ا یبه ز یتبان -13

 یتب انكارفرم ا ا  یب ه ز  شنهاد دهندگا  یپ ن حاصل شود كهیقیهرگاه 

ش ود و چنانچ ه ب ه یگ زار  داده مره ش ركت یئت مدیهد مراتب به انكرده

انجام شده باشد  مناقصه ابطال خواهدشد و  یتبانره شركت یئت مدیهص یتشف

ش ركت  یك ه در تب ان یمانك ارانیگزار  امر را با ذك ر ن ام پكارفرما 

 صالح اعالم خواهد نمود.یاند به مراج  ذداشته

 تعهدات: ین حسن اجرایتضم -14

ب ه  % مب غ كل قرارداد5ل است معاد مؤظ مانكار یقرارداد پعقد در زما  

ز وجه نق د یا واریو ( ی)ضمانتنامه بانك ن قابل قبول كارفرمایتضمصورت 

تعهدات به كارفرما  ین حسن اجرایبه عنوا  تضم 7ماده به حساب مندرج در 

 هد بود.عقد قرارداد بالمان  خوان  ین تضمیبا ارائه ا .دیارائه نما

 جرائم: -15

 یبه كارفرما گردد در زما  اجرا یب بروز خساراتجمومانكار یپكه یدرصورت

قرارداد سپرده حسن انجام  یمناقصه سپرده شركت درمناقصه و در زما  اجرا

 تعهدات به نف  كارفرما ضبط خواهد شد. 

 شنهاد:یا رد پیقبول  -16

در چ ارچوب ق وانین   ت پیش نهادا یا تم ام شركت در رد یا قبول هر یك 

 .مفتار است مقررات و آئین نامه 

 :موضوع قراردادا كاهش یش یافزا -17
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ا ی ش ی% اف زا25تا حداك ر ار دارد موضوع مورد مناقصه را یاختكارفرما 

ا ی ش یتواند به تناسب اف زایز مین صورت مدت قرارداد نیدر ا كاهش دهد.

 ابد.یكاهش 

 :یور قانونر كسیعوارض و سا ات یمال -18

ن ومقررات مربوا به كار  ی  قوانیكند كه از جمید میتاك شنهاد دهنده یپ

اته ا ین مربوا به مالین قوانیوهمچن ی  حفاظت فنین اجتماعیتام یهامهیب

باش د. در هرح ال یآنه ا م یوعوارض كامال" مط   بوده و متعهد ب ه اج را

جه كار فرم ا نفواه د ن ومقررات فوق الذكر متویقوان یت عدم اجرایمسئول

شده  ینیبشین مزبور نسبت به اعمال كسور پیقوان یبود. كار فرما در اجرا

ضایپ یاز صورتحسابها  یمانكار اقدام خواه د نم ود .ه ر گ اه پ س از ام

 یع ال ین ومقررات  نرخ دستمزد مصوب شورایر قوانییجه تغیقرارداد در نت

ن ق رارداد ی مربوا ب ه ا یر كسور قانونیا سایمه ویات  بیكار  نرخ مال

 یهان هیا ك اهش هزی ش یر موج ب اف زایی ن تغیكه اید به نحویر نماییتغ

ا مك   ب ه پرداخ ت یافت یحق به در یمانكار حسب مورد ذیقرارداد گردد پ

ن یه س ازما  ت امی با استناد اطالع باشد یافته میا كاهش یش یوجوه افزا

 مه خود خواهد بود.یببه ارائه مفاصاحساب  مؤظ مانكار یپ یاجتماع

 ش پاكتها:یگشاحضور شركت كنندگا  در ج سه  -19

ن دگا  آنه ا ب ا ارائ ه یا نمایك از شركت كنندگا  در مناقصه یحضور هر

 باشد.یش پاكتها بالمان  میدر ج سه گشا ینامه كتب یمعرف

 ا انتقال:ی یواگذار -20

ا انتقال تمام ی یكارفرما  حق واگذار یشنهاد دهنده  بدو  موافقت كتبیپ

 ندارد. یگرید یقیا حقی یاز تعهدات موضوع مناقصه به شفص حقوق یا قسمتی
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 من  مداخ ه كاركنا  دولت: -21

كند مشمول قانو  من  مداخ  ه كاركن ا  دول  ت طب ق یشنهاد دهنده اعالم میپ

مناقصه گ ذار مح  رز  یباشد و چنانچه خالف آ  براینم 1337ماه  ید 22مصوبه 

 مانكار به نف  شركت ضبط خواهد شد.یپ یهانیه تضمیداد فسخ و ك شود قرار

 مناقصه: یوستهایضمائم و پ -22

نف  ك مناقص ه یل ك ه ج  زش الیبند به شرح ضمائم ذ دوست و ین مناقصه در بیا

 م شده است.یباشد تنظیم

 گانه  20 یبراساس گروهها یخدمات یرویو تعداد پرسنل ن ی:  پراكند1وست شماره یپ

 متیشنهاد قی: جدول ارائه پ2ست شماره ویپ

 های مختلف موضوع مناقصه: شرح خدمات اجرایی فعالیت بخش3پیوست شماره 

م اه  یمص وبه د ی: فرم عدم مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت 4وست شماره یپ

1337 

 و مبارزه با یریشگین نامه پیه مربوط به اجراء ماده هفت آئی: اعالم5وست شماره یپ

 یاجرائ یرشوه در دستگاهها

 : نمونه ضمانت نامه شركت در مناقصه6وست شماره یپ

 : نمونه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات7وست شماره یپ

 اطالعات ی: فرم تعهد نامه عدم افشا8 وست شمارهیپ

 مناقصه گران كارفرما یفیك یابی: ارز9 وست شمارهیپ

 یمانكاریامور پ یمنین نامه ای: آئ 10وست شماره یپ

 یخدمات یروین نی: نمونه قرارداد تأم 11وست شماره یپ

 

 

د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد  
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 یخدمات یرویو تعداد پرسنل ن ی)پراكند 1وست شماره یپ

 گانه( 20 یبراساس گروهها
 

 

 گروه

 یفت كاریش
جم  كل 

نفرات طبق 

 ست گروهیل

 روزكار

 فتیش 3

(5/22 

 درصد(

 5و  4
 فتیش

 درصد( 15)

1 0 0 0 0 

2 7 7 0 0 

3 18 8 3 7 

4 60 18 4 38 

5 29 9 1 19 

6 23 14 3 6 

7 9 7 0 2 

8 9 6 0 3 

9 5 3 0 2 

10 26 17 0 9 

11 13 9 0 4 

12 5 4 0 1 

 91 11 102 204 جم  كل نفرات
 نفر 204جم  كل نفرات: 

شرایط روزمزد  احتمال دارد در طول مدت قرارداد تعدادی از کارکنا  واجد

 به جم  نفرات فوق اضافه شود

باشد ك ه در و ورت ینفر م 260پرسنل  اوالد مشمول کمک تعداد كل فرزندان 

از ط  ر   آن  ماب ه التف اوت،قرارداد طول در  در تعداد فرزندان  رییتغ

 باشد.یكارفرما قابل پرداخت م
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 )فرم پیشنهاد و آنالیز قیمت پیشنهادی( 2پیوست شماره 

 رحش

درصد 

 پیشنهادی

 )به عدد(

 درصد پیشنهادی

 )به حروف(

طبق موضوع تامین نیروی خدماتی 

 مناقصه
  

شرکت ........................................ آمادگی دارد 

سود پیشنهادی ف وق ک ه)   درصد براساس  حق سرپرس تی   باب ت 

 ومالیات بر ارز  افزوده   نماینده این شرکتهزینه پیمانکار  

عم یات موضوع ق رارداد را مط ابق  می باشد .  (سایر هزینه ها

 شرایط مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد انجام دهد. 

درص د اع الم ش ده کس ورات ق انونی ) بیم ه  از مب  غ  الزم به ذکر است 

 . گرددمی  کسر ومالیات (

 

 آدرس شركت پیشنهاد دهنده: 

ت ف      ن و ف      اکس: ………………………………………………………………………………………… 

 …………………………ت فن همراه: ………………………… 

 ………………………… کد/شناسه اقتصادی: 

 

 امضاء ومهر شركت پیشنهاد دهنده
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مفت   های )شرح خدمات اجرایی فعالیت بفش 3پیوست شماره 

 موضوع مناقصه(

 بخش اول: آبدارخانه ها

مف تح در  نظارت و خدمات عمومی آبدارخانه شرکت مدیریت تولید برق ش هید

نیروگاه شهید مفتح به تعداد ........ آبدارخانه با خ دمات آبدارخان ه 

 گردد.می به صورت روزکار و نوبت کار  به شرح فعالیت زیر انجام

 نظافت و حفاظت از وسایل و لوازم آبدارخانه -1

 آماده سازی آبدارخانه به منظور تهیه چای برای پرسنل تحت پوشش -2

ی  اع م از : اس تکا   فنج ا   نع بک ی  شست و شوی وسایل پ ذیرای -3

 سینی  قوری  کتری در ابتدای وقت

سرو نمود  چای بطور عادی در ساعتهای تعی ین ش ده توس ط نماین ده  -4

 کارفرما  به ازای هر روز کاری یا نوبت کاری

اقدام برای تحویل وسایل پذیرایی و نگهداری آنه ا در مح ل مناس ب  -5

 ارخانه در پایا  وقت هر روز.سرپوشیده  همچنین نظافت محیط آبد

ارسال و جابجایی مکاتبات  اس ناد و ... در ب ین واح دهای داخ  ی  -6

 سازما  بر طبق دستور مدیریت واحد ذیربط )در صورت نیاز(

پذیرایی از مهمانا  ج سات و ارباب رجوع و پرسنل براس اس اص ول و  -7

 فنو  پذیرایی

 رنامه زمانبندیبراساس بها تمیزکاری روی میزهای اداری و شیشه -8

 

 بخش دوم: خدمات نگهبانی و حراست

انجام امور نگهبانی و گشت و تشریفات و بازرسی  در برجکه ای نیروگ اه  

 باشد:می به شرح فعالیت زیر UPHو  ETPدربهای بازرسی  

 نگهبانی در برجکهای نیروگاه -1

 اطالعات و بازرسیهای بازرسی در درب -2

 گشت در نیروگاه و چاهها -3

 حراست جهت مراسمات خا  تشریفات -4

 سایر مأموریتها و امور محوله از سوی ناظر حراست -5

 

 بخش سوم: خدمات جانبی سوخت رسانی

و  TPHانتق ال س وخت های انجام عم یات سوخت رسانی و تف یه سوخت در محل

در نیروگاه و ایستگاه تف ی ه س وخت نیروگ اه ب ه ش رح  UPHتف یه سوخت 

 باشد:می فعالیتهای زیر

یه سوخت شرکت در ایستگاه تف یه سوخت با فرآیند اع الم ش ده از تف  -1

 سوی کارفرما

 نظافت محوطه تف یه سوخت و شستشوی مقرهای تف یه با نظر کارفرما -2

 TPHو  UPHهای نظافت ساختما   دفتر  پمپ خانه -3

و نظافت ساختما  و پم پ خان ه و تمی ز  3و  2نظافت بوی رهای کمکی  -4

س وخت م ازوت و های ین پریتور و درین مفز کرد  فی ترها  تف یه در

 کشید  مازوت مطابق رو  کاری شرکت

 MXXو  TPHانجام نظافت محوطه و امور مربوا به فضای سبز  -5

 باز و بسته کرد  شی نگهای سوخت  بفار و سایر امور مربوطه -6

در انجام ک یه امور مربوطه به تف یه و انتقال س وخت اس تفاده از  -7

الزامی است و مسئولیت عدم بکارگیری آ  لوازم و وسایل حفاظت فردی 

 باشد.می عواقب بعدی آ  با پیمانکار
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 بخش چهارم: خدمات جانبی ایمنی

 ETPمحل انجام امور مربوا به ایمنی نیروگاههای بفار و سیکل ترکیب ی و 

 باشد.می زیرهای و چاههای آب به شرح فعالیت UTHو 

 بازدید روزانه و روتین تجهیزات اعالم و اطفاش حریقهای تکمیل فرم -1

 انجام تست هفتگی تجهیزات و تأسیسات آتش نشانی -2

 گزار  شرایط و نواقص در تأسیسات و تجهیزات آتش نشانی -3

مداد و نج ات و رزمایش ها مط ابق  -4 انجام عم ی ات آت ش نش انی و ا

 اجرای کارفرماهای و رو ها دستورالعمل

وگاه جهت داشتن حضور فعال و م>تر در عم ی ات حفظ آمادگی جسمی نیر -5

 اطفاش حریق و امداد و نجات

نظارت بر انجام کار گرم نشت یابی گازه ای قاب ل اش تعال و پرت و  -6

 نگاری صنعتی

 انجام عم یات شستشوی تجهیزات -7

 انجام نظافت محیط کار و اتاق ها -8

 انجام سایر امور مرتبط با نظر سرپرست )کارفرما( -9

آت ش های ماش ینهای ن آالت سنگین و سبک از قبیلرانندگا  ماشی -10

 گشت ایمنیهای نشانی و تانکر آب و ماشین

 

 بخش پنجم: خدمات جانبی تعمیرات

محل انجام امور مربوا به خدمات تعمیرات در نیروگاههای بفار و س یکل 

 باشد.می زیرهای چاههای آب به شرح فعالیت UPHو  ETPترکیبی  

 ت و ابزارآالتجابجائی و حمل قطعا -1

 تمیزکاری و شستشوی قطعات و ابزارآالت -2

کمک در مونتاژ و دمونتاژ و دستگاهها از قبیل )شیر آالت  پمپ ه ا   -3

 فن ها  الکتروموتورها  توربین ها  ژنراتورها و ...(

انج  ام ام  ور ابزارمن  دی از قبی  ل تحوی  ل داد  و گ  رفتن و تب  ت  -4

ها و نظاف ت مح یط قفس ه ابزارآالت  تمیز و مرتب کرد  ابزارآالت در

 کار

ها و کرینهای سقفی و ماشین آالت سنگین توانمندی استفاده از جرتقیل -5

 و انجام بازدید و نگهداری ماشین آالت

 تن 10تن   5تن   25تن   40گل بندی جرتقیل  -6

 انجام سایر امور مرتبط محوله از طریق کارفرما -7
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 بخش ششم: خدمات جانبی بهره برداری

های بهره برداری و شیمی( خدمات بهره برداری در نیروگاه )بفشمحل انجام 

 باشد.به شرح فعالیتهای ذیل می

 بهره برداری از تجهیزات تولید -1

 کار در اتاق فرما  ها -2

 گزار  و الکشیت نویسی تجهیزات تولید -3

  سایت  وتجهیزات  انجام نظافت محیط کار -4

ز ط رف مهندس ین انجام سایر امور مرتبط در رابطه با وظایفی ک ه ا -5

 شود.شیفت اعالم و ابالغ می

 

 بخش هفتم: خدمات جانبی اداری

محل انج ام خ دمات اداری در واح دهای مفت    اداری  تعمی رات  من اب  

های  انسانی  مهندسی و برنامه ریزی  بهره برداری واحدها با شرح فعالیت

 باشد.زیر می

 انجام خدمات اداری و دبیرخانه و پرسن ی -1

 توزی  م زومات استحقاقی پرسنلتحویل و  -2

استفاده از رایانه و سایر ابزارهای مورد نیاز در صورت لزوم جه ت  -3

 انجام امور اداری

 انجام نظافت محیط کار -4

 انجام سایر امور مرتبط محوله از سوی کارفرما -5

 



 یبسمه تعال
 د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد

 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست کد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك

 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 



 یبسمه تعال
 د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد

 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست کد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك

 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 



 یبسمه تعال
 د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد

 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست کد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك

 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 



 یبسمه تعال
 د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد

 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست کد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك

 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 



 یبسمه تعال
 د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد

 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست کد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك

 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 



 یبسمه تعال
 د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد

 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست کد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك

 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 



 یبسمه تعال
 د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد

 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست کد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك

 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 



 یبسمه تعال
 د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد

 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست کد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك

 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 



 یبسمه تعال
 د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد

 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست کد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك

 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 



 یبسمه تعال
 د مفتحید برق شهیت تولیریشركت مد

 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست کد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك

 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 

 

 تامین نیروی خدماتی  9711

  -نیروگ اه ش هید مف تح –ته ران  –جاده همدان  45کیلومتر 

 امور بازرگانی   

واگذاری فعالیت های خدمات نیروگ اه ش هید 

 مفتح
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این پرسشنامه فقط به منظ ور ارزی ابی کیف ی مناقص ه گ را  ب رای دع وت ب ه مناقص ه 

 تهیه گردیده و اطالعات آ  در شرکت مدیریت تولید برق....................................... 

 محفوظ خواهند ماند. شهید مفتح
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 ...... شماره قرارداد

 

 
ن قرارداد ید مفتح كه در اید برق شهیت تولیر ین شركت مدین قرارداد بیا

.......... ........ا  ........یآقا یندگیشود با نمایده میكارفرما نام

ف و ش        ركت ك ط        ری        ...... از ............و ........

..............  ب       ه ش        ماره تب       ت .................

....... تب      ت ش      ده در تب      ت اس      ناد ................

 یو ك             د اقتص             اد ............................

 ی......  وشناس               ه م                ...................

یده میمانكار نامین قرارداد پی.......كه در ا.......................

که به موجب اساسنامه وآگهی منتشره در .......... یآقا یندگیمان هشود ب

......مورخ .................روز نام       ه رس       می ش       ماره..

 ....که اختیار امضای این ق رارداد را دارن د ........................

 گردد.یگر منعقد میاز طرف د

 موضوع قرارداد -كیماده 

 موضوع قرارداد عبارتست از:

از كارفرما ب ه تع داد ............. نف ر یمورد ن یخدمات یروینن یتام

 .3وست شماره یروها طبق جدول پین یامور مفت   پراكندگ یجهت تصد
 مب غ قرارداد -ماده دو 

 ) به حدود مب غ كل قرارداد ...................................... لایر

ح                                                               روف  

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

 یگردد كه مب غ واقعی( برآورد م....................................لایر

ق رارداد  یه اوس تیمن درج در پ یكارگرا  و نرخها یبراساس كاركرد واقع

 محاسبه خواهد شد.
 مدت قرارداد -ماده سه

... ..............خ ..........یاز ت  ار یكس  ال شمس  یم  دت ق  رارداد 

 باشد.یت......................... میلغا
 ط پرداختیشرا -ماده چهار

 ب ه كارگرا  كاركرد ستیل شامل كه ك بار گزار  كار كردیمانكار  هر ماه یپ
 قس مت یروس ا دیی تا ب ه امور اداری  توسط هیته از پس دیبا كه قسمت هر كیتفك

د. دس تگاه ی نمایم و به دستگاه نظ ارت ارائ ه م یتنظ باشد دهیرس مربوطه

ت ید گ زار  و ص ورت وض عیی ودر ص ورت تا ینظارت گزار  مذكور را بررس 

كارفرم ا  ید.امورمالی نمایم   یل امورمالیمانكار را جهت پرداخت تحویپ

ل ب ه ی ب ه رو  ذماه کارکرد  یکحداک رظرف پیمانکار را مب غ صورتحساب 

 گردد.یمانكار پرداخت میپ

ب ه  یا و هر گونه پرداختیحقوق و مزا یزیوار ستیاست ل مؤظ مانكار یپ -

د بانك رسانده و به دستگاه نظارت كارفرما یحساب كاركنا  خود را به تائ

 د.یارائه نما

ب ه  یو هرگون ه پرداخت  یدیا  عیه حقوق و مزایك پیمانكار مؤظ  است  -

ا پس انداز آنا  ن  زد یو  ینا  به حساب جاریع را كارگرا  مشمول قرارداد

ست كار یاست ل مؤظ مانكار یپ و.نماید روگاه پرداختیك صادرات شعبه نبان

ست مذكور یكارگرا  و شماره حساب هر كدام از آنها را در ل یافتیخالص در

 د.ینما کارفرما یل امور مالید و تحویق
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مانكار پنج درصد به عنوا  حسن انجام كار كس ر و یت پیاز هر صورت وضع -

 گردد . یپرداخت م در پایا  قرارداد ناینظارت عد دستگاه یدر صورت تائ
ت یمانك ار از مح ل ص ورت وض عیدرخصو  پرسنل و پ یه كسورات قانونیك  -

 گردد.یربط پرداخت میذ یمانكار از طرف كارفرما به سازمانهایپ
 ك ار التیوتس ه امكان ات از مانكاریپ استفاده از یناش یهانهیهز هیك تبصره: 

 نب وده فرم ا ك ار تعهد در قرارداد مطابق كه یامكانات یتمام یك  طور به )فرما

 .دیخواهدگرد كسر مانكاریپ صورتحساب واز محاسبه فرما كار توسط "راسا (است
 شرایط عمومی وتعهدات پیمانکار:-پنج ماده

جهت پیشنهاد قیم ت  3همراه اسناد مناقصه شرح خدمات  مطابق  پیوست  -1

قرارداد و ش رایط عم ومی من درج در باشد و مفاد مندرج در ضمیمه می

( این اسناد مناقصه فقط به خواست یا موافقت کارفرم ا قاب ل 3بند )

تغییر بوده و در غیر این ص ورت ج  زش ش رایط تاب ت و الیتغی ر ای ن 

باشد  لذا هرگونه تغییر در آنها و یا اع  الم ش روا باع   مناقصه می

 گردد.اقصه گزار میحذف نام پیمانکار پیشنهاد دهنده در کمیسیو  من

پیمانکار در صورت لزوم و در جهت اج رای موض وع مناقص ه و دریاف  ت  -2

هرگونه اطالعات الزم پس از هماهنگی کتبی با کارفرما )قبل از پای ا  

مه ت مناقصه( در محل کارفرما حضور یافته و پس از بررس ی م دارو و 

و تحوی ل تجهیزات موجود و کسب هرگونه اطالعات الزم نس بت ب ه تهی ه 

مدارو خواسته شده در این مناقصه و ارائه پیشنهادات ب ا توج ه ب ه 

 نماید.شرایط مناقصه اقدام می

رعایت ک یه موارد زیست محیطی  ایمنی و بهداشت شغ ی کارفرما توس ط  -3

 باشد.پیمانکار تحت نظارت کارفرما الزامی و ضروری می

ک ه ه ر ی ک از  در صورتیکه کارفرما در حین اجرای کار تشفیص دهن د -4

کارکنا  پیمانکار دارای صالحیت نباشند با ذکر دالیل مراتب را کتب ا  

به پیمانکار اعالم و پیمانکار مؤظ  است آنها را تع  ویو و ج ایگزین 

 نماید.

هرگونه مسائل و مشکالت باید از طریق دستگاه نظارت حل و فصل گ ردد.  -5

ظ ارت کارفرم ا لذا ارتباا دائمی و مستقیم پیمانکار ب ا دس تگاه ن

 باید برقرار باشد.

پیمانکار و یا نماینده وی مؤظ  است در ج سات هماهنگی  ب ه دس تور  -6

کارفرما حضور یافته و تصمیمات اخذ ش ده را اج را نمای د و گ زار  

درصد پیشرفت کار و مشکالت کاری را به اطالع دستگاه نظ ارت کارفرم ا 

 برساند.

رداد از طرف کارفرم ا ح داک ر پیمانکار موظ  است پس از دریافت قرا -7

 ظرف ده روز آنرا امضاش و جهت مبادله به کارفرما عودت دهد.

پیمانکار مک   است پس از ورود کارکنا  جدی د مرات  ب را ب ه اط الع  -8

گروه ایمنی کارفرما رسانیده و نسبت ب ه تکمی ل م دارو و مس تندات 

 مربوطه اقدام نماید.

ق رارداد پیمانک ار در اج رای در صورتی که پیمانکار یا پرسنل طرف  -9

کار تع ل ورزند و باع  وارد آورد  خساراتی به کارفرما گردند باید 

ک یه خسارات وارده را که توس ط دس تگاه نظ ارت تعی ین خواه د ش د 

 بپردازند.

چنانچه عم کرد پیمانکار مط وب نباشد و سایر مواردی که از قصور و  -10

ر م ورد جریم ه ای مط ابق کوتاهی پیمانکار ناشی گردد  متناسب با ه

 قرارداد اعمال خواهد شد.

بایست م ورد تائی د دس تگاه ک یه پرسنل طرف قرارداد پیمانکار  می -11

 نظارت کارفرما باشند.

در ابتدای قرارداد پیمانکار بایستی با هم اهنگی کارفرم ا بص ورت  -12

مکتوب یک روز معین را بعنوا  موعد پرداخت حقوق برای ک ل کارکن ا  

 رداد اعالم نماید.مشمول قرا
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های ایمنی کارفرما به پرسنل طرف موض وع آموز  و رعایت دستورالعمل -13

مناقصه به عهده پیمانکار بوده و هرگونه قصوری از ط رف پرس نل ک ه 

منجر به صدمه بدنی  جرح یا از کار افتادگی ک ی و جزئی  نقص عضو و 

  ذیص الح یا فوت گردد بر عهده پیمانکار بوده و پاسخ گویی به مراج 

ه ای قضایی  بازرس اداره کار و ... و همچن ین پرداخ ت ک ی ه غرامت

های شرعی و متع قه از قبیل دیه نقص عضو و یا دیه فوت و سایر غرامت

قانونی برابر حکم مراج  ذیربط و ک یه خساراتی که در این رابطه به 

کارفرما وارد شود ب ه عه ده پیمانک ار ب وده و در ص ورت اس تنکاف 

انکار از پرداخت مبالغ مذکور کارفرما ح ق خواه د داش ت مب الغ پیم

های پیمانک ار کس ر و پرداخ ت مذکور را از مح ل مطالب ات و تض مین

نماید. در این صورت پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نفواه د داش ت و 

ه  ا قاب ل پ ذیر  هرگونه ادعای پیمانکار نسبت ب ه اینگون ه پرداخت

 نفواهد بود.

ح ت عن وا  پ یش پرداخ ت  ع  ی الحس اب  هیچ وجهی ت -14

مساعده و غیره در زما  عقد قرارداد به پیمانكار پرداخ ت 

شود  و پیمانكار باید توا  پرداخ ت ی ک م اه حق وق و نمی

 مزایای پرسنل خود را داشته باشد.

های هاو تعهدات ناشی از قوانین و مقررات کار و بیم هک یه مسئولیت -15

 باشد.دی به عهده پیمانکار میاجتماعی و حفاظت فنی و فر

چنانچه پرسنل طرف قرارداد پیمانکار در اجرای صحیح کارها مس امحه  -16

ورزند و باع  اخالل در نظم محیط کار ش ده و ی ا هرگون ه نارض ایتی 

توان د برکن اری آنه ا را از کارفرما را فراهم آورن د کارفرم ا می

به برکناری آنها  پیمانکار درخواست نموده و پیمانکار بالفاص ه مؤظ 

باشد و هرگونه پاسخ گویی به مراج  ذیربط ق انونی و س ایرین ب ر می

باشد و در مورد جایگزین بایستی با انج ام گ زینش عهده پیمانکار می

 مربوطه توسط دستگاه نظارت کارفرما عمل نماید.

بایس ت ش رایط ذی ل را داش ته پرسنل طرف ق رارداد )پیمانک ار( می -17

 باشند:

 بعیت جمهوری اسالمی ایرا  و اعتقاد به مبانی آ تا -1-17

 نداشتن محکومیت جزایی و اعتیاد به مواد مفدر -2-17

 صحت مزاج و توانایی انجام کار -3-17

 عدم اشتهار به فساد اخالقی -4-17

 برخورداری از حسن اخالق و رفتار -5-17

 داشتن کارت پایا  خدمت یا معافیت معتبر -6-17

 هسته گزینش تائیدیه -7-17

بدیهی است کارفرما نیز مدارو الزم را پس از انعقاد قرارداد  -8-17

 از پیمانکار اخذ خواهد نمود.

کارگرا  باید ک ی ه ش ئونات اس المی و مق ررات نیروگ اه را  -9-17

رعایت نمایند و در صورتی که پرسنل مزبور به هر جهت م ورد تائی د 

ق رار نگیرن د  پیمانک ار  دستگاه نظارت کارفرما در طول ق رارداد

مؤظ  است نسبت به تعویو و ج ایگزینی آنه ا در اس رع وق ت اق دام 

 باشد.نماید و خسارت ناشی از آ  بعهده پیمانکار می

بروز هرگونه خطرات در حین انجام کار از جانب کارکنا   پیمانک ار  -18

که منجر به حادته آتش سوزی  انفجار  صدمه ب ه تجهی زات ک ه باع   

شرفت کار روزانه   تعمیرات اساسی و عم یات گردد  پیمانکار توق  پی

باید عالوه بر قبول مس ئولیت  جریم ه ک ی ه خس ارات را نی ز تقب ل 

 نماید.

در صورت بروز حوادث احتمالی ناشی از قصور کارکنا   پیمانک ار در  -19

حین کار و رف  مشکل بوجود آم ده توس ط پرس نل کارفرم ا ع الوه ب ر 
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برآورد شده  جریم ه نی ز ب رای پیمانک ار تعی ین  هایپرداخت هزینه

 شود.می

مسئولیت حفظ و نگهداری ک ی ه اش یاش و تأسیس ات موج ود و رعای ت  -20

حفاظت و ایمنی در کارگاه و هرگونه قصور و خسارت ج  انی و م الی در 

انجام عم یات که باع  وقف ه در تولی د و عم ی ات گ ردد ب ه عه ده 

 پیمانکار است.

ه به تجهیزات ناشی از قصور پیمانکار و نفرات آ  جبرا  خسارت وارد -21

باشد که پس از بررس ی و تائی د در ج س ه مش ترو بعهده پیمانکار می

نماین  دگا  کارفرم  ا و پیمانک  ار از ص  ورت وض  عیت پیمانک  ار کس  ر 

 گردد.می

پیمانکار مؤظ  است یک نس فه از قرارداده ای تنظیم ی ب ین خ ود و  -22

 ارفرما با اخذ رسید تحویل نماید.کارگرا  را به دستگاه نظارت ک

نشانی پیشنهاد دهندگا  هما  است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت درج  -23

شده و هر مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابالغ ش ده ت ق ی 

 خواهد گردید.

پیمانکار موظ  اس  ت حق وق و مزای ای پرداخت ی ب ه ک ارگرا  ط رف  -24

ها و قوانین وزارت تعاو    ک ار و قرارداد را دقیقا  مطابق بفشنامه

محاس به  دستورات کارفرمارفاه اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار و 

 و پرداخت نماید.

پیمانکار موظ  است حقوق و مزایای پرداختی پرسنل طرف قرارداد اعم  -25

از حقوق روزانه  عیدی  سنوات و ... را مطابق قانو  ب ه ک ارگرانی 

ا پیمانکار همکاری داش ته باش ند پرداخ ت که حتی کمتر از یک ماه ب

های نماید. در غیر این صورت کارفرما رأسا  نسبت ب ه پرداخ ت هزین ه

های باالسری از محل مطالب ات پیمانک ار % هزینه20مربوطه با احتساب 

 کسر خواهد نمود.

ه ای پیمانکار مک   به رعایت طرح طبقه بن دی مش اغل براس  اس گروه -26

 باشد.تگاه نظارت کارفرما میتفصیصی ابالغ شده دس

هرگاه كارفرما نیاز ب ه ك ارگرا  روزم زد داش ته باش  د  -27

وباید پیمانكار موظ  است نسبت به تامین آنها اقدام نماید 

حقوق کارگرا  روزمزد را که توسط کارفرما تعیین می ش ود ب ه حس اب 

بانکی آنا  واریز نموده  و تسویه حساب نماید و م دارو و مس تندات 

 طه باید به کارفرما ارائه شود. مربو

و ک یه محاسبات ماهیانه خود را بص ورت  تیصورت وضعپیمانکار باید  -28

سیستمی و از طریق نرم افزارهای جام  حقوق و مزایا ک ه ش امل ری ز 

حقوق مزایا   لیست بانک   لیست بیمه  لیست کارکرد و ... که همگ ی 

مح  ل نیروگ اه ب ه  و در انج  ام ده د به ترتیب حروف الفبا باشد را

 کارفرما تحویل نماید. 

پیمانکار موظ  است لیست واریزی حقوق و هر نوع پرداختی ب ه حس اب  -29

کارکنا  تحت سرپرستی خود را به تائید بانک رس انده و ب ه دس تگاه 

 نظارت کارفرما ارائه نماید.

در صورتیکه کارکنا  پیمانکار براساس اعالم نیاز کارفرم ا بع د از  -30

ی و یا در روزهای تعطیل اضافه کاری نماین د. پیمانک ار اوقات ادار

 مؤظ  است طبق قانو  کار مب غ اضافه کاری آنا  را پرداخت نماید.

ساعت کار پیمانکار براساس ساعات کاری است ک ه کارفرم  ا تعی ین و  -31

نماید و پیمانکار مک   است در طول م دت ش بانه روز در ه ر ابالغ می

شته باشد  به صورت شیفت یا روزک ار نس بت زما  که کارفرما نیاز دا

 به تأمین آ  اقدام نماید.

جهت بکارگیری نفرات مورد نیاز قرارداد الزم اس ت پ س از معرف ی و  -32

قبل از شروع به کار  نفرات جهت مصاحبه به دستگاه نظارت کارفرما و 

 اداره حراست معرفی و پس  از اخذ مجوز مشغول به کار شوند.
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ست یک نفر نماینده تام االختیار )با تحصیالت حداقل پیمانکار مک   ا -33

دیپ م ( پس از تائید دستگاه نظ ارت ب ه کارفرم ا معرف ی نمای د و 

بیمه و دارایی و  وظیفه نماینده پیگیری تمامی امور اداری و مالی و 

پاسفگویی به درخواستهای کارفرما و پیگیری اس ناد ص ورت وض عیت از 

گیری پرداخت حق بیم ه و حق وق کارکن ا  دستگاه نظارت کارفرما و پی

شاغل و امور مربوا به بیم ه تکمی  ی و تقس یم ک ار و رواب ط ب ین 

باشد تا بر حس ن انج ام کارفرما و کارگرا  در محل موضوع مناقصه می

های مربوطه و درخواست شده را ارئه نماید  کار پرسنل نظارت و گزار 

ذکر بعه ده پیمانک ار م ی بدیهی است حقوق و مزایای نماینده فوق ال

 باشد که باید رأسا  پرداخت نماید.

نماینده پیمانکار مؤظ  است در طول وقت اداری )روزهای کاری  -1-33

لغای ت  7:30غیر تعطیل(همانند سایر کارکنا  روزکار شرکت از ساعت 

عصر در محل نیروگاه حضور داشته باش د و در س اعاتی ک ه در  16:30

تگاه نظارت اعالم خواهد ش د و بع د از اوق ات صورت لزوم از طرف دس

بایست در محل کارفرما اداری و یا در روزهای تعطیل رسمی و جمعه می

حضور بهم رساند )حتی در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری ب ا 

 صالحدید دستگاه نظارت(.

نماینده پیمانکار موظ  به انجام امور کارکنا  خود درخص و   -2-33

های نقدی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا  اضافه کاری  پادا مسائ ی 

و غیر نقدی  مرخصی ها  مأموریت  لباس ک ارو هزین ه ه ای  درم ا  

 و...کارکنا  می باشد وپاسخ گو به سواالت گارکنا  خود باشد..

پیمانکار موظ  است در خصو  اخذ کارت شناسایی برای کارکن ا  خ ود  -34

ماهنگی الزم را انجام ده د وهزین ه ص دور با اداره حراست کارفرما ه

 کارت شناسایی به عهده کارفرما می باشد..

پیمانک   ار موظ     اس   ت درخص   و  اج   رای  بفش   نامه ش   ماره   -35

مق ام ع الی وزارت نی رو ) موض وع   15/9/94مورخ  100/50/41232/94

 اخذگواهی صالحیت حرفه ای در مشاغل فنی وتفصصی( اقدام نماید

دت قرارداد در قبال حفظ و نگهداری تمام مص الح پیمانکار در طول م -36

و ابزارآالت و ادوات متع ق به کارفرما ک ه در اختی  ار دارد مس ئول 

باشد. در صورت بروز هر نوع صدمه یا فقدا  وسایل و آالت و ابزاری می

که کارفرما جهت انجام خدمات موضوع ق رارداد در اختی ار پیمانک ار 

نکار به تشفیص کارفرم ا مقص ر نباش د( گذاشته )بجز مواردی که پیما

پیمانکار شفصا  مسئول جایگزینی و یا تعمی ر آنه ا ب ه هزین ه خ ود 

 خواهد بود.

نماید از موقعیت و چگونگی مح ل ک ار و وس ایل و پیمانکار اعالم می -37

نحوه دسترسی به آنها و تس هیالت مح  ی و نی ز ش رایط ک ار و تم ام 

به موق  خدمات مؤتر است آگاهی  عوام ی که به نحوی در اجرای صحیح و

کامل دارد. عدم آگاهی پیمانکار از موقعی ت و چگ ونگی مح ل ک ار و 

وسایل و نحوه دسترسی به آ  و تسهیالت مح ی و هرگونه ع ام ی ک ه در 

اجرای خدمات مورد نظر از جم ه شرایط کار و عم یات مؤتر باشد )بجز 

( ب ه ه یچ وج ه راف   مواردی که در قرارداد صریحا  ذکر گردیده است

مسئولیت متقب ه از طرف پیمانکار نفواهد بود و مطالبه هرگونه وجوه 

اضافی از این بابت پذیرفته نیست و هرگونه ادعا و اعتراضی از س وی 

 پیمانکار در این خصو  فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

رت بایست هنگام ورود و خروج از کاپرسنل پیمانکار و نماینده آ  می -38

ساعت کارفرما استفاده نمایند و مالو تنظ یم ص ورت وض عیت  ک ارکرد 

باشد که در آخر هر ماه توسط دستگاه نظارت تائی د ماهیانه پرسنل می

شود. )مجم وع س ق  اض افه ک ار و در اختیار پیمانکار قرار داده می

 ساعت درماه  بیشتر شود  120برای هر نفر نباید از
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ضاش ق رارداد پیمانکار م زم است حداک  -39 ر ده روز پس از ام

یک نسفه از مدارو پرسنل از جم ه قرارداد فی مابین  کپ ی 

از ص  فحات اول و دوم شناس  نامه پرس  نل ط  رف ق  رارداد  

تائیدیه سازما  تأمین اجتماعی مبنی بر سابقه کار پرسن ی 

اند را تحوی  ل روز پرداخ  ت بیم  ه داش  ته 720ک  ه ب  یش از 

 دستگاه نظارت نماید. 

انکار حق بکار گمارد  کارکن ا  ش اغل در دس تگاههای دولت ی و پیم -40

مؤسسات عمومی و شهرداریها و بازنشستگا  تأمین اجتماعی و ک ارگرا  

 خارجی را ندارد.

پیمانکار مؤظ  است در صورت بروز حادته و یا بیماری ب  رای پرس نل  -41

تحت اختیار و سرپرستی نسبت به ارائ ه خ دمات و پرداخ ت هزین ه ار 

سازمانهای ذیربط راسا  اق دام نمای د. در ه ر ص ورت مس ئولیت  طریق

 اینگونه کارکنا  متوجه کارفرما نفواهد بود.

لایر در ماه ب وده ك ه نس بت ب ه  3.233.663پایه سنوات با میانگین  -42

بایس ت باشد و طبق لیست ریز پرداختی به پرسنل میگروه پرسنل متغیر می

 پرداخت گردد. 

كه  1.692.016سفتی كار با میانگین فوق العاده  -43 لایر در م اه ب وده 

باشد و طبق لیست ریز پرداختی به پرس نل نسبت به شغل پرسنل متغییر می

 بایست پرداخت گردد. می

لایر در ماه بوده ك ه نس بت  1.158.555فوق العاده جذب  با میانگین  -44

ب ه پرس نل باشد و طبق لیس ت ری ز پرداخت ی به گروه پرسنل متغییر می

 پرداخت گرددبایست می

 97براساس حقوق س ال  44و  43و  42تبصره : مبالغ ذکر شده در بندهای 

کتب ا توس  ط کارفرم ا اع الم  98در سال می باشد و میزا  افزایش آنها 

 خواهد گردید.

توانند طبق قانو  كار از مرخصی سالیانه خود ب ه م دت كارگرا  می -45

واحد مربوطه استفاده نمایند. ل ذا در ص ورت روز كاری با هماهنگی  26

عدم استفاده هیچگونه وجهی بابت مانده مرخصی پرداخت نفواه د ش د.الزم 

به توضیح است که مرخصی فوق برای یک سال کاری تمام م ی باش د ب دیهی 

برای کار کمتر از یک سال   مرخصی استحقاقی به نس بت محاس به خواه د 

 شد.

  عیدی و سنوات كارگرا  باید مطابق ق انو  اضافه كاری  نوبتكاری -46

( به حق وق پرس نل  42كار باشد و نظر به اینكه مب غ پایه سنوات )بند

ها نیز همانند اض افه ك اری  شود بنابراین به سایر پرداختیافزوده می

هد ب ود ول ی ف وق  نوبت كاری  مأموریت  عیدی  سنوات تأتیر گذار خوا

( ه یچ ت أتیری در 44و43ه جذب )بن دهای العاده سفتی كار و فوق العاد

ای در ق رارداد ک ار موارد ذکر شده فوق ندارد و بصورت آیتم جداگان ه

 وفیش حقوقی درج و بایستی پرداخت گردد.

ك یه حقوق و مزایا  عیدی و سنوات  بیمه و مالیات ک یه ک ارگرا  -47 

كارگرا  تحت پوشش شرکت خدماتی برنده مناقصه اعم از کارگرا  شرکتی و 

 باشد.روزمزد وموقت  بر عهده پیمانكار می

پیمانكار مؤظف است دارای طرح طبقه بندی مشاال  متناسا  باا مشاال  کارکنااک یارکتی درنیربواا  با د  ب در ما رد -48

آناک  اجرا نماید. ضمنا" در حال حاضر وربههای کارکنااک مااابج جادبل پی سات یامار  یاا مای بایاد کاه مم ا  اسات باا 

 به طرح طبقه بندی مشال  آک یرکت تغییر یابند . ت جه 
شنامه -49 ای مبن ی ب ر چنانچه در طول مدت قرارداد دستورالعمل یا بف

افزایش و یا كاهش حقوق و مزایای كاركنا  از طرف مراج  ذیص الح اب الغ 

گردید پیمانكار مؤظ  به اجرای آ  بوده و كارفرما نیز مؤظ  به اعمال 

 باشد.پیمانكار میآ  در صورت وضعیت 
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ك یه حقوق و مزایا و عیدی و هرگونه پرداخت ی پیمانکار موظ  است  -50

عینا  به حساب جاری و یا پس انداز آنا  را به كارگرا  مشمول قرارداد 

 .نمایدنزد بانك صادرات شعبه نیروگاه پرداخت 

پنج درصد از صورت وضعیت پیمانكارا  به عنوا  حسن انجام ك ار از  -51

ر صورت وضعیت كسر و در صورت تائید دستگاه نظارت در ماه بع د عین ا  ه

 گردد.به پیمانكار پرداخت می

از ص ورت وض عیت  ك یه كسورات قانونی به عهده پیمانك ار ب وده و -52

 گردد.پیمانكار كسر و توسط كارفرما به سازمانهای ذیربط پرداخت می

نام نفر بیم 5پیمانكار بایستی برای تعداد  - 53 ه نام ه مس ئولیت ب ی 

درمحل حوزه فعالی ت پیمانک ار )نیروگ اه ش هید مفت   واق   در هم  دا  

وشررکت واق  در شهرس تا  دورود  ونیروگاه دورودجاده تهرا   45کی ومتر 

به گونه ای که جوابگوی  خسارت نقص عضو و دیه   تولید نیروی برق شهید مفتع واقع در همدان(

م در طول مدت قرارداد باشد از شركتهای بیم ه کامل در ماهای عادی و حرا

 اخذ نماید. و تصویر برابر اصل آ  را به کارفرما تحویل نماید. 

پیمانكار مؤظ  است حق بیم ه كاركن ا  خ ود را ب ه ش عبه ت أمین  -54

اجتماعی شهرستا  كبود راهنگ واریز نموده و رس ید آن را ب ه دس تگاه 

 نظارت كارفرما تحویل نماید.

ت ک یه موارد زیست محیطی  ایمنی و بهداشت شغ ی کارفرما توسط رعای-55

 باشدپیمانکار تحت نظارت کارفرما الزامی و ضروری می

بکار گیری افراد در قالب قراردادهای حجمی  پیمانکاری  ش رکتی و  -56

 ... منوا به تایید گزینش خواهد بود.

  تعهدات كارفرما: -ماده شش

نی   تهیه سرویس ایاب و( ال  ذهاب   غذا  لباس كار  كفش ك ار  ك اله ایم

 باشد.دستكش  و ابزار كار كاركنا  پیمانكار به عهده كارفرما می

ای پرسنل و اخذ گواهی سالمت کارکن ا  آبدارخان ه هزینه معاینات دورهب( 

 باشد.بعهده كارفرما می

ظرف ج( پرداخت صورت وضعیت  پیمانكارپس ازتائید دستگاه نظارت ح داک ر 

ماه وپس از  ارائه مدارك پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ش امل تائی د  یک

كاركرد پیمانكار طبق لیست كامپیوتری واح د اطالع ات و بازرس ی و لیس ت 

پرداخت محاسبات  حقوق و مزایای ك ارگرا    لیس ت پرداخ ت حق وق م ورد 

اه و تائید بانک   لیست بیمه تامین اجتماعی  و فرم تكمیل شده در هر م 

 باشد.فیشهای پرداخت بیمه و مالیات ماه قبل می

د( تهیه و تأمین ك یه ابزار كار  ابزار االت و تجهیزات مربوا به اجرای 

باشد و نظارت بر حسن استفاده از آنها موضوع مناقصه به عهده كارفرما می

باش  د و در ص  ورت قص  ور و كوت  اهی در اس  تفاده ب  ه عه  ده پیمانك  ار می

 گردد.مذكور از پیمانكار كسر میهای هزینه

عیدی و پادا  سنوات در پایا  هر ماه پس از تائیدیه لیس ت پرداخت ی  ر(

ب ه پیمانک  ار  6توسط بانک و دستگاه نظارت و مط ابق ب ا بن د ج م اده 

 پرداخت می گردد.

 كار انجام محل - هفت ماده

 -مدا ه جاده 45  ومتریك در واق  مفتح دیشه روگاهین كار  انجام محل

شرکت تولید نیروی برق ونیروگاه دورود واق  در شهرستا  دورود و تهرا 

 از كه دینمایم اعالم مانكاریپ. باشدیمشهید مفت  واق  در همدا    

 یآگاه مذكور محل در خدمات موق  وبه حیصح یاجرا ونحوه كار ومحل تیموقع

 .دارد كامل

 

 

 كار ریمقاد رییتغ -هشت  ماده
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 تا مانكاریپ به یكتب اطالع با قرارداد  مدت طول در تواندیم فرما كار

 دینما كسر آ  از ای اضافه آ  موضوع خدمات به قرارداد مب غ% 25 زا یم

 مانكاریوپ شود حاصل یرییتغ قرارداد طیوشرا بها واحد در آنكه بدو 

 فوق زا یم به شیافزا قبول عدم صورت در. باشدیم   آ  قب   ول به م زم

 شیافزا كار ریم قاد ارز  معادل تواندیم كارفرما مانكاریپ توسط الذكر

 مدت صورت نیا در .دینما كسر یو مطالبات از مهیجر عنوا  به را افتهی

 .ابدی كاهش ای شیافزا تناسب به تواندیم زین قرارداد

 تعهدات انجام حسن نیتضم -نه ماده

 مبادله با همزما  است مؤظ  مانكاریپ تعهدات انجام حسن نیتضم منظور به

 به  كارفرما قبول قابل ضمانتنامه  قرارداد

 آ  معادل ای و لایر .............................................ارز 

 از پس نیتضم نیا و دینما ارائه كارفرما یجار حساب به وجه زیوار

 .شد  خواهد مسترد نظارت دستگاه دیتائ و قرارداد مدت یانقضا

 نظارت دستگاه -ده ماده

 نموده تقبل قرارداد نیا طبق بر مانكاریپ كه یتعهدات هیك  بر نظارت

 به شركت ............................ ع هده به كارفرما طرف از است

 دیشه برق دیتول تیریمد شركت -تهرا  جاده 45  ومت ریك -همدا  :آدرس

 دهیگرد واگذار دشویم دهینام نظارت دستگاه قرارداد نیا در كه مفتح

 دستگاه نظارت تحت را قرارداد موضوع خدمات است مك   مانكاریوپ اس ت

 یتهایمسئول راف  شده ادی دستگاه نظارت است یهیبد دینما اجرا مذكور

 .باشدینم مانكاریپ

 خسارت و ریتاخ مهیجر -یازده ماده

 از یقسمت ای تمام نتواند مانكاریپ نظارت دستگاه صیتشف به چنانچه

 انجام فرما كار نظر مورد تیفیك وبا موق  به را قرارداد موضوع تعهدات

 تا كار از قسمت هر یاجرا عدم زما  هر یازا به تواندیم فرما كار دهد

 مطالبات از مهیجر عنوا  به ررا كا از قسمت آ  یقرارداد مب غ برابر دو

 تجاوز فعهد پنج از كار انجام عدم دفعات تعداد چنانچه و دینما كسر یو

 و فسخ را قرارداد فوق میجرا افتیدر بر عالوه تواندیم فرما كار دینما

 .دینما ابالغ مانكاریپ به" كتبا را مراتب

 یفن وحفاظت یاجتماع نیتام یهامهیوب كار نیقوان -دوازده ماده

 اتهایومال

مهیب كار  به مربوا ومقررات نیقوان  یجم از كه داردیم اعالم مانكاریپ

 اتهایمال به مربوا نیقوان نیوهمچن یفن حفاظت  یاجتماع نیتام یها

 هرحال در. باشدیم آنها یاجرا به متعهد و بوده مط  " كامال وعوارض

 نفواهد فرما كار متوجه الذكر فوق ومقررات نیقوان یاجرا عدم تیمسئول

 شده ینیبشیپ كسور اعمال به نسبت مزبور نیقوان یاجرا در فرما كار. بود

 یامضا از پس گاه هر. نمود خواهد اقدام مانكاریپ یصورتحسابها از

 یعال یشورا مصوب دستمزد نرخ ومقررات  نیقوان رییتغ جهینت در قرارداد

 یقانون كسور ریسا ای و یمند عائ ه شیافزا مهیب ات یمال نرخ كار 

 شیافزا موجب رییتغ نیا كهینحو به دینما رییتغ قرارداد نیا به مربوا

 ای افتیدر به حقیذ مورد حسب مانكاریپ. گردد قرارداد یهانهیهز كاهش ای

 شامل شیافزا نیا. باشدیم افتهی كاهش ای شیافزا وجوه پرداخت به مك  

 نرخ شیافزا درصد زا یم به كه یطور به باشدیم هم روگاهین یك  نظافت

یم زودهاف زا یم هما  به زین كل نظافت یشنهادیپ مب غ كارگرا  دستمزد

 ارائه به مؤظ  مانكاریپ یاجتماع نیتام سازما  هیاطالع استناد با. گردد

 .بود خواهد خود مهیب مفاصاحساب

 

 

 هیقهر حوادث -سیزده ماده
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 گردد مانكاریپ تعهدات یفایا مان  كه هیقهر حوادث بروز موارد در

": اوال حوادث نگونهیا آن  كه بر مشروا است مبرا تیمسئول از مانكاریپ

 مانكاریپ عهده از آ  رف  ای یریج وگ": ایتان بوده  ینیب شیپ قابل ریغ

 نبوده موتر آ  بروز در مانكاریپ فعل ترك ای فعل": تال ا بوده خارج

 بروز از را فرما كار  وقت اسرع در است مك   مانكاریپ. است

 است مك   مانكاریپ طیشرا وقوع صورت در. دینما مط   حوادث نگ    ونهیا

 فرما كار نظر با زاتیوتجه ساتیتاس وض  از ینگهدار جهت خود یهمكار به

 یمناسب دیتمه نظارت دستگاه شنهادیپ یبررس از پس فرما كار. دهد ادامه

 .شد خواهد قائل تعهدات انج    ام جهت

 قرارداد خاتمه -چهارده  ماده

 نیا رد دهد خاتمه را قرارداد تواندیم قرارداد مدت طول در فرما كار

 را یومه ت دهیرسان مانكاریپ اطالع به" كتبا را مراتب فرما كار صورت

یم فوق مه ت در مانكاریپ. دینمایم نییتع قرارداد به داد  خاتمه یبرا

 انجام عدم صورت ودر دینما عمل خود تعهدات به قرارداد مطابق ستیبا

 مانكاریپ. دینما ع مل قرارداد 16 ماده مطابق تواندیم كارفرما تعهدات 

 یط را ماندهیباق یمصرف ومواد لیوسا هیك  مذكور مه ت ا یپا در ستیبایم

 بیع گونه هر ضامن مانكاریپ. دینما نظارت دستگاه    لیتحو یاصورتج سه

 از قبل تا مانكاریپ كه یوتعهدات باشدیم ی یتحو ومواد لیوسا در ونقص

 به داد  خاتمه اتر رد كه نموده تال  اشفا  مقابل در قرارداد ختم

 آ  به مانكاریپ جانب از یوخسارات نهیهز پرداخ  ت مست زم قرارداد

 مانكاریپ ح ساب بستانكار به فرما كار دییوتا یدگیرس از پس باشد اشفا 

 به نسبت خاتمه خیتار از پس روز 10 مدت ظرف مانكاریپ.شودیم منظور

 را فوق صورتحساب رماف كار. نمود خواهد اقدام یینها صورتحساب ارسال

 نیا مف     اد گرفتن نظر بادر را مانكاریپ یهایوبده ومطالبات یبررس

 حساب هیتسو انجام محو به. دینمایم حساب هیتسو یو وبا محاسبه ماده

 .شد خواهد آزاد مانكاریپ تعهدات انجام حسن نیتضم

 قرارداد فسخ -پانزده ماده

 :باشدیم فسخ قابل مافر كار طرف از قرارداد لیذ موارد در

 دفعه 5 از شیب قرارداد تعهدات از یقسمت ای تمام انجام عدم( 1

 به قرارداد موضوع خدمات انجام در مانكاریپ یومال یفن ییتوانا عدم( 2

 فرما كار صیتشف

 كارفرما یكتب موافقت بدو  ریغ به قرارداد یواگذار( 3

 مانكاریپ شركت انحالل( 4

 مانكاریپ یورشكستگ( 5

 مراتب كند فسخ فوق مشروحه ع ل از یكی به را قرارداد فرما كار هرگاه

 داد  انجام به اجیاحت وب دو  رساندیم مانكاریپ اطالع به" كتبا  را

 10 ماده موضوع تعهدات انجام حسن سپرده مب غ یادار ای ییقضا فاتیتشر

 مك   ارمانكیپ صورت نیا در. دینمایم ووصول ضبط خود نف  به را قرارداد

 یاصورتج سه یط را شده لیتحو لیوسا و لوازم مانده یباق مواد هیك  است

  و لوازم در ونقص بیع هرگونه ضامن مانكاریپ. دینما نظارت دستگاه لیتحو

 روز 10 ظرف قرارداد فسخ از پس مانكاریپ. باشدیم ی یتحو لیوسا

 10 مدت ظرف فرما وكار نموده فرما كار میتس  را خود یینها صورتحساب

 .دینمایم هیتسو مانكاریپ با مذكور صورتحساب افتی در خیتار از روز

 

 

 

 ستیز طیمح و یمنیا  بهداشت  -شانزده ماده

 خود یبرا یمنیا موارد هیك  تیرعا بر عالوه است متعهد مانكاریپ

 ای كارفرما به خسارت ورود از یریج وگ یبرا الزم ریتداب وكاركنانش

 را پرسنل توسط روگاهین طیمح و كار محل نمود  ودهآل و تالت اشفا 
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 به متعهد مانكاریپ خسارت  گونه هر شد  وارد صورت ودر دینما اتفاذ

 .بود خواهد آ  جبرا 

 اختالف حل -هفده ماده

 نكهیا از اعم كند بروز مانكاریوپ فرما كار نیب یاختالفات كهیصورت در

 كی هر ریوتعب ریتفس به ربوام ای قرارداد موضوع خدمات یاجرا به مربوا

 موضوع نتوانند نیطرف چنانچه باشد آ  وستیپ ومدارك واسناد مواد از

 برق شركت به اختالف موضوع ابتدا ندینما رف  توافق راه از را اختالف

 گردد اتفاذ كه یمیتصم وهر گرددیم یدگیرس اختالف ومورد ارجاع باختر

 اختالف موضوع نتوانند نیطرف انچهچن. است االجرا والزم یقطع نیطرف یبرا

 وفصل حل صالحه مراج  به مراجعه قیطر از ندینما رف  توافق ازراه را

 موجب به كه را یتعهدات اختالف حل تا كه است م زم مانكاریپ. شد خواهد

 صیتشف به فرما كار صورت نیا ریغ ودر دینما اجرا دارد عهده به قرارداد

 .نمود خواهد عمل انكارمیپ به نسبت قرارداد طبق خود

 قرارداد یواگذار عدم -هیجده ماده

 تمام انتقال ای یواگذار حق كارفرما یكتب واجازه موافقت بدو  مانكاریپ

 گرید یحقوق ای یقیحق شفص به را قرارداد نیا موضوع تعهدات از یقسمت ای

 .ندارد

 دولت كاركنا  مداخ ه من - نوزده ماده

 من  قانو  مشمول قرارداد  عقد موق  در كه كندیم اعالم مانكاریپ

 كارفرما یبرا آ  خالف كه یصورت در باشدینم 1337 ماهید 22 مصوب مداخ ه 

یم ضبط شركت نف  به مانكاریپ یهانیتضم هیك  و فسخ قرارداد شود محرز

 .گردد

 نیطرف ینشان - ستیب ماده

 را خ                ود ینش                ان مانك                اریپ

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

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

 ته را   ج اده 45  ومتریك همدا   كارفرما و........................ 

 .است نموده نییتع مفتح  دیشه روگاهین

 دهد رییتغ قرارداد مدت در را خود ینشان قرارداد نیطرف از یكی گاه هر

 به دیجد ینشان كه یوقت وتا دهد اطالع گرید طرف به" كتبا را موضوع دیبا

 با ف   وق در مذكور ینشان به كهییها نامه هیك  نشده ابالغ گرید طرف

یم یت ق شده ابالغ شد خواهد لیتحو دیرس اخذ با ایو ارسال یسفارش پست

 .گردد

 قرارداد میضما - یک و ستیب ماده

 :از عبارتند باشدیم آ  نفكیال جزش كه قرارداد نیا میضما

 1 شماره وستیپ در روهاین یپراكندگ طبق پرسنل ستیل( 1

 ((2 شماره وستیپ) قرارداد یمتهایق زیور ریمقاد فهرست( 2

 دهیگرد میتنظ تبصره كی و ماده یک و ستیب با نسفه 4 در قرارداد نیا

 نسخ هیك . گرددیم كارمانیپ لیتحو امضا   از پس آ  نسفه كی كه است

 .دارد را واحد حكم قرارداد

 

                                  كارفرما

 مانكاریپ

   مفتح دیشه برق دیتول تیریمد شرکت

 ............................ 
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)پراكندی و تعداد پرسنل نیروی خدماتی  1پیوست شماره 

 گانه( 20براساس گروههای 
 

 

 گروه

 شیفت كاری
جم  كل 

نفرات طبق 

 لیست گروه

 روزكار

 شیفت 3

(5/22 

 درصد(

 5و  4
 شیفت

 درصد( 15)

1 0 0 0 0 

2 7 7 0 0 

3 18 8 3 7 

4 60 18 4 38 

5 29 9 1 19 

6 23 14 3 6 

7 9 7 0 2 

8 9 6 0 3 

9 5 3 0 2 

10 26 17 0 9 

11 13 9 0 4 

12 5 4 0 1 

 91 11 102 204 جم  كل نفرات
 نفر 204كل نفرات: جم  

احتمال دارد در طول مدت قرارداد تعدادی از کارکنا  واجد شرایط روزمزد 

 به جم  نفرات فوق اضافه شود

باشد كه در و ورت نفر می  260پرسنل  اوالد تعداد كل فرزندان مشمول کمک 

از ط ر   آن  ق رارداد ماب ه التف اوت در تعداد فرزندان در طول تغییر 

 باشد.پرداخت میكارفرما قابل 

 

 


