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 11/97مناقصه شماره 

 204به تعدداد   را  مورد نیاز خود یو خدمات یانسان یرو ین نید مفتح در نظر دارد تأمید برق شهیت تولیر یشركت مد
 یق مناقصه عمومیل از طر یط ذیطبق شرا یک پیوست  نفر جهت تصدی امور مختلف براساس پراكندگی جدول شماره

  د.یاستان همدان واگذار نما یاجتماع اداره كل تعاون ، كار ورفاه ده ت شین صالحییتع یبه شركتها یا دو مرحله
 شرح خدمات موضوع مناقصه: -1
 نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای -1-1
 باشد: می این مناقصه 3ذیل و ضمائم پیوستبخش های مختلف مانند عناوین فعالیتهای این مناقصه در  -2-1

 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 )بخش -6

 خدمات جانبی اداری )واحدهای مختلف اداری/تعمیرات/منابع انسانی/مهندسی/برنامه ریزی/بهره برداری( -7

 ایو بازدیدهای دوره ها  اورهال -8

 کارشناسی و خدمات مشاوره ای -9

 سایر موارد  – 10

 45محل انجام کار موضوع مناقصه نیروگاه شههید متتهع واقهع در همهدال کیلهومتر      محل اجرای موضوع مناقصه : -2

 اشدبمی واقع در همدان  حوشرکت تولید نیروی برق شهید مفت واقع در شهرستال دورود ونیروگاه دورودجاده تهرال 

 :عمومی وتعهدات پیمانکارط شرای -3
باشد و متاد منهدر  در   می جهت پیشنهاد قیمت ضمیمه 3مطابق  پیوست  همراه اسناد مناقصه شرح خدمات  -1

تغییهر  قابهل   به خواست یا موافقت کارفرما فقط ( این اسناد مناقصه3قرارداد و شرایط عمومی مندر  در بند )

باشد، لذا هرگونه تغییر در آنها و یا اعالم  می الیتغیر این مناقصهجزء شرایط ثابت و در غیر این صورت بوده و 

 گردد. می شروط باعث حذف نام پیمانکار پیشنهاد دهنده در کمیسیول مناقصه گزار
پیمانکار در صورت لزوم و در جهت اجرای موضوع مناقصه و دریافت هرگونه اطالعات الزم په  از همهاهنگی    -2

یال مهلهت مناقصهه( در محهل کارفرمها حیهور یافتهه و په  از بررسهی مهدار  و          کتبی با کارفرما )قبل از پا

تجهیزات موجود و کسب هرگونه اطالعات الزم نسبت به تهیه و تحویل مدار  خواسته شده در این مناقصه و 

 نماید. می ارائه پیشنهادات با توجه به شرایط مناقصه اقدام
شت شهغلی کارفرمها توسهط پیمانکهار تحهت نکهارت کارفرمها        رعایت کلیه موارد زیست محیطی، ایمنی و بهدا -3

 باشد. می الزامی و ضروری
در صورتیکه کارفرما در حین اجرای کار تشخیص دهند که هر یک از کارکنال پیمانکار دارای صالحیت نباشند با  -4

 ن نماید.است آنها را تعویض و جایگزی مؤظفذکر دالیل مراتب را کتبًا به پیمانکار اعالم و پیمانکار 
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هرگونه مسائل و مشکالت باید از طریق دستگاه نکارت حل و فصل گردد. لذا ارتباط دائمی و مستقیم پیمانکهار   -5

 با دستگاه نکارت کارفرما باید برقرار باشد.
حیهور یافتهه و تصهمیمات اخهذ      به دستور کارفرما هماهنگی  اتاست در جلس مؤظفپیمانکار و یا نماینده وی  -6

 ماید و گزارش درصد پیشرفت کار و مشکالت کاری را به اطالع دستگاه نکارت کارفرما برساند.شده را اجرا ن
است پ  از دریافت قرارداد از طهرف کارفرمها حهداکظر ظهرف ده روز آنهرا امیهاء و جههت         ظفومپیمانکار  -7

 مبادله به کارفرما عودت دهد.
طالع گروه ایمنی کارفرما رسهانیده و نسهبت بهه    پیمانکار مکلف است پ  از ورود کارکنال جدید مراتب را به ا -8

 تکمیل مدار  و مستندات مربوطه اقدام نماید.
در صورتی که پیمانکار یا پرسنل طهرف قهرارداد پیمانکهار در اجهرای کهار تعلهل ورزنهد و باعهث وارد آوردل          -9

 واهد شد بپردازند.خساراتی به کارفرما گردند باید کلیه خسارات وارده را که توسط دستگاه نکارت تعیین خ
چنانچه عملکرد پیمانکار مطلوب نباشد و سایر مواردی که از قصور و کوتاهی پیمانکار ناشی گردد، متناسهب   -10

 با هر مورد جریمه ای مطابق قرارداد اعمال خواهد شد.
 بایست مورد تائید دستگاه نکارت کارفرما باشند. می کلیه پرسنل طرف قرارداد پیمانکار  -11
رارداد پیمانکار بایستی با هماهنگی کارفرمها بصهورت مکتهوب یهک روز معهین را بعنهوال موعهد        در ابتدای ق -12

 .پرداخت حقوق برای کل کارکنال مشمول قرارداد اعالم نماید

ایمنی کارفرما به پرسنل طرف موضوع مناقصه به عهده پیمانکار بوده و های  آموزش و رعایت دستورالعمل -13

لی و جزئی، نقص عیو و یا که منجر به صدمه بدنی، جرح یا از کار افتادگی هرگونه قصوری از طرف پرسنل ک

کهار و ... و همچنهین    ادارهفوت گردد بر عهده پیمانکار بوده و پاسخ گویی به مراجع ذیصالح قیهایی، بهازر    

ی شهرعی و قهانون  ههای   متعلقه از قبیل دیه نقص عیو و یا دیه فوت و سایر غرامهت های  پرداخت کلیه غرامت

برابر حکم مراجع ذیربط و کلیه خساراتی که در این رابطه به کارفرما وارد شود به عههده پیمانکهار بهوده و در    

صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت مبالغ مذکور کارفرما حق خواهد داشت مبالغ مذکور را از محهل مطالبهات   

کار حق هیچگونه اعتراضهی نخواههد داشهت و    پیمانکار کسر و پرداخت نماید. در این صورت پیمانهای  و تیمین

 نخواهد بود.قابل پذیرش ها  هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به اینگونه پرداخت

هیچ وجهی تحت عنوال پیش پرداخت، علی الحساب، مساعده و غیره در زمال عقد قرارداد به  -41

زایای پرسنل خود را ماه حقوق و میک پیمانكار باید توال پرداخت  وشود،  پیمانكار پرداخت نمی

 داشته باشد.
اجتمهاعی و حتاظهت فنهی و فهردی بهه      های  ناشی از قوانین و مقررات کار و بیمه و تعهداتها کلیه مسئولیت -15

 باشد. می عهده پیمانکار
چنانچه پرسنل طرف قرارداد پیمانکار در اجرای صحیح کارها مسامحه ورزند و باعث اخالل در نکهم محهیط    -16

توانهد برکنهاری آنهها را از پیمانکهار      مهی  نه نارضهایتی کارفرمها را فهراهم آورنهد کارفرمها     کار شده و یا هرگو

باشد و هرگونه پاسخ گویی به مراجع ذیهربط   می به برکناری آنها مؤظفو پیمانکار بالفاصله درخواست نموده 

ش مربوطه توسط دستگاه باشد و در مورد جایگزین بایستی با انجام گزین می قانونی و سایرین بر عهده پیمانکار

 نکارت کارفرما عمل نماید.
 بایست شرایط ذیل را داشته باشند: می پرسنل طرف قرارداد )پیمانکار( -17



 د مفتحید برق شهیت تولیر یشركت مد
 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست كد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك
 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایرال و اعتقاد به مبانی آل -1-17

 محکومیت جزایی و اعتیاد به مواد مخدر ننداشت -2-17

 صحت مزا  و توانایی انجام کار -3-17

 م اشتهار به فساد اخالقیعد -4-17

 برخورداری از حسن اخالق و رفتار -5-17

 داشتن کارت پایال خدمت یا معافیت معتبر -6-17

 تائیدیه هسته گزینش -7-17

 بدیهی است کارفرما نیز مدار  الزم را پ  از انعقاد قرارداد از پیمانکار اخذ خواهد نمود. -8-17

می و مقررات نیروگاه را رعایت نمایند و در صورتی که پرسنل مزبور کارگرال باید کلیه شئونات اسال -9-17

است نسبت به  مؤظفبه هر جهت مورد تائید دستگاه نکارت کارفرما در طول قرارداد قرار نگیرند، پیمانکار 

 باشد. می تعویض و جایگزینی آنها در اسرع وقت اقدام نماید و خسارت ناشی از آل بعهده پیمانکار

پیمانکار که منجر به حادثه آتش سهوزی، انتجهار،    کارکنال  نه خطرات در حین انجام کار از جانببروز هرگو -18

صدمه به تجهیزات که باعث توقف پیشرفت کار روزانه ، تعمیرات اساسی و عملیات گردد، پیمانکار باید عهالوه  

 بر قبول مسئولیت، جریمه کلیه خسارات را نیز تقبل نماید.
پیمانکار در حین کار و رفهع مشهکل بوجهود آمهده      کارکنال  ث احتمالی ناشی از قصوردر صورت بروز حواد -19

 شود. می برآورد شده، جریمه نیز برای پیمانکار تعیینهای  توسط پرسنل کارفرما عالوه بر پرداخت هزینه
نهه  مسئولیت حتظ و نگهداری کلیه اشیاء و تأسیسات موجود و رعایت حتاظهت و ایمنهی در کارگهاه و هرگو    -20

 قصور و خسارت جانی و مالی در انجام عملیات که باعث وقته در تولید و عملیات گردد به عهده پیمانکار است.
باشهد کهه په  از     مهی  بعهده پیمانکهار  و نترات آل جبرال خسارت وارده به تجهیزات ناشی از قصور پیمانکار -21

 گردد. می صورت وضعیت پیمانکار کسربررسی و تائید در جلسه مشتر  نمایندگال کارفرما و پیمانکار از 
است یک نسخه از قراردادهای تنکیمی بین خود و کارگرال را به دستگاه نکارت کارفرما بها   مؤظفپیمانکار  -22

 اخذ رسید تحویل نماید.
نشانی پیشنهاد دهندگال همال است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت در  شده و هر مکاتبه ای که به نشهانی   -23

 ود ابالغ شده تلقی خواهد گردید.مذکور ارسال ش
و هها   ظف است حقوق و مزایای پرداختی به کارگرال طهرف قهرارداد را دقیقهًا مطهابق بخشهنامه     وپیمانکار م -24

محاسبه و پرداخت  کارفرما دستوراتوزارت تعاول ، کار و رفاه اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار و قوانین 

 نماید.
یای پرداختی پرسنل طرف قرارداد اعم از حقوق روزانه، عیدی، سنوات و ... ظف است حقوق و مزاوپیمانکار م -25

پرداخت نمایهد. در غیهر   باشند را مطابق قانول به کارگرانی که حتی کمتر از یک ماه با پیمانکار همکاری داشته 

از محهل  باالسهری  ههای   % هزینهه 20مربوطه با احتساب های  این صورت کارفرما رأسًا نسبت به پرداخت هزینه

 مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.
تخصیصی ابالغ شهده دسهتگاه نکهارت    های  پیمانکار مکلف به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل براسا  گروه -26

 باشد. می کارفرما
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تهامین  ظف است نسبت بهه  وهرگاه كارفرما نیاز به كارگرال روزمزد داشته باشد پیمانكار م -27

بهه حسهاب بهانکی آنهال     که توسط کارفرما تعیین می شود رگرال روزمزد را باید حقوق کاوآنها اقدام نماید 

  تسویه حساب نماید و مدار  و مستندات مربوطه باید به کارفرما ارائه شود.و  نموده واریز 
بصورت سیسهتمی و از طریهق نهرم افزارههای     کلیه محاسبات ماهیانه خود را و  تیصورت وضعپیمانکار باید  -28

ا که شامل ریز حقوق مزایا ، لیست بانک ، لیست بیمه ،لیست کارکرد و ... که همگی به ترتیب جامع حقوق و مزای

  .نمایدتحویل کارفرما  نیروگاه بهدر محل و  انجام دهد حروف التبا باشد را
ف است لیست واریزی حقوق و هر نوع پرداختی به حساب کارکنال تحت سرپرستی خود را بهه  پیمانکار موظ -29

 رسانده و به دستگاه نکارت کارفرما ارائه نماید. تائید بانک
در صورتیکه کارکنال پیمانکار براسا  اعالم نیاز کارفرما بعد از اوقات اداری و یا در روزهای تعطیهل اضهافه    -30

 کاری نمایند. پیمانکار مؤظف است طبق قانول کار مبلغ اضافه کاری آنال را پرداخت نماید.
نماید و پیمانکار مکلف اسهت در   می اعات کاری است که کارفرما تعیین و ابالغساعت کار پیمانکار براسا  س -31

طول مدت شبانه روز در هر زمال که کارفرما نیاز داشته باشد، به صورت شیتت یا روزکار نسهبت بهه تهأمین    

 آل اقدام نماید.
کهار، نتهرات جههت    جهت بکارگیری نترات مورد نیاز قرارداد الزم است پ  از معرفی و قبهل از شهروع بهه     -32

 مصاحبه به دستگاه نکارت کارفرما و اداره حراست معرفی و پ   از اخذ مجوز مشغول به کار شوند.
( پ  از تائید دسهتگاه نکهارت بهه    با تحصیالت حداقل دیپلم ک نتر نماینده تام االختیار )یپیمانکار مکلف است  -33

پاسهخگویی بهه    و بیمهه و دارایهی   اداری و مهالی و   کارفرما معرفی نماید و وظیته نماینده پیگیری تمامی امهور 

درخواستهای کارفرما و پیگیری اسناد صورت وضعیت از دستگاه نکارت کارفرما و پیگیری پرداخت حق بیمهه و  

تقسیم کار و روابهط بهین کارفرمها و کهارگرال در محهل      امور مربوط به بیمه تکمیلی و حقوق کارکنال شاغل و 

مربوطه و درخواست شده را ارئه های  کار پرسنل نکارت و گزارشتا بر حسن انجام باشد  می موضوع مناقصه

 .نمایدرأسًا پرداخت  باید می باشد کهبعهده پیمانکار فوق الذکر نماید، بدیهی است حقوق و مزایای نماینده 
کارکنهال   طول وقت اداری )روزهای کاری غیر تعطیل(هماننهد سهایر  نماینده پیمانکار مؤظف است در  -1-33

عصر در محل نیروگاه حیور داشته باشهد و در سهاعاتی کهه در     16:30لغایت  7:30از ساعت  روزکار شرکت

صورت لزوم از طرف دستگاه نکارت اعالم خواهد شد و بعد از اوقات اداری و یا در روزهای تعطیل رسهمی و  

ل و خهار  از سهاعات اداری بها    بایست در محل کارفرما حیور بهم رساند )حتهی در روزههای تعطیه    می جمعه

 صالحدید دستگاه نکارت(.

کارکنال خود درخصوص مسائلی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا،  انجام امور ظف بهوم پیمانکارنماینده  -2-33

کارکنهال  و...و هزینه های  درمال نقدی و غیر نقدی، مرخصی ها، مأموریت، لبا  کارهای  اضافه کاری، پاداش

 .گو به سواالت گارکنال خود باشد. خپاسمی باشد و

همهاهنگی   اداره حراست کارفرمابرای کارکنال خود با کارت شناسایی موظف است در خصوص اخذ  پیمانکار -34

 .الزم را انجام دهد وهزینه صدور کارت شناسایی به عهده کارفرما می باشد.
مقام عهالی    15/9/94مورخ  100/50/41232/94بخشنامه شماره  پیمانکار موظف است درخصوص اجرای   -35

 نماید ( اقدامگواهی صالحیت حرفه ای در مشاغل فنی وتخصصی) موضوع اخذوزارت نیرو 
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آالت و ادوات متعلق به کارفرمها  ابزارپیمانکار در طول مدت قرارداد در قبال حتظ و نگهداری تمام مصالح و  -36

یها فقهدال وسهایل و آالت و ابهزاری کهه       باشد. در صورت بروز هر نهوع صهدمه   می که در اختیار دارد مسئول

ر بهه تشهخیص   اکارفرما جهت انجام خدمات موضوع قرارداد در اختیار پیمانکار گذاشته )بجز مواردی که پیمانک

 و یا تعمیر آنها به هزینه خود خواهد بود. جایگزینیکارفرما مقصر نباشد( پیمانکار شخصًا مسئول 
و چگونگی محل کار و وسایل و نحوه دسترسی به آنها و تسهیالت محلی و نماید از موقعیت  می پیمانکار اعالم -37

نیز شرایط کار و تمام عواملی که به نحوی در اجرای صحیح و به موقع خدمات مؤثر است آگاهی کامهل دارد.  

دسترسهی بهه آل و تسههیالت محلهی و     عدم آگاهی پیمانکار از موقعیت و چگونگی محل کار و وسهایل و نحهوه   

عاملی که در اجرای خدمات مورد نکر از جمله شرایط کار و عملیات مؤثر باشد )بجز مواردی که در  هرگونه

قرارداد صریحًا ذکر گردیده است( به هیچ وجه رافع مسئولیت متقبله از طرف پیمانکار نخواهد بود و مطالبهه  

سوی پیمانکهار در ایهن خصهوص     هرگونه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نیست و هرگونه ادعا و اعتراضی از

 فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
بایست هنگام ورود و خهرو  از کهارت سهاعت کارفرمها اسهتتاده نماینهد و        می پرسنل پیمانکار و نماینده آل -38

باشد که در آخر هر ماه توسط دستگاه نکارت تائید و  می مال  تنکیم صورت وضعیت، کارکرد ماهیانه پرسنل

بیشهتر   ساعت درمهاه  120سقف اضافه کار برای هر نتر نباید ازمجموع شود. ) می پیمانکار قرار دادهدر اختیار 

 شود، 

پیمانکار ملزم است حداکظر ده روز پ  از امیاء قرارداد یک نسخه از مدار  پرسنل از جمله  -39

ازمال قرارداد فی مابین، کپی از صتحات اول و دوم شناسنامه پرسنل طرف قرارداد، تائیدیه س

را انهد   روز پرداخهت بیمهه داشهته    720تأمین اجتماعی مبنی بر سابقه کار پرسنلی کهه بهیش از   

 تحویل دستگاه نکارت نماید. 
پیمانکههار حههق بکههار گمههاردل کارکنههال شههاغل در دسههتگاههای دولتههی و مؤسسههات عمههومی و شهههرداریها و  -40

 تگال تأمین اجتماعی و کارگرال خارجی را ندارد.شسبازن
کار مؤظف است در صورت بروز حادثه و یا بیماری برای پرسنل تحهت اختیهار و سرپرسهتی نسهبت بهه      پیمان -41

در هر صورت مسهئولیت اینگونهه    راسًا اقدام نماید.ار طریق سازمانهای ذیربط ارائه خدمات و پرداخت هزینه 

 کارکنال متوجه کارفرما نخواهد بود.
باشهد و طبهق    در ماه بوده كه نسبت به گروه پرسهنل متغیهر مهی   ریال  3.233.663پایه سنوات با میانگین  -12

 بایست پرداخت گردد.  لیست ریز پرداختی به پرسنل می
باشهد و   ریال در ماه بوده كه نسبت به شغل پرسنل متغییر می 1.692.016فوق العاده سختی كار با میانگین  -13

 بایست پرداخت گردد.  طبق لیست ریز پرداختی به پرسنل می

باشهد و   ریال در ماه بوده كه نسبت به گروه پرسهنل متغییهر مهی    1.158.555فوق العاده جذب  با میانگین  -11

 پرداخت گرددبایست  طبق لیست ریز پرداختی به پرسنل می

در سال  افزایش آنها میزال ومی باشد  97براسا  حقوق سال  11و  13و  12تبصره : مبالغ ذکر شده در بندهای 

 وسط کارفرما اعالم خواهد گردید.ت کتبا 98
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واحد مربوطهه   یبا هماهنگ یروز كار 26به مدت انه خود یسال یتوانند طبق قانول كار از مرخص یكارگرال م -15

الزم بهه  پرداخهت نخواههد شهد.    یبابت مانده مرخصه  یچگونه وجهیند. لذا در صورت عدم استتاده هیاستتاده نما

سال کاری تمام می باشد بدیهی بهرای کهار کمتهر از یهک سهال ، مرخصهی       توضیح است که مرخصی فوق برای یک 

 استحقاقی به نسبت محاسبه خواهد شد.

ه سهنوات  یه نكه مبلغ پایباشد و نکر به اد مطابق قانول كار یكارگرال با و سنوات یدی، عینوبتكار، یاضافه كار -16

، ی، نوبهت كهار  یز هماننهد اضهافه كهار   یه هها ن  یختر پرداین به سایشود بنابرا ی( به حقوق پرسنل افزوده م 12)بند

( 11و13 های)بنهد  و فوق العاده جهذب  كار یفوق العاده سخت یر گذار خواهد بود ولی، سنوات تأثیدیت، عیمأمور

در  و  یش حقهوق یفه قهرارداد کهار و  در  یا تم جداگانهه یه ندارد و بصورت آموارد ذکر شده فوق در  یریچ تأثیه

 گردد. ستی پرداختیبا

کلیه کارگرال تحت پوشش شرکت خدماتی برنده مناقصه ات یمه و مالیو سنوات، ب یدیا، عیه حقوق و مزایكل-17 

 باشد. یمانكار میكارگرال روزمزد وموقت  بر عهده پاعم از کارگرال شرکتی و 

  متناسب با مشاغل کارکنان شرکتی درنیروگاا  با د مشاغل یطرح طبقه بنددارای است  مؤظفمانكار یپ-48
ضمنا" در حال حاضار گروهااای کارکناان مقاابو جادول پی سات شامار  یا  مای  د.یاجرا نما آنان م رد و در 

 باشد که ممكن است با ت جه به طرح طبقه بندی مشاغل آن شرکت تغییر یابند . 
 یایه ا كهاهش حقهوق و مزا  یه ش و یبهر افهزا   یمبنه  یا ا بخشهنامه یچنانچه در طول مدت قرارداد دستورالعمل  -19

به اعمال آل  مؤظفز یآل بوده و كارفرما ن یبه اجرا مؤظفمانكار ید پیصالح ابالغ گردیكاركنال از طرف مراجع ذ

 باشد. یمانكار میت پیدر صورت وضع

نهًا بهه   یعرا به كارگرال مشمول قرارداد  یو هرگونه پرداخت یدیا و عیه حقوق و مزایكلپیمانکار موظف است  -50

 .نمایدروگاه پرداخت ینداز آنال نزد بانك صادرات شعبه نا پ  ایو  یحساب جار

ت كسهر و در صهورت   یمانكارال به عنوال حسن انجام كار از هر صورت وضهع یت پیپنج درصد از صورت وضع -54

 .گردد یمانكار پرداخت مینًا به پید دستگاه نکارت در ماه بعد عیتائ

 یمانكار كسر و توسط كارفرما به سازمانهایت پیاز صورت وضع بوده ومانكار یپه عهده ب یه كسورات قانونیكل -52

 گردد. یربط پرداخت میذ

درمحل حوزه فعالیت پیمانکار )نیروگاه شههید متتهع    مبیمه نامه مسئولیت بی نانتر  5تعداد  یبرا یستیمانكار بایپ - 53

وشرکت تولید نیروی بررق شرهید   ود واقع در شهرستال دور ونیروگاه دورودجاده تهرال  45واقع در همدال کیلومتر 

دیه کامل در ماهای عادی و حرام در طهول مهدت   خسارت نقص عیو و  به گونه ای که جوابگوی   مفتع واقع در همدان(

 و تصویر برابر اصل آل را به کارفرما تحویل نماید.  د.یمه اخذ نمایب یاز شركتها باشد قرارداد

و نمهوده  ز یشهرستال كبود راهنگ وار ین اجتماعیل خود را به شعبه تأممه كاركنایاست حق ب مؤظفمانكار یپ -51

 د.یل نماید آنرا به دستگاه نکارت كارفرما تحویرس

رعایت کلیه موارد زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی کارفرمها توسهط پیمانکهار تحهت نکهارت کارفرمها       -55

 باشد الزامی و ضروری می

 اردادهای حجمی، پیمانکاری، شرکتی و ... منوط به تایید گزینش خواهد بود.بکار گیری افراد در قالب قر -56

   تعهدات كارفرما: -4
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مانكار بهه عههده   ی،  دستكش  و ابزار كار كاركنال پیمنیاب وذهاب،  غذا، لبا  كار، كتش كار، كاله ای  ایه سرویته( الف

 باشد. یكارفرما م

 باشد. یبعهده كارفرما م کارکنال آبدارخانهسالمت  یاهپرسنل و اخذ گو یا نات دورهینه معایهزب( 

ارائه مدارك پرداخهت   وپ  از ماه  یکتائید دستگاه نکارت حداکظر ظرف پ  ازمانكاریپ  تی ( پرداخت صورت وضع

 سهت پرداخهت  یو ل یاطالعات و بازرسواحد  یوتریست كامپیمانكار طبق لید كاركرد پیپرسنل شامل تائ یایحقوق و مزا

و فرم  مورد تائید بانک ، لیست بیمه تامین اجتماعی ومزایا  ، لیست پرداخت حقوق  كارگرال یایحقوق و مزا بات محاس

 باشد. یات ماه قبل میمه و مالیپرداخت ب یشهایماه و ف هرل شده در یتكم

و مطابق با بنهد  ارت پ  از تائیدیه لیست پرداختی توسط بانک و دستگاه نک هر ماهپاداش سنوات در پایال  عیدی و د(

 .به پیمانکار پرداخت می گردد 4  ماده 

باشهد و   یموضوع مناقصه بهه عههده كارفرمها مه     یزات مربوط به اجرایه ابزار كار، ابزار االت و تجهین كلیه و تأمی( تهر

مذكور  یها هنیدر استتاده هز یباشد و در صورت قصور و كوتاه یمانكار مینکارت بر حسن استتاده از آنها به عهده پ

 گردد. یمانكار كسر میاز پ

 مدت قرارداد: -5
 باشد. یم 29/12/98لغایت  01/01/98خ یاز تار  یکسالن قرارداد یمدت ا

 ناظر:  -6
 کارفرما می باشد دفتر توسعه مدیریت ومنابع انسانی نکارت بر حسن انجام موضوع قرارداد بر عهده 

 ن شركت در مناقصه:یتضم -7
( كهه  الیه ر و هتتصد و پنجاه میلیهول  میلیارد یکال )یر 1.750.000.000 غمناقصه عبارتست از مبلن شركت دریتیم

د ید برق شهیت تولیریروگاه همدال به نام شركت مدیشعبه ن -بانك صادرات 0404426638007سپهر حساب د به یبا

جه شهركت  و به مبلغ فوق دراشته باشد ه از زمال صدور اعتباردسه ما یستیباکه  یا ضمانتنامه بانكیگردد ز یمتتح وار

د و در داخهل  یم نمایشنهاد به شركت تسلیمه پید ضمیا ضمانتنامه بایز وجه ید واریا رسیه  حسب مورد ضمانتنامه  ویته

زال مقهرر، چهك   یه كمتر از م یها مخدوش،  سپرده یها فاقد سپرده،  سپرده یشنهادهایبه پپاكت )الف( گذاشته شود. 

 یستیشنهاد دهنده نزد مناقصه گزار بایب اثر داده نخواهد شد. درخواست كسر از مطالبات پیل ترتر آیو نکا یشخص

 ه آل اخذ شده باشد.یدیمناقصه گزار تائ یتوسط امور مال

 یشنهاد شهركت در مناقصهه و اجهرا   یمتاد پ ینال از حسن اجراین شركت در مناقصه به منکور حصول اطمیتیم -7-4

 .گردد یم شده است، اخذ تعهد قرارداد  یموضوع مورد مناقصه و امیا یدر اجرامانكار یپ لهیكه به وس یتعهدات

تعههدات   یم ضمانتنامه حسن اجرایقرارداد و تسل یخ امیایشود تا تار یكه در مناقصه برنده م یمانكاریپسپرده  -7-2

 خواهد شد. ینگهداركارفرما نزد 

قهرارداد و ارائهه    یز تا امیایرد نیگ یدر مرتبه دوم قرار م یوشنهاد یكه پ یمانكاریپسپرده شركت در مناقصه  -7-3

و بعد از شركت در مناقصه نترات سوم سپرده خواهد شد و  یتعهدات )توسط نتر اول( نگهدار یضمانتنامه حسن اجرا

 .  شد به آنها مسترد خواهدآل، 

برنده مناقصهه ملهزم   عقد قرارداد ارسال گردد، دعوتنامه جهت نتر اول كتبًا  یبراكارفرما كه توسط  یدرصورت -7-1

 ید متتح به نشانید برق شهیت تولیریشركت مد  یامور بازرگاندر  یروز پ  از ابالغ كتب 5است حداكظر ظرف مدت 

را امیهاء و ضهمانتنامه    هد متتح حیور به هم رسانده و اسناد مربوطیروگاه شهین -جاده تهرال  15لومتر یك -همدال 
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و بها  ضهبط  كارفرمها  به نتهع   یون شركت در مناقصه ین صورت تیمیر اید. در غیز ارائه نماین  تعهدات را یحسن اجرا

ز حاضهر بهه انعقهاد    یه گردد. چنانچه نتهر دوم ن  یتوجه به صرفه و صالح كارفرما نتر دوم بعنوال برنده مناقصه اعالم م

 گردد. یبط مز به نتع كارفرما ضین یقرارداد نگردد سپرده شركت در مناقصه و

 شنهادها:یم پیتسلخ یتار  -8
ال وقهت  یه پاتا  9در ماده ن شده ییب تعیجداگانه به ترت ُمهر شدهالك و دربسته  یشنهاد خود را در پاكتهاید پیبامانكارال یپ -8-4

د یوگهاه شهه  رین -قهزوین جهاده   15لهومتر یك -همدال  یبه نشان كارفرما یامور بازرگانبه  20/12/97مورخ  شنبه دو روز یادار

 ند.یل نمایمتتح تحو

 رد.ید قرارگیی، مورد تامانكاریپمجاز  امیا اد بیا ارقام بایر عبارت ییا تغی ی، قلم خوردگیهرگونه پاك شدگ -8-2

مدت مقرر واصل گهردد    كه بعد از انقیاء یشنهادیو پ مبهم  مخدوش و مشروط وفاقد امیاء    یشنهادهایبه پ -8-3

 هد شد.ب اثر داده نخوایترت

باشهد. مبلهغ    ینوبت دوم مه  یخ در  و چاپ آگهیروز از تار هتت ط مناقصه به مدت یخ فروش اسناد و شرایتار -8-1

بانهك   0404426631001 یدرصهد ارزش افهزوده بهه حسهاب جهار      9ال با احتسهاب  یر 327.000فروش اسناد مناقصه 

 ز گردد.یصادرات به نام مناقصه گذار وار

 اد:شنهینحوه ارائه پ -9
 جداگانه قرارداده شود: یدر پاكتها لیذب یاسناد مناقصه به ترت

 باشد.  یمربوط به ضمانتنامه شركت در مناقصه م (الف)پاكت  -9-4

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

 یوقرات انجام شده جهت اشخاص حقیین تغیهمراه با آخر یر اساسنامه و روزنامه رسمیتصو -

 ا در حال انجامیافته و یانجام  یمدارك مربوط به انجام كار مشابه اعم از قراردادها -

 یكار یها ت نامهیحسن انجام و رضا یگواه -

 یو مال یی، اجراییهرگونه مدارك دال بر توانا -

 مانكار با سوابق مربوطهیپ یتیریمد یالتیو چارت تشك یست كادر اجرائیمشخصات و ارائه ل -

 خ اعتبار یاستال مربوطه با داشتن تار یت از اداره كل كار و امور اجتماعیصالح یاشتن گواهد -

 ست.یمجاز الزام یق امیاء صاحبال امیایتصد یگواه -

 باشد ین مناقصه میوست ایمناقصه گرال كه پ یتیك یابیل دستورالعمل استعالم ارزیتكم -

 قرارداد نمونه ممهور و امیاء شده باشد. -

 باشد: یل میمانكار در موضوع مناقصه به شرح ذیانتخاب پ یب شاخصهایرض -

 درصد 25=  یاز فنیر امتیب تأثیشاخص ضر

 باشد: یل میذ یابیارز یارهایبراسا  مع یاز فنیر امتیب تأثیشاخص ضر

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

 یبلق یت در كارهایحسن سابقه و رضا یابیارز

 یبانیو پشت یت و توال مالیوضع یابیارز

 مناسب یتیریمد یها ستمیت كارآمد و سیریمد یابیارز

 مانكار و داشتن تجربهیبودل پ یبوم یابیارز
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براسها  رابطهه و    یشهنهاد یمت پیب قیو شاخص ضر یاز فنیر امتیب تاثیمانكار با در نکر گرفتن شاخص ضریانتخاب پ

 گردد. یل محاسبه میفرمول ذ

)]100([100

100

ti

C
L




  

L: ال( یمت تراز شده )ریق  

C: ال(ی)ر یشنهادیمت پیق   

i: یاز فنیر امتیب تاثیضر  

t: ( 60-400شنهادها )یپ یاز فنیامت   

 شود. یشنهاد برتر شناخته میمت تراز شده به عنوال پین قیح: كمتریتوض

بها تکمیهل ودر           خهودرا  مهت ینهاد قشه یپ پیمانکهار موظهف اسهت     مشهخص شهده   ( )كه با حهرف   یگریپاكت د -9-3

الك و  بصهورت   محاسهبه در پاکهت ) (   یشهنهاد یپ یمتهایز قیو فهرست روست  اسناد مناقصه یپ درصد پیشنهادی در

پاكهت   سهه  ك از یه ههر   یشهوند و رو گذاشهته   یگرید الك و مهر شدهدر پاكت به همراه پاكت الف و ب و مهر شده 

  موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد.و  مانكاریپ یمذكور نام و نشان

 شنهادها:یپه یو نحوه تهامضاء  -10
ا یه ر و ییمجاز خود امیاء و مهر نموده و بدول تغمقام له یه اوراق اسناد مناقصه را بوسید كلیباشنهاد دهنده  یپ -10-4

مهبهم و   یشنهادهایگردد. به پارائه ه و یتهد و ابهام یحًا و بدول قید صریشنهادها باید. پیاز آنها ارسال نما یحذف قسمت

ب اثر داده نخواهد شد. ین شده واصل گردد ترتییخ تعیكه بعد از تار یشنهاداتیبدول امیاء و الك و مهر و پ ،مشروط

شنهاد به منزله قبول تمام یپ ارائهده باشد ینرسمانكار یپمجاز  یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امیایك یكه یدرصورت

 خواهد شد. یتلقمانكار یپط و اسناد مناقصه از طرف یاشر

 ین برنده مناقصهه ارقهام  ییتع یمت نوشته شود و برایشنهاد قید به صورت عدد و حروف در برگ پیمت بایشنهاد قیپ

مت آل به حروف نوشته نشده باشهد مهردد   یكه ق یشنهادیكه به حروف نوشته شده باشد مالك عمل خواهد بود و پ

 باشد. یم

 شنهاد:یپ یپاكتهاش یگشا -11
ول مناقصهه  یسیر در كمیب زیبه ترت 24/42/97مورخ شنبه سه  یک صبح روز 40شنهادها در ساعت یپ یمحتو یپاكتها

ا یه ن یا فاقد تیمیكامل نبوده و  1-9ن شده دربند ییب تعیبه ترت (الف)پاكت  یخواهد شد هرگاه محتوا یباز و بررس

شهده نسهبت بهه     یشنهاد مردود تلقیكامل نباشد پت ا اسناد مناقصه به صوریباشد و شده ن ییتعن یزال تیمیم یكسر

ت )ب( توسط کمیسهیول فنهی   و پ  از بررسی اسناد ومدار  پاکبه عمل نخواهدآمد یاقدام پاکتهای دیگری     افتتاح

 بازگشایی می گردد بودل آل پاکت )  ( ودرصورت کامل  وبازرگانی درجلسات جداگانه درهمال روز ویا درروزبعد

 مدارك مناقصه:و ح اسناد یا تصحیر ییتغ -12
تواند  یكه م یط و موضوعاتیه شرایكرده و كاماًل از كل یمدارك مناقصه را بررسو د به دقت اسناد یباشنهاد دهنده  یپ

در اسناد  ه ابهامی پیشنهاد دهنده در اسناد مناقصابد، هرگاه یآل موثرباشد اطالع  یها نهیا هزیبه هرصورت در كار و 

شهنهاد  یم پیرا كتبًا مطلع نموده و قبل از تسهل كارفرما د فورًا یبا شودد یآل دچار ترد یدر مورد معانا ی و ،داشته باشد 

 .دینما افتیرا دركارفرما  یح كتبیتوض

 :شركت انیبه ز  یتبان -13
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گزارش ره شركت یئت مدیهاند مراتب به  دهكر یتبانكارفرما ال یبه ز  شنهاد دهندگال یپ ن حاصل شود كهیقیهرگاه 

كارفرمها  انجام شده باشد، مناقصه ابطهال خواهدشهد و    یتبانره شركت یئت مدیهص یشود و چنانچه به تشخ یداده م

 صالح اعالم خواهد نمود.یاند به مراجع ذ شركت داشته یكه در تبان یمانكارانیگزارش امر را با ذكر نام پ
 هدات:تع ین حسن اجرایتضم -14

 ن قابهل قبهول كارفرمها   یتیهم بهه صهورت    % مبلهغ كهل قهرارداد   5ل است معهاد  مؤظفمانكار یقرارداد پعقد در زمال 

تعههدات بهه كارفرمها     ین حسن اجهرا یبه عنوال تیم 7ماده ز وجه نقد به حساب مندر  در یا واریو ( ی)ضمانتنامه بانك

 ع خواهد بود.عقد قرارداد بالمانن، ین تیمیبا ارائه ا .دیارائه نما

 جرائم: -15
مناقصه سهپرده شهركت درمناقصهه و در     یبه كارفرما گردد در زمال اجرا یب بروز خساراتجمومانكار یپكه یدرصورت

 قرارداد سپرده حسن انجام تعهدات به نتع كارفرما ضبط خواهد شد.  یزمال اجرا

 شنهاد:یا رد پیقبول  -16
 .مختار است در چارچوب قوانین ، مقررات و آئین نامه نهادات پیش یا تمام شركت در رد یا قبول هر یك 

 :موضوع قراردادا كاهش یش یافزا -17
ز یه ن صورت مدت قهرارداد ن یدر ا ا كاهش دهد.یش ی% افزا25تا حداكظر ار دارد موضوع مورد مناقصه را یاختكارفرما 

 ابد.ی ا كاهش یش یتواند به تناسب افزا یم

 :یر كسور قانونیعوارض و سا ات،یمال -18
 ی، حتاظهت فنه  ین اجتمهاع یتهام  یهها  مهه ین ومقررات مربوط بهه كهار، ب  یع قوانیكند كه از جم ید میتاك شنهاد دهنده یپ

ت یباشهد. در هرحهال مسهئول    یآنها م یاتها وعوارض كامال" مطلع بوده و متعهد به اجراین مربوط به مالین قوانیوهمچن

ن مزبهور نسهبت بهه    یقهوان  یر متوجه كار فرما نخواهد بود. كار فرمها در اجهرا  ن ومقررات فوق الذكیقوان یعدم اجرا

ر ییجه تغیقرارداد در نت یمانكار اقدام خواهد نمود .هر گاه پ  از امیایپ یشده از صورتحسابها ینیب شیاعمال كسور پ

ن یه مربهوط بهه ا   یانونر كسهور قه  یا سها یه مه ویات، بیكار، نرخ مال یعال ین ومقررات، نرخ دستمزد مصوب شورایقوان

حق یمانكار حسب مورد ذیقرارداد گردد پ یها نهیا كاهش هزیش یر موجب افزایین تغیكه اید به نحویر نماییقرارداد تغ

مانكار یپ ین اجتماعیه سازمال تامیبا استناد اطالع باشد  یافته میا كاهش یش یا مكلف به پرداخت وجوه افزایافت یبه در 

 مه خود خواهد بود.یحساب ببه ارائه متاصا مؤظف

 ش پاكتها:یگشاحضور شركت كنندگان در جلسه  -19
ش پاكتها بالمانع یدر جلسه گشا ینامه كتب یندگال آنها با ارائه معرفیا نمایك از شركت كنندگال در مناقصه یحیور هر

 باشد. یم

 ا انتقال:ی یواگذار  -20
از تعههدات موضهوع مناقصهه بهه      یا قسهمت یه ا انتقال تمهام  ی یذاركارفرما، حق واگ یشنهاد دهنده  بدول موافقت كتبیپ

 ندارد. یگرید یقیا حقی یشخص حقوق
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 منع مداخله كاركنان دولت: -21
باشهد و چنانچهه    ینمه  4337مهاه   ید 22كند مشمول قانول منع مداخله كاركنال دولت طبق مصوبه  یشنهاد دهنده اعالم میپ

 مانكار به نتع شركت ضبط خواهد شد.یپ یها نیه تیمیقرارداد فسخ و كل مناقصه گذار محرز شود یخالف آل برا

 مناقصه: یوستهایضمائم و پ -22
 م شده است.یباشد تنک ینتك مناقصه میل كه جزء الیبند به شرح ضمائم ذ دوست و ین مناقصه در بیا

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

 متیشنهاد قی: جدول ارائه پ2وست شماره یپ

 های مختلف موضوع مناقصه : شرح خدمات اجرایی فعالیت بخش3پیوست شماره 

 1337ماه  یمصوبه د ی: فرم عدم مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت4وست شماره یپ

 یاجرائ یزه با رشوه در دستگاههاو مبار یریشگین نامه پیه مربوط به اجراء ماده هفت آئی: اعالم5وست شماره یپ

 : 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

 یمانكاریمور پا یمنین نامه ای: آئ 10وست شماره یپ

 یخدمات یروین نی: نمونه قرارداد تأم 11وست شماره یپ

 
 

د مفتحید برق شهیت تولیر یشركت مد  
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 گانه( 20 یبراساس گروهها یخدمات یرو یو تعداد پرسنل ن ی)پراكند 1وست شماره یپ
 

 

 گروه
 یفت كار یش

جمع كل نفرات 
 ست گروهیطبق ل

 روزكار
 فتیش 3

 درصد( 5/22)
 فتیش 5و  4
 درصد( 15)

1 0 0 0 0 

2 7 7 0 0 

3 48 8 3 7 

4 60 48 1 38 

5 29 9 4 49 

6 23 41 3 6 

7 9 7 0 2 

8 9 6 0 3 

9 5 3 0 2 

10 26 47 0 9 

11 43 9 0 1 

12 5 1 0 4 

 91 11 102 204 جمع كل نفرات

 نفر 204جمع كل نفرات: 
 واجد شرایط روزمزد به جمع نفرات فوق اضافه شود احتمال دارد در طول مدت قرارداد تعدادی از كاركنان

 در تع داد فرزن دان    ریی  باشد كه در صورت تغ ینفر م 260پرسنل  اوالد مشمول کمک تعداد كل فرزندان 

 باشد. یاز طرف كارفرما قابل پرداخت م آن  مابه التفاوت،قرارداد طول در 
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 دی()فرم پیشنهاد و آنالیز قیمت پیشنها 2پیوست شماره 

 شرح
 درصد پیشنهادی

 )به عدد(
 درصد پیشنهادی

 )به حروف(
   طبق موضوع مناقصهتامین نیروی خدماتی 

بابت حهق سرپرسهتی،   پیشنهادی فوق که)   درصد براسا  شرکت ........................................ آمادگی دارد 

 مهی باشهد .   ،(سهایر هزینهه هها    زوده ومالیات بهر ارزش افه   ،نماینده این شرکتهزینه سود پیمانکار، 

 عملیات موضوع قرارداد را مطابق شرایط مندر  در اسناد مناقصه و قرارداد انجام دهد. 

 . گرددمی  کسر درصد اعالم شده کسورات قانونی ) بیمه ومالیات ( از مبلغ  الزم به ذکر است 

 

 آدرس شركت پیشنهاد دهنده: 

……………………………………………………………………………… …………

 …………………………تلتن همراه: ………………………… تلتن و فاک : 

 ………………………… کد/شناسه اقتصادی: 

 

 امضاء ومهر شركت پیشنهاد دهنده
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 مختلف موضوع مناقصه(های  )شرح خدمات اجرایی فعالیت بخش 3پیوست شماره 

 بخش اول: آبدارخانه ها
شهید متتح در نیروگهاه شههید متهتح بهه تعهداد ........       نکارت و خدمات عمومی آبدارخانه شرکت مدیریت تولید برق

 گردد. می آبدارخانه با خدمات آبدارخانه به صورت روزکار و نوبت کار، به شرح فعالیت زیر انجام

 نکافت و حتاظت از وسایل و لوازم آبدارخانه -4

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

 ذیرایی، اعم از : استکال، فنجال، نعلبکی، سینی، قوری، کتری در ابتدای وقتشست و شوی وسایل پ -3

سرو نمودل چای بطور عادی در ساعتهای تعیین شده توسط نماینده کارفرما، به ازای هر روز کاری یا نوبهت   -1

 کاری

ط اقدام برای تحویل وسایل پذیرایی و نگهداری آنهها در محهل مناسهب سرپوشهیده، همچنهین نکافهت محهی        -5

 آبدارخانه در پایال وقت هر روز.

ارسال و جابجایی مکاتبات، اسناد و ... در بین واحدهای داخلی سازمال بر طبق دستور مهدیریت واحهد ذیهربط     -6

 )در صورت نیاز(

 پذیرایی از مهمانال جلسات و ارباب رجوع و پرسنل براسا  اصول و فنول پذیرایی -7

 سا  برنامه زمانبندیبراها  تمیزکاری روی میزهای اداری و شیشه -8

 

 بخش دوم: خدمات نگهبانی و حراست
بهه شهرح    UPHو  ETPانجام امور نگهبانی و گشت و تشریتات و بازرسهی، در برجکههای نیروگهاه، دربههای بازرسهی،      

 باشد: می فعالیت زیر

 نگهبانی در برجکهای نیروگاه -4

 اطالعات و بازرسیهای  بازرسی در درب -2

 گشت در نیروگاه و چاهها -3

 ریتات حراست جهت مراسمات خاصتش -1

 سایر مأموریتها و امور محوله از سوی ناظر حراست -5

 

 بخش سوم: خدمات جانبی سوخت رسانی
در نیروگهاه و   UPHو تخلیهه سهوخت    TPHانتقال سوخت های  انجام عملیات سوخت رسانی و تخلیه سوخت در محل

 :باشد می ایستگاه تخلیه سوخت نیروگاه به شرح فعالیتهای زیر

 تخلیه سوخت شرکت در ایستگاه تخلیه سوخت با فرآیند اعالم شده از سوی کارفرما -4

 نکافت محوطه تخلیه سوخت و شستشوی مقرهای تخلیه با نکر کارفرما -2

 TPHو  UPHهای  نکافت ساختمال، دفتر، پمپ خانه -3
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یهه دریهن پریتهور و    و نکافت ساختمال و پمپ خانه و تمیز کردل فیلترهها، تخل  3و  2نکافت بویلرهای کمکی  -1

 سوخت مازوت و کشیدل مازوت مطابق روش کاری شرکتهای  درین مخزل

 MXXو  TPHانجام نکافت محوطه و امور مربوط به فیای سبز  -5

 باز و بسته کردل شیلنگهای سوخت، بخار و سایر امور مربوطه -6

فهردی الزامهی اسهت و    در انجام کلیه امور مربوطه به تخلیهه و انتقهال سهوخت اسهتتاده از وسهایل حتاظهت        -7

 باشد. می مسئولیت عدم بکارگیری آل لوازم و عواقب بعدی آل با پیمانکار

 

 بخش چهارم: خدمات جانبی ایمنی
های  و چاههای آب به شرح فعالیت UTHو  ETPمحل انجام امور مربوط به ایمنی نیروگاههای بخار و سیکل ترکیبی و 

 باشد. می زیر

 بازدید روزانه و روتین تجهیزات اعالم و اطتاء حریقهای  تکمیل فرم -4

 انجام تست هتتگی تجهیزات و تأسیسات آتش نشانی -2

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

 اجرای کارفرماهای  و روشها  انجام عملیات آتش نشانی و امداد و نجات و رزمایشها مطابق دستورالعمل -1

 وگاه جهت داشتن حیور فعال و م>ثر در عملیات اطتاء حریق و امداد و نجاتحتظ آمادگی جسمی نیر -5

 نکارت بر انجام کار گرم نشت یابی گازهای قابل اشتعال و پرتو نگاری صنعتی -6

 انجام عملیات شستشوی تجهیزات -7

 انجام نکافت محیط کار و اتاق ها -8

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

گشهت  ههای   آتش نشهانی و تهانکر آب و ماشهین   های  ماشینهای  ن آالت سنگین و سبک از قبیلرانندگال ماشی -40

 ایمنی

 

 بخش پنجم: خدمات جانبی تعمیرات
چاهههای آب بهه    UPHو  ETPمحل انجام امور مربوط به خدمات تعمیرات در نیروگاههای بخار و سیکل ترکیبی، 

 باشد. می زیرهای  شرح فعالیت

 ت و ابزارآالتجابجائی و حمل قطعا -4

 تمیزکاری و شستشوی قطعات و ابزارآالت -2

کمک در مونتاژ و دمونتاژ و دسهتگاهها از قبیهل )شهیر آالت، پمهپ هها، فهن هها، الکتروموتورهها، تهوربین هها،            -3

 ژنراتورها و ...(

 انجام امور ابزارمندی از قبیل تحویل دادل و گرفتن و ثبهت ابهزارآالت، تمیهز و مرتهب کهردل ابهزارآالت در       -1

 ها و نکافت محیط کار قتسه

 ها و کرینهای سقتی و ماشین آالت سنگین و انجام بازدید و نگهداری ماشین آالت توانمندی استتاده از جرثقیل -5

 تن 40تن،  5تن،  25تن،  10گل بندی جرثقیل  -6

 انجام سایر امور مرتبط محوله از طریق کارفرما -7
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 بخش ششم: خدمات جانبی بهره برداری
 باشد. های بهره برداری و شیمی( به شرح فعالیتهای ذیل می خدمات بهره برداری در نیروگاه )بخشمحل انجام 

 بهره برداری از تجهیزات تولید -4

 کار در اتاق فرمال ها -2

 گزارش و الکشیت نویسی تجهیزات تولید -3

 ،سایت  وتجهیزات  انجام نکافت محیط کار -1

 شود. ز طرف مهندسین شیتت اعالم و ابالغ میانجام سایر امور مرتبط در رابطه با وظایتی که ا -5

 

 بخش هفتم: خدمات جانبی اداری
محل انجام خدمات اداری در واحدهای مختلف اداری، تعمیرات، منابع انسانی، مهندسی و برنامه ریهزی، بههره بهرداری    

 باشد. واحدها با شرح فعالیتهای زیر می

 انجام خدمات اداری و دبیرخانه و پرسنلی -4

 توزیع ملزومات استحقاقی پرسنلتحویل و  -2

 استتاده از رایانه و سایر ابزارهای مورد نیاز در صورت لزوم جهت انجام امور اداری -3

 انجام نکافت محیط کار -1

 انجام سایر امور مرتبط محوله از سوی کارفرما -5
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 تامین نیروی خدماتی  9711

 امور بازرگانی     -نیروگاه شهید مفتح –تهران  –جاده همدان  45کیلومتر 

 واگذاری فعالیت های خدمات نیروگاه شهید مفتح
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تهیه گردیدده و اطالعدات ....................................... این پرسشنامه فقط به منظور ارزیابی كیفی مناقصه گران برای دعوت به مناقصه 
 محفوظ خواهند ماند. شهید مفتح آن در شركت مدیریت تولید برق
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 ...... شماره قرارداد
 

 
ال یآقا یندگیشود با نمایده مین قرارداد كارفرما نامید متتح كه در اید برق شهیت تولیر ین شركت مدین قرارداد بیا

....... ثبهت شهده در ثبهت    .......................  بهه شههماره ثبهت .......   ..........ف و شركت .......ك طری...... از ...................... و ........................

یده مه یه مانكهار نام ین قهرارداد پ یه .......كه در ا....................... ی......  وشناسه مل................... یو كد اقتصاد .......................اسناد .....

......مهورخ  .................که به موجب اساسنامه وآگههی منتشهره در روز نامهه رسهمی شهماره..     .......... یآقا یندگیمان هشود ب

 گردد.یگر منعقد میاز طرف د ....که اختیار امیای این قرارداد را دارند ........................

 موضوع قرارداد -كیماده 
 موضوع قرارداد عبارتست از:

روها طبهق جهدول   ین یامور مختلف پراكندگ یاز كارفرما به تعداد ............. نتر جهت تصدیمورد ن یخدمات یروینن یتام

 .3وست شماره یپ

 مبلغ قرارداد -ماده دو 
ال( یه ...............................................................رال ) بهه حهروف  .......................................  یه حدود مبلغ كل قهرارداد ...................................... ر 

قهرارداد محاسهبه    یهاوستیمندر  در پ یكارگرال و نرخها یبراسا  كاركرد واقع یگردد كه مبلغ واقعیبرآورد م

 خواهد شد.

 مدت قرارداد -ماده سه
 باشد.یت......................... می... لغا..............خ ..........یاز تار یكسال شمسیمدت قرارداد 

 ط پرداختیشرا -ماده چهار
 هیه ته از په   دیبا كه قسمت هر كیتتك به كارگرال كاركرد ستیل شامل كه ك بار گزارش كار كردیمانكار  هر ماه یپ

د. دسهتگاه  یه نمایم و به دستگاه نکارت ارائهه مه  یتنک باشد دهیرس مربوطه قسمت یروسا دییتا به امور اداری  توسط

ل یه مانكهار را جههت پرداخهت تحو   یت پید گزارش و صهورت وضهع  ییودر صورت تا ینکارت گزارش مذكور را بررسه

ل بهه  یه بهه روش ذ مهاه کهارکرد    یهک حداکظرظرف پیمانکار را كارفرما مبلغ صورتحساب  ید.امورمالینمایم  یامورمال

 گردد.یمانكار پرداخت میپ

د بانهك  یه بهه حسهاب كاركنهال خهود را بهه تائ      یا و هر گونه پرداختیحقوق و مزا یزیوار ستیاست ل مؤظفمانكار یپ -

 د.یرسانده و به دستگاه نکارت كارفرما ارائه نما

نهًا بهه حسهاب    یع را به كارگرال مشمول قهرارداد  یو هرگونه پرداخت یدیا، عیه حقوق و مزایكلپیمانكار مؤظف است  -

سهت كهار خهالص    یاسهت ل  مؤظهف مانكار یپ و.نماید روگاه پرداختیك صادرات شعبه نا پ  انداز آنال نزد بانیو  یجار

 د.ینما کارفرما یل امور مالید و تحویست مذكور قیكارگرال و شماره حساب هر كدام از آنها را در ل یافتیدر

 

در  نها ینکهارت ع د دسهتگاه  یمانكار پنج درصد به عنوال حسن انجام كار كسر و در صورت تائیت پیاز هر صورت وضع -

 گردد . یپرداخت م پایال قرارداد
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 یمانكار از طرف كارفرما بهه سهازمانها  یت پیمانكار از محل صورت وضعیدرخصوص پرسنل و پ یه كسورات قانونیكل -

 گردد.یربط پرداخت میذ

 مطابق كه یامكانات یتمام یكل طور به )فرما كار التیوتسه امكانات از مانكاریپ استتاده از یناش یهانهیهز هیكلتبصره: 

"راسا (است نبوده فرما كار تعهد در قرارداد  .دیخواهدگرد كسر مانكاریپ صورتحساب واز محاسبه فرما كار توسط 

 شرایط عمومی وتعهدات پیمانکار:-پنج ماده
باشد و متاد منهدر  در   جهت پیشنهاد قیمت ضمیمه می 3همراه اسناد مناقصه شرح خدمات  مطابق  پیوست  -1

( این اسناد مناقصه فقط به خواست یا موافقت کارفرما قابهل تغییهر   3قرارداد و شرایط عمومی مندر  در بند )

باشد، لذا هرگونه تغییر در آنها و یا اعالم  بوده و در غیر این صورت جزء شرایط ثابت و الیتغیر این مناقصه می

 گردد. اقصه گزار میشروط باعث حذف نام پیمانکار پیشنهاد دهنده در کمیسیول من
پیمانکار در صورت لزوم و در جهت اجرای موضوع مناقصه و دریافت هرگونه اطالعات الزم په  از همهاهنگی    -2

کتبی با کارفرما )قبل از پایال مهلهت مناقصهه( در محهل کارفرمها حیهور یافتهه و په  از بررسهی مهدار  و          

و تحویل مدار  خواسته شده در این مناقصه و تجهیزات موجود و کسب هرگونه اطالعات الزم نسبت به تهیه 

 نماید. ارائه پیشنهادات با توجه به شرایط مناقصه اقدام می
رعایت کلیه موارد زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شهغلی کارفرمها توسهط پیمانکهار تحهت نکهارت کارفرمها         -3

 باشد. الزامی و ضروری می
که هر یک از کارکنال پیمانکار دارای صالحیت نباشند با  در صورتیکه کارفرما در حین اجرای کار تشخیص دهند -4

 ذکر دالیل مراتب را کتبًا به پیمانکار اعالم و پیمانکار مؤظف است آنها را تعویض و جایگزین نماید.
هرگونه مسائل و مشکالت باید از طریق دستگاه نکارت حل و فصل گردد. لذا ارتباط دائمی و مستقیم پیمانکهار   -5

 کارت کارفرما باید برقرار باشد.با دستگاه ن
پیمانکار و یا نماینده وی مؤظف است در جلسات هماهنگی  به دستور کارفرما حیهور یافتهه و تصهمیمات اخهذ      -6

 شده را اجرا نماید و گزارش درصد پیشرفت کار و مشکالت کاری را به اطالع دستگاه نکارت کارفرما برساند.
رداد از طهرف کارفرمها حهداکظر ظهرف ده روز آنهرا امیهاء و جههت        پیمانکار موظف است پ  از دریافت قرا -7

 مبادله به کارفرما عودت دهد.
پیمانکار مکلف است پ  از ورود کارکنال جدید مراتب را به اطالع گروه ایمنی کارفرما رسهانیده و نسهبت بهه     -8

 تکمیل مدار  و مستندات مربوطه اقدام نماید.
قهرارداد پیمانکهار در اجهرای کهار تعلهل ورزنهد و باعهث وارد آوردل        در صورتی که پیمانکار یا پرسنل طهرف   -9

 خساراتی به کارفرما گردند باید کلیه خسارات وارده را که توسط دستگاه نکارت تعیین خواهد شد بپردازند.
چنانچه عملکرد پیمانکار مطلوب نباشد و سایر مواردی که از قصور و کوتاهی پیمانکار ناشی گردد، متناسهب   -10

 ر مورد جریمه ای مطابق قرارداد اعمال خواهد شد.با ه
 بایست مورد تائید دستگاه نکارت کارفرما باشند. کلیه پرسنل طرف قرارداد پیمانکار  می -11
در ابتدای قرارداد پیمانکار بایستی با هماهنگی کارفرمها بصهورت مکتهوب یهک روز معهین را بعنهوال موعهد         -12

 رداد اعالم نماید.پرداخت حقوق برای کل کارکنال مشمول قرا

های ایمنی کارفرما به پرسنل طرف موضوع مناقصه به عهده پیمانکار بوده و  آموزش و رعایت دستورالعمل -13

هرگونه قصوری از طرف پرسنل که منجر به صدمه بدنی، جرح یا از کار افتادگی کلی و جزئی، نقص عیو و یا 



 د مفتحید برق شهیت تولیر یشركت مد
 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست كد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك
 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 

ع ذیصالح قیهایی، بهازر  اداره کهار و ... و همچنهین     فوت گردد بر عهده پیمانکار بوده و پاسخ گویی به مراج

ههای شهرعی و قهانونی     های متعلقه از قبیل دیه نقص عیو و یا دیه فوت و سایر غرامهت  پرداخت کلیه غرامت

برابر حکم مراجع ذیربط و کلیه خساراتی که در این رابطه به کارفرما وارد شود به عههده پیمانکهار بهوده و در    

انکار از پرداخت مبالغ مذکور کارفرما حق خواهد داشت مبالغ مذکور را از محهل مطالبهات   صورت استنکاف پیم

های پیمانکار کسر و پرداخت نماید. در این صورت پیمانکار حق هیچگونه اعتراضهی نخواههد داشهت و     و تیمین

 ها قابل پذیرش نخواهد بود. هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به اینگونه پرداخت

حت عنوال پیش پرداخت، علی الحساب، مساعده و غیره در زمال عقد قرارداد به هیچ وجهی ت -41

شود، و پیمانكار باید توال پرداخت یک ماه حقوق و مزایای پرسنل خود را  پیمانكار پرداخت نمی

 داشته باشد.
دی بهه  های اجتمهاعی و حتاظهت فنهی و فهر     هاو تعهدات ناشی از قوانین و مقررات کار و بیمه کلیه مسئولیت -15

 باشد. عهده پیمانکار می
چنانچه پرسنل طرف قرارداد پیمانکار در اجرای صحیح کارها مسامحه ورزند و باعث اخالل در نکهم محهیط    -16

توانهد برکنهاری آنهها را از پیمانکهار      کار شده و یا هرگونه نارضهایتی کارفرمها را فهراهم آورنهد کارفرمها مهی      

باشد و هرگونه پاسخ گویی به مراجع ذیهربط   به برکناری آنها می درخواست نموده و پیمانکار بالفاصله مؤظف

باشد و در مورد جایگزین بایستی با انجام گزینش مربوطه توسط دستگاه  قانونی و سایرین بر عهده پیمانکار می

 نکارت کارفرما عمل نماید.
 بایست شرایط ذیل را داشته باشند: پرسنل طرف قرارداد )پیمانکار( می -17

 بعیت جمهوری اسالمی ایرال و اعتقاد به مبانی آلتا -1-17

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

 صحت مزا  و توانایی انجام کار -3-17

 عدم اشتهار به فساد اخالقی -4-17

 برخورداری از حسن اخالق و رفتار -5-17

 داشتن کارت پایال خدمت یا معافیت معتبر -6-17

 هسته گزینش تائیدیه -7-17

 بدیهی است کارفرما نیز مدار  الزم را پ  از انعقاد قرارداد از پیمانکار اخذ خواهد نمود. -8-17

کارگرال باید کلیه شئونات اسالمی و مقررات نیروگاه را رعایت نمایند و در صورتی که پرسنل مزبور  -9-17

قرار نگیرند، پیمانکار مؤظف است نسبت به  به هر جهت مورد تائید دستگاه نکارت کارفرما در طول قرارداد

 باشد. تعویض و جایگزینی آنها در اسرع وقت اقدام نماید و خسارت ناشی از آل بعهده پیمانکار می

بروز هرگونه خطرات در حین انجام کار از جانب کارکنال  پیمانکار که منجر به حادثه آتش سهوزی، انتجهار،    -18

شرفت کار روزانه ، تعمیرات اساسی و عملیات گردد، پیمانکار باید عهالوه  صدمه به تجهیزات که باعث توقف پی

 بر قبول مسئولیت، جریمه کلیه خسارات را نیز تقبل نماید.
در صورت بروز حوادث احتمالی ناشی از قصور کارکنال  پیمانکار در حین کار و رفهع مشهکل بوجهود آمهده      -19

 شود. برآورد شده، جریمه نیز برای پیمانکار تعیین می های توسط پرسنل کارفرما عالوه بر پرداخت هزینه
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مسئولیت حتظ و نگهداری کلیه اشیاء و تأسیسات موجود و رعایت حتاظهت و ایمنهی در کارگهاه و هرگونهه      -20

 قصور و خسارت جانی و مالی در انجام عملیات که باعث وقته در تولید و عملیات گردد به عهده پیمانکار است.
باشهد کهه په  از     ه به تجهیزات ناشی از قصور پیمانکار و نترات آل بعهده پیمانکهار مهی  جبرال خسارت وارد -21

 گردد. بررسی و تائید در جلسه مشتر  نمایندگال کارفرما و پیمانکار از صورت وضعیت پیمانکار کسر می
ارفرما بها  پیمانکار مؤظف است یک نسخه از قراردادهای تنکیمی بین خود و کارگرال را به دستگاه نکارت ک -22

 اخذ رسید تحویل نماید.
نشانی پیشنهاد دهندگال همال است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت در  شده و هر مکاتبه ای که به نشهانی   -23

 مذکور ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید.
هها و   پیمانکار موظف است حقوق و مزایای پرداختی به کارگرال طهرف قهرارداد را دقیقهًا مطهابق بخشهنامه      -24

محاسبه و پرداخت  دستورات کارفرماقوانین وزارت تعاول ، کار و رفاه اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار و 

 نماید.
پیمانکار موظف است حقوق و مزایای پرداختی پرسنل طرف قرارداد اعم از حقوق روزانه، عیدی، سنوات و ...  -25

ا پیمانکار همکاری داشته باشند پرداخت نمایهد. در غیهر   را مطابق قانول به کارگرانی که حتی کمتر از یک ماه ب

ههای باالسهری از محهل     % هزینهه 20های مربوطه با احتساب  این صورت کارفرما رأسًا نسبت به پرداخت هزینه

 مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.
تگاه نکهارت  های تخصیصی ابالغ شهده دسه   پیمانکار مکلف به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل براسا  گروه -26

 باشد. کارفرما می

هرگاه كارفرما نیاز به كارگرال روزمزد داشته باشد پیمانكار موظف است نسبت بهه تهامین    -27

وباید حقوق کارگرال روزمزد را که توسط کارفرما تعیین می شود بهه حسهاب بهانکی آنهال     آنها اقدام نماید 

 طه باید به کارفرما ارائه شود. واریز نموده  و تسویه حساب نماید و مدار  و مستندات مربو
و کلیه محاسبات ماهیانه خود را بصورت سیسهتمی و از طریهق نهرم افزارههای      تیصورت وضعپیمانکار باید  -28

جامع حقوق و مزایا که شامل ریز حقوق مزایا ، لیست بانک ، لیست بیمه ،لیست کارکرد و ... که همگی به ترتیب 

 محل نیروگاه به کارفرما تحویل نماید.  و در انجام دهد حروف التبا باشد را
پیمانکار موظف است لیست واریزی حقوق و هر نوع پرداختی به حساب کارکنال تحت سرپرستی خود را بهه   -29

 تائید بانک رسانده و به دستگاه نکارت کارفرما ارائه نماید.
ی و یا در روزهای تعطیهل اضهافه   در صورتیکه کارکنال پیمانکار براسا  اعالم نیاز کارفرما بعد از اوقات ادار -30

 کاری نمایند. پیمانکار مؤظف است طبق قانول کار مبلغ اضافه کاری آنال را پرداخت نماید.
نماید و پیمانکار مکلف اسهت در   ساعت کار پیمانکار براسا  ساعات کاری است که کارفرما تعیین و ابالغ می -31

شته باشد، به صورت شیتت یا روزکار نسهبت بهه تهأمین    طول مدت شبانه روز در هر زمال که کارفرما نیاز دا

 آل اقدام نماید.
جهت بکارگیری نترات مورد نیاز قرارداد الزم است پ  از معرفی و قبهل از شهروع بهه کهار، نتهرات جههت        -32

 مصاحبه به دستگاه نکارت کارفرما و اداره حراست معرفی و پ   از اخذ مجوز مشغول به کار شوند.
ست یک نتر نماینده تام االختیار )با تحصیالت حداقل دیپلم ( پ  از تائید دسهتگاه نکهارت بهه    پیمانکار مکلف ا -33

پاسهخگویی بهه   بیمهه و دارایهی و    کارفرما معرفی نماید و وظیته نماینده پیگیری تمامی امهور اداری و مهالی و   
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گیری پرداخت حق بیمهه و  درخواستهای کارفرما و پیگیری اسناد صورت وضعیت از دستگاه نکارت کارفرما و پی

حقوق کارکنال شاغل و امور مربوط به بیمه تکمیلی و تقسیم کار و روابهط بهین کارفرمها و کهارگرال در محهل      

های مربوطه و درخواست شده را ارئه  باشد تا بر حسن انجام کار پرسنل نکارت و گزارش موضوع مناقصه می

 ذکر بعهده پیمانکار می باشد که باید رأسًا پرداخت نماید.نماید، بدیهی است حقوق و مزایای نماینده فوق ال
نماینده پیمانکار مؤظف است در طول وقت اداری )روزهای کاری غیر تعطیل(هماننهد سهایر کارکنهال     -1-33

عصر در محل نیروگاه حیور داشته باشهد و در سهاعاتی کهه در     16:30لغایت  7:30روزکار شرکت از ساعت 

تگاه نکارت اعالم خواهد شد و بعد از اوقات اداری و یا در روزهای تعطیل رسهمی و  صورت لزوم از طرف دس

بایست در محل کارفرما حیور بهم رساند )حتهی در روزههای تعطیهل و خهار  از سهاعات اداری بها        جمعه می

 صالحدید دستگاه نکارت(.

از قبیل پرداخت حقوق و مزایا، نماینده پیمانکار موظف به انجام امور کارکنال خود درخصوص مسائلی  -2-33

های نقدی و غیر نقدی، مرخصی ها، مأموریت، لبا  کارو هزینه های  درمال و...کارکنهال   اضافه کاری، پاداش

 می باشد وپاسخ گو به سواالت گارکنال خود باشد..

مهاهنگی  پیمانکار موظف است در خصوص اخذ کارت شناسایی برای کارکنال خود با اداره حراست کارفرما ه -34

 الزم را انجام دهد وهزینه صدور کارت شناسایی به عهده کارفرما می باشد..
مقام عهالی    15/9/94مورخ  100/50/41232/94پیمانکار موظف است درخصوص اجرای  بخشنامه شماره   -35

 وزارت نیرو ) موضوع اخذگواهی صالحیت حرفه ای در مشاغل فنی وتخصصی( اقدام نماید
دت قرارداد در قبال حتظ و نگهداری تمام مصالح و ابزارآالت و ادوات متعلق به کارفرمها  پیمانکار در طول م -36

باشد. در صورت بروز هر نهوع صهدمه یها فقهدال وسهایل و آالت و ابهزاری کهه         که در اختیار دارد مسئول می

نکار بهه تشهخیص   کارفرما جهت انجام خدمات موضوع قرارداد در اختیار پیمانکار گذاشته )بجز مواردی که پیما

 کارفرما مقصر نباشد( پیمانکار شخصًا مسئول جایگزینی و یا تعمیر آنها به هزینه خود خواهد بود.
نماید از موقعیت و چگونگی محل کار و وسایل و نحوه دسترسی به آنها و تسهیالت محلی و  پیمانکار اعالم می -37

به موقع خدمات مؤثر است آگاهی کامهل دارد.   نیز شرایط کار و تمام عواملی که به نحوی در اجرای صحیح و

عدم آگاهی پیمانکار از موقعیت و چگونگی محل کار و وسهایل و نحهوه دسترسهی بهه آل و تسههیالت محلهی و       

هرگونه عاملی که در اجرای خدمات مورد نکر از جمله شرایط کار و عملیات مؤثر باشد )بجز مواردی که در 

( به هیچ وجه رافع مسئولیت متقبله از طرف پیمانکار نخواهد بود و مطالبهه  قرارداد صریحًا ذکر گردیده است

هرگونه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نیست و هرگونه ادعا و اعتراضی از سوی پیمانکهار در ایهن خصهوص    

 فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
رت سهاعت کارفرمها اسهتتاده نماینهد و     بایست هنگام ورود و خهرو  از کها   پرسنل پیمانکار و نماینده آل می -38

باشد که در آخر هر ماه توسط دستگاه نکارت تائید و  مال  تنکیم صورت وضعیت، کارکرد ماهیانه پرسنل می

ساعت درمهاه  بیشهتر   120شود. )مجموع سقف اضافه کار برای هر نتر نباید از در اختیار پیمانکار قرار داده می

 شود، 

ر ده روز پ  از امیاء قرارداد یک نسخه از مدار  پرسنل از جمله پیمانکار ملزم است حداکظ -39

قرارداد فی مابین، کپی از صتحات اول و دوم شناسنامه پرسنل طرف قرارداد، تائیدیه سازمال 
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انهد را   روز پرداخهت بیمهه داشهته    720تأمین اجتماعی مبنی بر سابقه کار پرسنلی کهه بهیش از   

 تحویل دستگاه نکارت نماید. 
انکههار حههق بکههار گمههاردل کارکنههال شههاغل در دسههتگاههای دولتههی و مؤسسههات عمههومی و شهههرداریها و پیم -40

 بازنشستگال تأمین اجتماعی و کارگرال خارجی را ندارد.
پیمانکار مؤظف است در صورت بروز حادثه و یا بیماری برای پرسنل تحهت اختیهار و سرپرسهتی نسهبت بهه       -41

سازمانهای ذیربط راسًا اقدام نماید. در هر صورت مسهئولیت اینگونهه    ارائه خدمات و پرداخت هزینه ار طریق

 کارکنال متوجه کارفرما نخواهد بود.
باشهد و طبهق    ریال در ماه بوده كه نسبت به گروه پرسهنل متغیهر مهی    3.233.663پایه سنوات با میانگین  -12

 بایست پرداخت گردد.  لیست ریز پرداختی به پرسنل می
باشهد و   ریال در ماه بوده كه نسبت به شغل پرسنل متغییر می 1.692.016سختی كار با میانگین فوق العاده  -13

 بایست پرداخت گردد.  طبق لیست ریز پرداختی به پرسنل می

باشهد و   ریال در ماه بوده كه نسبت به گروه پرسهنل متغییهر مهی    1.158.555فوق العاده جذب  با میانگین  -11

 پرداخت گرددبایست  به پرسنل میطبق لیست ریز پرداختی 

در سال می باشد و میزال افزایش آنها  97براسا  حقوق سال  11و  13و  12تبصره : مبالغ ذکر شده در بندهای 
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واحد مربوطهه  روز كاری با هماهنگی  26توانند طبق قانول كار از مرخصی سالیانه خود به مدت  كارگرال می -15

استتاده نمایند. لذا در صورت عدم استتاده هیچگونه وجهی بابت مانده مرخصهی پرداخهت نخواههد شهد.الزم بهه      

توضیح است که مرخصی فوق برای یک سال کاری تمام می باشد بدیهی بهرای کهار کمتهر از یهک سهال ، مرخصهی       

 استحقاقی به نسبت محاسبه خواهد شد.

، عیدی و سنوات كارگرال باید مطابق قانول كار باشد و نکر به اینكه مبلغ پایهه سهنوات   اضافه كاری، نوبتكاری -16

هها نیهز هماننهد اضهافه كهاری، نوبهت كهاری،         شود بنابراین به سایر پرداختی ( به حقوق پرسنل افزوده می 12)بند

( 11و13ه جهذب )بنهدهای   مأموریت، عیدی، سنوات تأثیر گذار خواهد بود ولی فوق العاده سختی كار و فوق العاد

ای در قهرارداد کهار وفهیش حقهوقی در  و      هیچ تأثیری در موارد ذکر شده فوق ندارد و بصورت آیهتم جداگانهه  

 بایستی پرداخت گردد.

كلیه حقوق و مزایا، عیدی و سنوات، بیمه و مالیات کلیه کارگرال تحت پوشش شرکت خدماتی برنده مناقصه -17 

 باشد. كارگرال روزمزد وموقت  بر عهده پیمانكار میاعم از کارگرال شرکتی و 

پیمانكار مؤظف است دارای طرح طبقه بندی مشاغل متناسب با مشاغل کارکنان شرکتی درنیروگاا  با د  -48
و در م رد آنان  اجرا نماید. ضمنا" در حال حاضار گروهااای کارکناان مقاابو جادول پی سات شامار  یا  مای 

 به طرح طبقه بندی مشاغل آن شرکت تغییر یابند . باشد که ممكن است با ت جه 
ای مبنهی بهر افهزایش و یها كهاهش حقهوق و مزایهای         چنانچه در طول مدت قرارداد دستورالعمل یا بخشهنامه  -19

كاركنال از طرف مراجع ذیصالح ابالغ گردید پیمانكار مؤظف به اجرای آل بوده و كارفرما نیز مؤظف به اعمال آل 

 باشد. پیمانكار میدر صورت وضعیت 
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عینهًا بهه   را كلیه حقوق و مزایا و عیدی و هرگونه پرداختی به كارگرال مشمول قرارداد پیمانکار موظف است  -50

 .نمایدحساب جاری و یا پ  انداز آنال نزد بانك صادرات شعبه نیروگاه پرداخت 

ر صورت وضهعیت كسهر و در صهورت    پنج درصد از صورت وضعیت پیمانكارال به عنوال حسن انجام كار از ه -54

 گردد. تائید دستگاه نکارت در ماه بعد عینًا به پیمانكار پرداخت می

از صورت وضعیت پیمانكار كسر و توسط كارفرما به سازمانهای  كلیه كسورات قانونی به عهده پیمانكار بوده و -52

 گردد. ذیربط پرداخت می

درمحل حوزه فعالیت پیمانکار )نیروگاه شههید متتهع   ه نامه مسئولیت بی نام نتر بیم 5پیمانكار بایستی برای تعداد  - 53

وشرکت تولید نیروی بررق شرهید   واقع در شهرستال دورود  ونیروگاه دورودجاده تهرال  45واقع در همدال کیلومتر 

م در طهول مهدت   به گونه ای که جوابگوی  خسارت نقص عیو و دیه کامل در ماهای عادی و حرا  مفتع واقع در همدان(

 قرارداد باشد از شركتهای بیمه اخذ نماید. و تصویر برابر اصل آل را به کارفرما تحویل نماید. 

پیمانكار مؤظف است حق بیمه كاركنال خود را به شعبه تأمین اجتماعی شهرستال كبود راهنگ واریز نمهوده و   -51

 رسید آنرا به دستگاه نکارت كارفرما تحویل نماید.

ت کلیه موارد زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی کارفرمها توسهط پیمانکهار تحهت نکهارت کارفرمها       رعای-55

 باشد الزامی و ضروری می

 بکار گیری افراد در قالب قراردادهای حجمی، پیمانکاری، شرکتی و ... منوط به تایید گزینش خواهد بود. -56

   تعهدات كارفرما: -ماده شش
ذهاب،  غذا، لبا  كار، كتش كار، كاله ایمنی،  دستكش  و ابزار كار كاركنال پیمانكار بهه عههده   تهیه سروی  ایاب و( الف

 باشد. كارفرما می

 باشد. ای پرسنل و اخذ گواهی سالمت کارکنال آبدارخانه بعهده كارفرما می هزینه معاینات دورهب( 

ماه وپ  از  ارائه مدارك پرداخهت   یکظرف  ( پرداخت صورت وضعیت  پیمانكارپ  ازتائید دستگاه نکارت حداکظر 

حقوق و مزایای پرسنل شامل تائید كاركرد پیمانكار طبق لیست كامپیوتری واحد اطالعات و بازرسی و لیسهت پرداخهت   

محاسبات  حقوق و مزایای كارگرال ، لیست پرداخت حقوق مورد تائید بانک ، لیست بیمه تامین اجتماعی  و فرم تكمیهل  

 باشد. اه و فیشهای پرداخت بیمه و مالیات ماه قبل میشده در هر م

باشهد و   د( تهیه و تأمین كلیه ابزار كار، ابزار االت و تجهیزات مربوط به اجرای موضوع مناقصه به عههده كارفرمها مهی   

مذكور های  باشد و در صورت قصور و كوتاهی در استتاده هزینه نکارت بر حسن استتاده از آنها به عهده پیمانكار می

 گردد. از پیمانكار كسر می

عیدی و پاداش سنوات در پایال هر ماه پ  از تائیدیه لیست پرداختی توسط بانک و دستگاه نکارت و مطابق با بنهد   ر(

 به پیمانکار پرداخت می گردد. 6  ماده 

 كار انجام محل - هفت ماده
ونیروگاه دورود واقع در شهرستال  تهرال -مداله جاده 45 لومتریك در واقع متتح دیشه روگاهین كار، انجام محل

 ومحل تیموقع از كه دینمایم اعالم مانكاریپ. باشدیمشرکت تولید نیروی برق شهید متتع واقع در همدال ، دورود و

 .دارد كامل یآگاه مذكور محل در خدمات موقع وبه حیصح یاجرا ونحوه كار
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 كار ریمقاد رییتغ -هشت  ماده
 آل موضوع خدمات به قرارداد مبلغ% 25 زالیم تا مانكاریپ به یكتب اطالع با قرارداد  مدت طول در تواندیم فرما كار

   آل قبهههول به ملزم مانكاریوپ شود حاصل یرییتغ قرارداد طیوشرا بها واحد در آنكه بدول دینما كسر آل از ای اضافه

 ریمهقاد ارزش معادل تواندیم كارفرما مانكاریپ توسط الذكر فوق زالیم به شیافزا قبول عدم صورت در. باشدیم

 تناسب به تواندیم زین قرارداد مدت صورت نیا در .دینما كسر یو مطالبات از مهیجر عنوال به را افتهی شیافزا كار
 .ابدی كاهش ای شیافزا

 تعهدات انجام حسن نیتضم -نه ماده
  كارفرما قبول قابل ضمانتنامه  قرارداد مبادله با همزمال است مؤظف مانكاریپ تعهدات انجام حسن نیتیم منکور به
 نیا و دینما ارائه كارفرما یجار حساب به وجه زیوار آل معادل ای و الیر .............................................ارزش به
 .شد  خواهد مسترد نکارت دستگاه دیتائ و قرارداد مدت یانقیا از پ  نیتیم

 نظارت دستگاه -ده ماده
 عههده به كارفرما طرف از است نموده تقبل قرارداد نیا طبق بر مانكاریپ كه یتعهدات هیكل بر نکارت

 متتح دیشه برق دیتول تیریمد شركت -تهرال جاده 45 لومتهریك -همدال :آدر  به شركت ............................

 موضوع خدمات است مكلف مانكاریوپ اسهت دهیگرد واگذار دشویم دهینام نکارت دستگاه قرارداد نیا در كه

ینم مانكاریپ یتهایمسئول رافع شده ادی دستگاه نکارت است یهیبد دینما اجرا مذكور دستگاه نکارت تحت را قرارداد

 .باشد
 خسارت و ریتاخ مهیجر  -یازده ماده
 تیتیك وبا موقع به را قرارداد موضوع تعهدات از یقسمت ای تمام نتواند مانكاریپ نکارت دستگاه صیتشخ به چنانچه

 مبلغ برابر دو تا كار از قسمت هر یاجرا عدم زمال هر یازا به تواندیم فرما كار دهد انجام فرما كار نکر مورد

 پنج از كار انجام عدم دفعات تعداد چنانچه و دینما كسر یو مطالبات از مهیجر عنوال به ررا كا از قسمت آل یقرارداد

 ابالغ مانكاریپ به" كتبا را مراتب و فسخ را قرارداد فوق میجرا افتیدر بر عالوه تواندیم فرما كار دینما تجاوز فعهد

 .دینما

 اتهایومال یفن وحفاظت یاجتماع نیتام یهامهیوب كار نیقوان -دوازده ماده
 نیوهمچن یفن حتاظت ،یاجتماع نیتام یهامهیب كار، به مربوط ومقررات نیقوان عیجم از كه داردیم اعالم مانكاریپ

 یاجرا عدم تیمسئول هرحال در. باشدیم آنها یاجرا به متعهد و بوده مطلع" كامال وعوارض اتهایمال به مربوط نیقوان

 كسور اعمال به نسبت مزبور نیقوان یاجرا در فرما كار. بود نخواهد فرما كار متوجه الذكر فوق ومقررات نیقوان

 نیقوان رییتغ جهینت در قرارداد یامیا از پ  گاه هر. نمود خواهد اقدام مانكاریپ یصورتحسابها از شده ینیبشیپ

 مربوط یقانون كسور ریسا ای و یمند عائله شیافزا مهیب ات،یمال نرخ كار، یعال یشورا مصوب دستمزد نرخ ومقررات،

 حسب مانكاریپ. گردد قرارداد یهانهیهز كاهش ای شیافزا موجب رییتغ نیا كهینحو به دینما رییتغ قرارداد نیا به

 یكل نکافت شامل شیافزا نیا. باشدیم افتهی كاهش ای شیافزا وجوه پرداخت به مكلف ای افتیدر به حقیذ مورد

 به زین كل نکافت یشنهادیپ مبلغ كارگرال دستمزد نرخ شیافزا درصد زالیم به كه یطور به باشدیم هم روگاهین

 خود مهیب متاصاحساب ارائه به مؤظف مانكاریپ یاجتماع نیتام سازمال هیاطالع استناد با. گرددیم زودهاف زالیم همال

 .بود خواهد

 



 د مفتحید برق شهیت تولیر یشركت مد
 )سهامی خاص(

 

  6553119151: یپست كد -جاده تهران  45لومتر یآدرس : همدان ك
 (081)35378727نمابر:   -( 081) 3 2529491و97 –3 2526630و31تلفن : 

 
 هیقهر  حوادث -سیزده ماده
 آنههكه بر مشروط است مبرا تیمسئول از مانكاریپ گردد مانكاریپ تعهدات یتایا مانع كه هیقهر حوادث بروز موارد در

 ترك ای فعل": ثالظا بوده خار  مانكاریپ عهده از آل رفع ای یریجلوگ": ایثان بوده، ینیب شیپ قابل ریغ": اوال حوادث نگونهیا

 حوادث نگههههونهیا بروز از را فرما كار  وقت اسرع در است مكلف مانكاریپ. است نبوده موثر آل بروز در مانكاریپ فعل

 زاتیوتجه ساتیتاس وضع از ینگهدار جهت خود یهمكار به است مكلف مانكاریپ طیشرا وقوع صورت در. دینما مطلع

 قائل تعهدات انجههههام جهت یمناسب دیتمه نکارت دستگاه شنهادیپ یبررس از پ  فرما كار. دهد ادامه فرما كار نکر با

 .شد خواهد
 قرارداد خاتمه -چهارده  ماده
 اطالع به" كتبا را مراتب فرما كار صورت نیا رد دهد خاتمه را قرارداد تواندیم قرارداد مدت طول در فرما كار

 مطابق ستیبایم فوق مهلت در مانكاریپ. دینمایم نییتع قرارداد به دادل خاتمه یبرا را یومهلت دهیرسان مانكاریپ

 عهمل قرارداد 16 ماده مطابق تواندیم كارفرما تعهدات، انجام عدم صورت ودر دینما عمل خود تعهدات به قرارداد

 هههلیتحو یاصورتجلسه یط را ماندهیباق یمصرف ومواد لیوسا هیكل مذكور مهلت الیپا در ستیبایم مانكاریپ. دینما

 تا مانكاریپ كه یوتعهدات باشدیم یلیتحو ومواد لیوسا در ونقص بیع گونه هر ضامن مانكاریپ. دینما نکارت دستگاه

 نهیهز پرداخههت مستلزم قرارداد به دادل خاتمه اثر رد كه نموده ثالث اشخاص مقابل در قرارداد ختم از قبل

 منکور مانكاریپ حهساب بستانكار به فرما كار دییوتا یدگیرس از پ  باشد اشخاص آل به مانكاریپ جانب از یوخسارات

 كار. نمود خواهد اقدام یینها صورتحساب ارسال به نسبت خاتمه خیتار از پ  روز 10 مدت ظرف مانكاریپ.شودیم

 یو وبا محاسبه ماده نیا متهههههاد گرفتن نکر بادر را مانكاریپ یهایوبده ومطالبات یبررس را فوق صورتحساب رماف

 .شد خواهد آزاد مانكاریپ تعهدات انجام حسن نیتیم حساب هیتسو انجام محض به. دینمایم حساب هیتسو
 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
 فرما كار صیتشخ به قرارداد موضوع خدمات انجام در مانكاریپ یومال یفن ییتوانا عدم( 2
 كارفرما یكتب موافقت بدول ریغ به قرارداد یواگذار( 3
 مانكاریپ شركت انحالل( 4
 مانكاریپ یورشكستگ( 5

 وبهدول رساندیم مانكاریپ اطالع به" كتبا  را مراتب كند فسخ فوق مشروحه علل از یكی به را قرارداد فرما كار هرگاه

 خود نتع به را قرارداد 10 ماده موضوع تعهدات انجام حسن سپرده مبلغ یادار ای ییقیا تاتیتشر دادل انجام به ا یاحت

 یط را شده لیتحو لیوسا و لوازم مانده،یباق مواد هیكل است مكلف ارمانكیپ صورت نیا در. دینمایم ووصول ضبط

. باشدیم یلیتحو لیوسا  و لوازم در ونقص بیع هرگونه ضامن مانكاریپ. دینما نکارت دستگاه لیتحو یاصورتجلسه

 10 مدت ظرف فرما وكار نموده فرما كار میتسل را خود یینها صورتحساب روز 10 ظرف قرارداد فسخ از پ  مانكاریپ
 .دینمایم هیتسو مانكاریپ با مذكور صورتحساب افتی در خیتار از روز
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 ستیز  طیمح و یمنیا  بهداشت، -شانزده ماده
 ورود از یریجلوگ یبرا الزم ریتداب وكاركنانش خود یبرا یمنیا موارد هیكل تیرعا بر عالوه است متعهد مانكاریپ

 ودر دینما اتخاذ را پرسنل توسط روگاهین طیمح و كار محل نمودل ودهآل و ثالت اشخاص ای كارفرما به خسارت

 .بود خواهد آل جبرال به متعهد مانكاریپ خسارت، گونه هر شدل وارد صورت

 اختالف حل -هفده ماده
 ای قرارداد موضوع خدمات یاجرا به مربوط نكهیا از اعم كند بروز مانكاریوپ فرما كار نیب یاختالفات كهیصورت در

 از را اختالف موضوع نتوانند نیطرف چنانچه باشد آل وستیپ ومدارك واسناد مواد از كی هر ریوتعب ریتتس به ربوطم

 یمیتصم وهر گرددیم یدگیرس اختالف ومورد ارجاع باختر برق شركت به اختالف موضوع ابتدا ندینما رفع توافق راه

 ندینما رفع توافق ازراه را اختالف موضوع نتوانند نیطرف انچهچن. است االجرا والزم یقطع نیطرف یبرا گردد اتخاذ كه

 موجب به كه را یتعهدات اختالف حل تا كه است ملزم مانكاریپ. شد خواهد وفصل حل صالحه مراجع به مراجعه قیطر از

 عمل انكارمیپ به نسبت قرارداد طبق خود صیتشخ به فرما كار صورت نیا ریغ ودر دینما اجرا دارد عهده به قرارداد

 .نمود خواهد
 قرارداد یواگذار  عدم -هیجده ماده
 به را قرارداد نیا موضوع تعهدات از یقسمت ای تمام انتقال ای یواگذار حق كارفرما یكتب واجازه موافقت بدول مانكاریپ

 .ندارد گرید یحقوق ای یقیحق شخص
 دولت كاركنان مداخله منع- نوزده ماده
 در باشدینم 1337 ماهید 22 مصوب مداخله، منع قانول مشمول قرارداد، عقد موقع در كه كندیم اعالم مانكاریپ

 .گرددیم ضبط شركت نتع به مانكاریپ یهانیتیم هیكل و فسخ قرارداد شود محرز كارفرما یبرا آل خالف كه یصورت
 نیطرف ینشان - ستیب ماده
 همهدال،  كارفرمها  و............................................................................................................................ ................................ را خهود  ینشان مانكاریپ

 .است نموده نییتع متتح، دیشه روگاهین تهرال، جاده 45 لومتریك

 اطالع گرید طرف به" كتبا را موضوع دیبا دهد رییتغ قرارداد مدت در را خود ینشان قرارداد نیطرف از یكی گاه هر

 پست با فهههوق در مذكور ینشان به كهییها نامه هیكل نشده ابالغ گرید طرف به دیجد ینشان كه یوقت وتا دهد

 .گرددیم یتلق شده ابالغ شد خواهد لیتحو دیرس اخذ با ایو ارسال یستارش
 قرارداد میضما - یک و ستیب ماده
 :از عبارتند باشدیم آل نتكیال جزء كه قرارداد نیا میضما

 1 شماره وستیپ در روهاین یپراكندگ طبق پرسنل ستیل( 1
 ((2 شماره وستیپ) قرارداد یمتهایق زیور ریمقاد فهرست( 2
 لیتحو امیًا از پ  آل نسخه كی كه است دهیگرد میتنک تبصره كی و ماده یک و ستیب با نسخه 4 در قرارداد نیا

 .دارد را واحد حكم قرارداد نسخ هیكل. گرددیم كارمانیپ
 

 مانکاریپ                                  كارفرما
 ............................    مفتح دیشه برق دیتول تیر یمد شركت
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 گانه( 20)پراكندی و تعداد پرسنل نیروی خدماتی براساس گروههای  1پیوست شماره 
 

 

 گروه
 شیفت كاری

جمع كل نفرات 
 طبق لیست گروه

 روزكار
 شیفت 3

 درصد( 5/22)
 شیفت 5و  4
 درصد( 15)

1 0 0 0 0 

2 7 7 0 0 

3 48 8 3 7 

4 60 48 1 38 

5 29 9 4 49 

6 23 41 3 6 

7 9 7 0 2 

8 9 6 0 3 

9 5 3 0 2 

10 26 47 0 9 

11 43 9 0 1 

12 5 1 0 4 

 91 11 102 204 جمع كل نفرات

 نفر 204كل نفرات: جمع 
 احتمال دارد در طول مدت قرارداد تعدادی از كاركنان واجد شرایط روزمزد به جمع نفرات فوق اضافه شود

در تع داد فرزن دان   باشد كه در صورت تغییر  نفر می  260پرسنل  اوالد تعداد كل فرزندان مشمول کمک 

 باشد. پرداخت میاز طرف كارفرما قابل  آن  قرارداد مابه التفاوت در طول 

 

 


