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شرایط مناقصه عمومی یک مرحله ای ) با ارزیابی كیفی ( خرید خدمات نگهداری فضای 

 سبز، خرید سموم و سم پاشی
 

 ـ موضوع مناقصه :  1ماده 
موضوع قرارداد عبارت است از خريد خدمات نگهداري فضاي سبز مجموعه محوطه نيروگاه شهيد مفتح همدان به 

 ومربع ( ، شامل : سيستم آبياری تحت فشار ، آبياري صحيح و به موقع درختان متر  150 000هکتار ) 15وسعت تقريبي 
فضاي سبز و در صورت نياز در شب، كاشت گل در فصول مختلف و چمن كاري مناطقي كه خشك شده و از بين رفته اند و 

 ،والمان و ميکروالمان بقيه مناطق نيروگاه بر اساس درخواست كارفرما ، كود دهي بموقع و استفاده از كودهاي ماكر
ئي و سمپاشي و مبارزه با آفات و بيماريها، جايگزين نمودن درختان خشکيده قبلي با درختان مناسب ، چمن زني ، گل آرا

پاكسازي و نظافت داخل و اطراف محوطه فضاي سبز شامل پياده روها و كانالهاي آب و خيابان ها ، شکل دهي و هرس 
 ي هرز حاشيه ساختمانها ، درختان ، تأسيسات و فضاي سبز و كل محوطه نيروگاه و همچنيندرختان و مبارزه با علفها

محل  تهيه سموم مورد نياز ضد علف هرز ) مرغوب و مورد تأييد كارفرما ( وانجام عمليات سم پاشي ، جمع آوري و حمل به
كه  محدوده نيروگاه در زمانها و محلهايي مورد نظر كارفرما و معدوم نمودن علفهاي هرز و شاخه و برگهاي هرس شده در

ماهه دوم  6ی نفر)برا 8ماهه اول سال( و  6)برای  نفر 12استفاده از با حداقل توسط دستگاه نظارت كارفرما تعيين مي شود 

 مي باشد . آشنا به مسائل باغباني كارگر سال( 

 مدت زمان انجام كار  : -2ماده 
 باشد.ارداد میماه شمسی  پس از عقد قر12به مدت 

 محل انجام كار:   -3ماده
 قزوين  –جاده همدان  45نيروگاه شهيد مفتح همدان  واقع در كيلومتر همدان 
 ـ سپرده تضمین شركت در مناقصه :  4ماده 

  دهرياال ) دويسات و 210.000.000مبلغ متقاضيان محترم به منظور شركت در اين مناقصه الزم است بابت تضمين شركت  
شاعبه  -بانک صاادرات 0101126638007ون ريال( بصورت ضمانتنامه بانکی و يا به صورت وجه نقد به حساب سپهر ميلي

 نيروگاه همدان به نام شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح واريز و رسيد در پاكت الف گذاشته شود.
يا چك اشخاص و شركتها و همچنين مطالبات الزم به ذكر است ضمانتنامه هيأت مديره ، وجه نقد ، چك پول ، سفته و -1-4

 شركتها نزد اين شركت  به هيچ عنوان قابل قبول نمي باشد.
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شود تا تاريخ امضاء قارارداد و تساليم ای كه در مناقصه برنده شناخته میتضمين شركت در مناقصه پيشنهاد دهنده -2-4
 شود.ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات بوسيله شركت نگهداری می

فر در صورتيکه برنده مناقصه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ , حاضر به انعقاد قراداد نشود سپرده او ضبط و با ن -3-4
 گردد.گرددو در صورتيکه نفر دوم نيز از انعقاد قرارداد امتناع ورزد سپرده او نيز ضبط میدوم قرارداد منعقد می

 نحوه ارائه پیشنهاد قیمت  :  -5ماده 
در « ج»و« ب»، «الاف»كنندگان در مناقصه بايستي اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بشرح زير در پاكتهااي  شركت

بسته و الك و مهر شده قرار داده و سپس همگي پاكتها را در پاكت يا هر لفاف مناسب ديگر بصورت الك و مهر شاده قارار 
رح م خانوادگي مدير عامل و همچنين آدرس و تلفن بر روي پاكت، بشداده و پس از درج عنوان مناقصه ، نام شركت ، نام و نا

 تحويل نمايند. 11مندرج در ماده 
 بايد محتوي مدارك زير باشد :« الف»ا  پاكت 5ا1

پاكت تضمين ) پاكت الف ( : شامل ضمانتنامه بانکي يا فيش بانکي سپرده شركت در مناقصاه و همچناين درخواسات 
 باشد. ر مناقصه در صورت برنده نشدن ميبازپرداخت سپرده شركت د

 بايد محتوي مدارك زير باشد: « ب» ا پاكت5ا2  
 شرايط و فعاليتهاي موضوع مناقصه مهر و امضاء شده توسط پيشنهاد دهنده  -1-2-5
 شده  امضاء  نمونه مهر وقرارداد  -2-2-5
 ات انجام شده جهت اشخاص حقوقیتصوير اساسنامه و روزنامه رسمی همراه با آخرين تغيير -3-2-5
 تصوير مدارک مربوط به انجام كار مشابه اعم از قراردادهای انجام يافته و يا در حال انجام.  -4-2-5
 های كاری تصوير گواهی حسن انجام كار و رضايت نامه -5-2-5
 هرگونه مدارک دال بر توانايی، اجرايی و مالی.  -6-2-5
 ت كادر اجرائی و چارت تشکيالتی مديريتي پيمانکار با سوابق مربوطه. مشخصات و ارائه ليس -7-2-5
 پيشنهادات و روشهای انجام كار. -8-2-5
 باشد.گران كه پيوست اين مناقصه ميتکميل دستورالعمل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه -9-2-5

 بايد محتوي مدارك زير باشد : « ج»پاكت  -5ا 3     
بايست ت كه درآن قيمت پيشنهادي بعدد وحروف مشخص شده باشد)ضميمه اسناد(. پيشنهاد دهنده ميبرگ پيشنهاد قيم    

فرم پيوست را تکميل و مهر و امضاء نمايد. چنانچه پيشنهاد در برگ ضميمه تکميل نگرديده باشد از درجه اعتباار سااقط 
 است. 

 اقصه به مدت سه ماه می بايست معتبر باشد.: پيشنهاد قيمت ارائه شده از تاريخ بازگشايی پاكات من 1تذكر
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 :  اين مناقصه با دريافت حداقل سه پيشنهاد بدون نقص، معتبر و قابل اجرا می باشد. 2تذكر 
 تغییر یا تصحیح اسناد و مدارك مناقصه: -6ماده

ز حداكثر تا دو روز پس اهر يك از دعوت شدگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشند بايد  -1-6
 دريافت اسناد و مدارك مناقصه مراتب را كتبًا به دستگاه مناقصه گذار اطالع دهند.

هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تساليم آنهاا كتباًا از  -2-6
 قرارداد منظور خواهد شد. سوی دستگاه مناقصه گذار اعالم و جزء اسناد و مدارك

مناقصه گذار حق تغيير، اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها بارای  -3-6
 شود.آيد مراتب كتبًا به دعوت شدگان ابالغ میدارد و اگر چنين موردی پيشخود محفوظ می

ط شركت در مناقصه و آخرين آگهی روزنامه رسمی مرباوط باه شاركت و پيشنهاد دهنده بايستی دعوتنامه و شراي -4-6
 اساسنامه را ارائه نمايد.

 سپرده حسن اجرای تعهدات: -7ماده
قد نمبلغ كل قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانکي و يا واريز وجه  %5در زمان مبادله قرارداد پيمانکار موظف است معادل 

بانك صادرات شعبه نيروگاه به عنوان تضمين حسن اجراي تعهدات به كارفرما ارائه  0101126638007به حساب جاري سپهر 
 نمايد. اين تضمين پس از صورتجلسيه تحويل دائمي آزاد خواهد شد.

 سپرده حسن اجرای كار: -8ماده
د و ه در پايان قراردادرصد به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر خواهد شد. ك 10از هر پرداخت به پيشنهاد دهنده به ميزان 

 در صورت داشتن رضايت كاری از پيشنهاد دهنده به ايشان پرداخت خواهد شد. 
 شرایط قبول پیشنهاد :  -9ماده 

و  پيشنهاد دهنده بايد كليه اسناد مناقصه را كه از كارفرما دريافت مي دارد بدون تغيير يا حذف قسمتي از آنهاا امضااء
دستگاه مناقصه گزار نمايد. امضاء مدارك به منزله قبول تماام شارايط اساناد مناقصاه از  ضميمه پيشنهاد نموده و تسليم

طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد. به پيشنهادهاي مخدوش، ناقص، مبهم، مشروط و بدون سپرده يا كسري ساپرده و 
 ترتيب اثر داده نخواهد شد .  همچنين پيشنهاداتي كه  بعد از تاريخ انقضاي مدت مقرر دراين اسناد تحويل گردند،

 
 قبول یا رد پیشنهاد :  -10ماده 

مه در چارچوب قوانين، مقررات و آئين ناپيشنهادات  يا تمام  مفتح در رد يا قبول هر يكشهيد شركت مديريت توليد برق  
 مختار است. ها
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 موعد و محل تحویل پیشنهاد :  -11ماده 
 26/05/98ظهر روز شنبه مورخه  13:00ساعت  يمت پيشنهادي خود را حداكثر تامتقاضيان با رعايت شرايط مناقصه، ق 

دبيرخاناه جاده همدان ا تهران، شركت مديريت توليد برق شاهيد مفاتح،  45، كيلومتر  همداندر پاكت سربسته به نشاني: 
مفتح واصل گردد. )ازتحويل تحويل و رسيد اخذ نمايند كه درساعت و تاريخ فوق توسط شركت مديريت توليد برق  نيروگاه

گيري پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ و ساعت فوق ارائه گرددخودداري شده وپيشنهاداتي كه بعاد از تااريخ و سااعت فاوق 
 گردند(.توسط اداره پست ارائه شود ترتيب اثرداده نخواهد شد و عينًا عودت مي

وليد برق شهيد مفتح بر اسااس شارايط عماومی شركت مديريت تـ افزایش یا كاهش موضوع مناقصه :  -12ماده 
 درصد به تشخيص خود افزايش يا كاهش دهد .  25پيمان مختار است مقدار كار )خدمات( مورد مناقصه را تا 

 مهلت عقد قرارداد و انجام تعهدات :   -13ماده 
برنده ، نسابت باه انعقااد روز پس از اعالم كارفرما به وي بعنوان  10برنده مناقصه ملزم است حداكثر ظرف مدت 

در  ودرصد مبلغ قرارداد اقدام نمايد 10قرارداد و ارائه ضمانتنامه بانکي معتبر بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات معادل 
 غير اين صورت

تضمين شركت در مناقصه او كه تسليم نموده است به نفع كارفرما و بدون هيچگونه تشريفات قضايي ضابط و برناده 
يچگونه اعتراض و ادعايي نسبت به آن را نخواهد داشت ، در چنين مواردي كارفرما باا رعايات آئاين ناماه مذكور حق ه

معامالت، نفر دوم را بعنوان برنده مناقصه اعالم مي نمايد و در صورتيکه نفر دوم برنده نيز  بشرح ماذكور باه موقاع 
و اجراي موضوع مناقصه نشود سپرده او نياز ضابط و حاضر به امضاء قرارداد ، ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات 

 مناقصه تجديد مي گردد. 

 كسورات قانوني :  -14ماده 
پرداخت كليه كسور قانوني و قراردادي در ارتباط با اجراي قرارداد و صورت وضعيت هاي ماهانه بعهاده پيمانکاار 

 باشد.مي

ي زش افزوده و ارائه گواهينامه معتبر و داشتن كد اقتصاد: در صورت ثبت نام پيمانکار در نظام ماليات بر ارتبصره
 باشد.رقمي و ارائه صورت وضعيت مطابق با قانون فوق ، مبلغ ماليات و عوارض توسط كارفرما قابل پرداخت مي 12

 :  تعهد قبول كلیه شرایط مناقصه  -15ماده 
رايط شركت در مناقصه و همچنين نموناه مجددًا متذكر مي گردد كه پيشنهاد دهنده موظف است تمامي صفحات ش

قرارداد و فرم تکميل شده پيشنهاد قيمت را امضاء و مهر نمايد. بنابراين امضاء مدارك مذكور باه منزلاه مطلاع باودن 
گاردد . پيمانکار از تمامي جوانب مناقصه بوده و اعالم تعهد و قبولي تمامي شرايط توسط پيشنهاد دهناده تلقاي ماي
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مناقصه ملزم می باشد نسبت به ارائه گواهی امضای صاحبان امضای مجاز از دفاتر اسناد رسمی، اقادام همچنين برنده 
 نمايد.

 های تامین اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و  مالیاتها:قوانین كار و بیمه -16ماده
دی امين اجتماعی و حفاظت فنی و فرهای تنمايد كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمهپيشنهاد دهنده تاييد می

 و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و كسورات كاماًل مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت نمايد.
 تبانی به زیان شركت: -17ماده

شود و یگزارش مهيئت مديره شركت اند مراتب به تبانی كردهشركت به زيان  پيشنهاد دهندگانهرگاه يقين حاصل شود كه 
گزارش امر را با ذكر نام شركت تبانی انجام شده باشد، مناقصه ابطال خواهدشد و هيئت مديره شركت چنانچه به تشخيص 

 اند به مراجع ذيصالح اعالم خواهد نمود.پيشنهاد دهندگانی كه در تبانی شركت داشته
 حضور شركت كنندگان در جلسه گشایش پاكتها: -18ماده

 باشد.در جلسه گشايش پاكتها بالمانع میيا نمايندگان آنها با ارائه معرفی نامه كتبی ت كنندگان حضور هريك از شرك
 عدم واگذاری قرارداد: -19ماده

پيشنهاد دهنده بدون موافقت كتبی شركت حق واگذاری يا انتقال تمام يا قسمتی از تعهدات موضوع اين قرارداد به شاخص 
 از كاركنان شركت را در ساعت اداری و غير اداری ندارد. حقوقی يا حقيقی ديگری و استفاده

 منع مداخله كاركنان دولت: -20ماده
باشاد و چنانچاه نمی 1337دی ماه  22كند مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت طبق مصوبه پيشنهاد دهنده اعالم می

 پيمانکار به نفع شركت ضبط خواهد شد.های خالف آن برای مناقصه گذار محرز شود، قرارداد فسخ و كليه تضمين
 
 

 ـ آدرس وتلفن : -21ماده 
الزم است متقاضيان محترم به همراه اسناد مناقصه نسبت به اعالم آدرس وشماره تلفن محل فعاليت وهمچناين اعاالم 

 هت تماسهاي ضروري اقدام نمايند. شماره تلفن ج
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 ضمائم و پیوستهای مناقصه: -22
 باشد تنظیم شده است.یست و دو بند به شرح ضمائم ذیل كه جزء الینفك مناقصه میاین مناقصه در ب

 :  جدول ارائه پیشنهاد قیمت1پیوست شماره 
 : نمونه قرارداد2پیوست شماره 
مه عدم افشای اطالعات3پیوست شماره   : فرم تعهد نا
 1337دی ماه : فرم عدم مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتی مصوبه 4پیوست شماره 
مه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی5پیوست شماره   : اعالمیه مربوط به اجراء ماده هفت آئین نا
مه شركت در مناقصه6پیوست شماره   : نمونه ضمانت نا
مه حسن انجام تعهدات7پیوست شماره   : نمونه ضمانت نا
 HSEدستورالعمل : 8پیوست شماره 
 رزیابی كیفی مناقصه گران كارفرما: ا9پیوست شماره 
 جدول ریز خدمات و مواد و مصالح مصرفی و ابزارآالت: 10پیوست شماره 
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 پيوست شماره يک
 شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح

 فرم پيشنهاد قيمت خريد خدمات نگهداري فضاي سبز، تهيه سموم و عمليات سم پاشي عليه علفهاي هرز  
 (*****مناقصه شماره)

 
 
 

 شرح خدمات 
 ريالبه قيمت يك ماه خدمات 

 (عدد و حروف  ا) ب 
 ريالبه  قيمت يك سال خدمات

 ( با عدد و حروف)  
* نگهداري فضاي سبز مطابق با شارح 

         موضوع قرارداد 

        
 

 
 
 
 
 
 

 مهر و امضاء پيمانکار                        شركت مديريت برق شهيد مفتح                                    
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 پيوست شماره دو نمونه قرارداد
 قرارداد شماره*******

و  10101336130و شناساه ملای  411335185815اين قرارداد بين شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح  به شماره اقتصادی 
شود  باا نماينادگی آقاياان عبدالمجياد ديناروناد و اماين اميده میدر همدان كه دراين قرارداد كارفرما ن 3060شماره ثبت 

----------و  كد اقتصادی -------به شماره ثبت   ------------------------جيريايی شراهی از يك طرف و 
-------بعنوان   ---------شود با نمايندگی كه در اين قرارداد پيمانکار ناميده می ------------و شناسه ملی  ---
 گردد.با مهر شركت می باشد از طرف ديگر منعقد می ---------------------كه حق امضاء با   ---

 ا موضوع قرارداد : 1ماده 
موضوع قرارداد عبارت است از خريد خدمات نگهداري فضاي سبز مجموعه محوطه نيروگاه شهيد مفتح همدان به 

 و، شامل : سيستم آبياری تحت فشار ، آبياري صحيح و به موقع درختان متر مربع (  150 000هکتار ) 15وسعت تقريبي 
فضاي سبز و در صورت نياز در شب، كاشت گل در فصول مختلف و چمن كاري مناطقي كه خشك شده و از بين رفته اند و 

 ،و ميکروالمان بقيه مناطق نيروگاه بر اساس درخواست كارفرما ، كود دهي بموقع و استفاده از كودهاي ماكروالمان 
ئي و سمپاشي و مبارزه با آفات و بيماريها، جايگزين نمودن درختان خشکيده قبلي با درختان مناسب ، چمن زني ، گل آرا

پاكسازي و نظافت داخل و اطراف محوطه فضاي سبز شامل پياده روها و كانالهاي آب و خيابان ها ، شکل دهي و هرس 
 اشيه ساختمانها ، درختان ، تأسيسات و فضاي سبز و كل محوطه نيروگاه و همچنيندرختان و مبارزه با علفهاي هرز ح

محل  تهيه سموم مورد نياز ضد علف هرز ) مرغوب و مورد تأييد كارفرما ( وانجام عمليات سم پاشي ، جمع آوري و حمل به
كه  نيروگاه در زمانها و محلهايي مورد نظر كارفرما و معدوم نمودن علفهاي هرز و شاخه و برگهاي هرس شده در محدوده

اهه م 6نفر)برای  8ماهه اول سال( و  6نفر )برای  12حداقل با استفاده از توسط دستگاه نظارت كارفرما تعيين مي شود 
  كارگر آشنا به مسائل باغباني مي باشد .دوم سال( 

 . 
 ا مبلغ قرارداد : 2ماده 

رياال ..............................................ريال )بعدد( و ..........................مبلغ اين قرارداد معادل 
 )بحروف( مي باشد كه بر اساس پيوست شماره يك قرارداد محاسبه گرديده است. 
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 ا مدت قرارداد : 3ماده 
 مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ ................. بمدت يکسال شمسی مي باشد .

 پرداخت : ا شرايط 4ماده 
پيمانکار در پايان هر ماه صورت وضعيت يك ماهه خود را به همراه فيش پرداختي بيمه ماه قبل به انضمام فيش  - 1

 و ليست حقوق كارگران خود كه به حساب آنان واريز گرديده به دستگاه نظارت ارائه مي نمايد. 
وني ده را به كارفرما ارائه و كارفرما پس از كسر كسور قاندستگاه نظارت پس از بررسي ، صورت وضعيت تأييد ش - 2        

 روز به پيمانکار پرداخت مي نمايد .  30و قراردادي وجه مربوطه را ظرف مدت 
پرداخت آخرين صورت حساب منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي و تسويه حسااب كامال باا  -3        

 شد. كارگران تحت پوشش خود مي با
 ا تائيدات پيمانکار:    5ماده 

لزاماات اا پيمانکار تأييد مي نمايد كه قرارداد و كليه اسناد و مدارك آن را كاماًل مطالعه نماوده و دامناه قارارداد و 1
 تعريف شده در آن را بررسي و شناسائي نموده است . 

زم جهت ايفاي تعهدات قراردادي خاود را بار ا پيمانکار تأييد مي نمايد كه دانش و تخصص و ساير نيازمنديهاي ال2
 اساس مفاد قرارداد در اختيار دارد يا مي تواند آنها را تأمين نمايد . 

 ا پيمانکار تأييد مي نمايد به قوانين كشوري از جمله قانون تجارت ، قانون كار ، قاانون تاأمين اجتمااعي، قاانون3
از  هاي مرتبط با موضوع قرارداد وقوف كامل داشته و در زمان عقد قاراردادمالياتها و ساير قوانين و مقررات و دستورالعمل

 تأثيرات آنها بر تعهدات خود آگاه بوده است . 
يي را ا پيمانکار كليه هزينه هاي خود اعم از هزينه هاي دستمزد ، سربار ، ماليات ، تأمين اجتماعي و ساير هزينه ها4

عهده وي مي باشد را محاسبه كرده و در مبلغ قرارداد منظور نماوده اسات . باه كه بر اساس قوانين جاري كشور و عرف ب
 استثناي موارد تصريح شده در قرارداد ، پيمانکار حق درخواست هيچگونه هزينه اضافي را نخواهد داشت . 

 ا  تعهدات پيمانکار :  6ماده 
رايط شي ، ميزان كار ، محل اجراء ، مبلغ ، مدت و ا پيمانکار با امضاء اين قرارداد اعالم مي دارد كه از مشخصات فن1

كاري مربوط به قرارداد كاماًل آگاه بوده و با توجه به جميع جهات فوق اجراي موضوع قارارداد را تعهاد نماوده و پاس از 
 انعقاد قرارداد در اين مورد هيچگونه ادعايي از جانب پيمانکار مسموع نخواهد بود . 

ناسب جهت جايگزين نمودن درختان خشکيده شده و گلهاي فصلي و زينتی در طول قرارداد ا تهيه و تأمين نهال م2
همچنين تهيه بذر چمن و مواد و مصالح الزم جهت كاشت آن به منظور ترميم بخشهاي تخريب شده فضااي سابز توساط 

 پيمانکار و كارفرما ، بعهده پيمانکار مي باشد . 
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 نياز در طول قرارداد بعهده پيمانکار مي باشد . ا به طور كلي تهيه ابزار كار مورد 3
يك نفر كارشناس كشاورزي يا باغباني مورد تأييد دستگاه نظارت را بعناوان نمايناده تاام ا پيمانکار مؤظف است 4

 كامل به شاركت سه روز كاريو در هر هفته حداقل  االختيار خود برای كليه امور قرارداد، بصورت كتبي به كارفرما معرفي
 مراجعه و بر فضاي سبز نظارت نموده وگزارش خود را به كارفرما اعالم نمايد. در صورتيکه نماينده مذكور داراي صالحيت

روز موظف به تعاوي  نمايناده مزباور  5كاري و رفتاري نباشد با درخواست كتبي كارفرما، پيمانکار حداكثر ظرف مدت 
 ت .خواهد بود و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داش

 ا پيمانکار تعهد مي نمايد موضوع قرارداد را با به كارگيري آخرين اصول متداول باغباني و كشاورزي و به وسايله5
پرسنلي كه تخصص و تجربه كافي در انجام اين كار دارند با تأييد كارفرما به نحو احسن به انجاام رسااند ) باديهي اسات 

 ز طرف پيمانکار صورت گيرد( . انجام كار بايستي با نظارت كارشناس متخصص ا
ا پيمانکار متعهد است موضوع قرارداد را مطابق ساعات اداري كارفرما و با شرايط و مقاررات داخلاي وي اجاراء 6

تگاه نمايد و در صورتيکه پيمانکار بخواهد در خارج از اوقات مقرر به اجراي كار اقدام نمايد بايستي قباًل تايياد كتباي دسا
 مايد . نظارت را اخذ ن

ا پيمانکار متعهد به اجراي تمامي قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي دولت جمهوري اسالمي ايران در ماورد 7
حق و حقوق كارگران ثابت و موقت خود بوده و در اين مورد كارفرما حق نظارت كامل بر حسن اجراي مقاررات را خواهاد 

به تأمين حقوق مزبور از محل مطالبات يا سپرده هاي پيمانکار مي باشد  داشت و در صورت تخطي پيمانکار، كارفرما مجاز
ران و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت . در اين رابطه پيمانکار مکلف است يك نسخه از كپي قرارداد با كارگ

 كارفرما برساند .  خود را به دستگاه نظارت ارائه نمايد و هر ماه ليست بيمه شدگان را به تأييد ناظر و
پيمانکار مسئوليت ايراد خسارات به مواد، اموال، تجهيزات و لوازم نيروگاه توسط پرسنل خود را بعهاده گرفتاه  -8

ه بوكارفرما مبلغ اينگونه خسارات را با نظر خود محاسبه و از صورت حساب و يا ساير مطالبات و ضمانتنامه هاي پيمانکار 
 . نمايدنفع خود برداشت مي

رتيکه ا پيمانکار متعهد است نفرات كارگري مورد نياز اجراي قرارداد را پس از تأييد كارفرما  به كار گمارد ، در صو9
روز  5كارگران پيمانکار داراي صالحيت كاري و رفتاري نباشند با درخواست كتبي كارفرما ، پيمانکار حداكثر ظارف مادت 

 حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.  موظف به تعوي  كارگر مزبور خواهد بود و
پيمانکار موظف است درهرماه حداقل سه روز شخصًا جهت پيگيري اجاراي موضاوع قارارداد در محال انجاام  -10         

 كارحضور يابد.
ا پيمانکار متعهد است بررسي هاي فني الزم جهت حفظ و نگهداري آتي درختان باا جاايگزين نماودن درختاان 11
فضاي سبز موضوع قرارداد را انجام و مواد و مصالح و يا عمليات مورد نياز را با فاصله زماني دو مااه قبال و باا مناسب و 
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درخواست كتبي به كارفرما اعالم نمايد . در غير اينصورت خسارات احتمالي ناشي از قصور پيمانکار از محل مطالباات وي 
 كسر مي گردد . 

ه تهيه كفش ، كاله مناسب كار و دستکش مناسب و لبااس كاار آرم دار باه رنا  ا  پيمانکار متعهد است نسبت ب12
 برسد . دستگاه نظارتنارنجي جهت كارگران خود اقدام نمايد . لوازم فوق بايد به تأييد 

پيمانکار تعهد مي نمايد سموم و عمليات سمپاشي براي سالمتي نيروي انساني و محيط زيست زيان آور نبوده   - 13
صورت بروز مشکالت كليه مسئوليتهاي قانوني و جبران خسارات ناشي از آن بعهده پيمانکار بوده و كارفرماا از ايان و در 

 بابت هيچگونه مسئوليتي ندارد . 
 خريد سموم ضد علف هرز و سموم مورد نياز ديگر عليه آفات و بيماريها بعهده پيمانکار مي باشد . ) بايد ناوع -14

اسب استفاده به تأييد دستگاه نظارت رسانده شود ( . بديهي است پيمانکار تضمين مي نمايد با تعيين منسم ، قبل از خريد و
 نوع سم و زمانهاي سم پاشي وتعداد دفعات انجام كار باعث از بين رفتن كامل علفهاي هرز مي شود . 

 باشد .كليه تجهيزات و ابزار جهت عمليات پاشش سم بعهده پيمانکار مي  -15         
پيمانکار حق بکار گيري كاركنان شاغل در دستگاههاي دولتي وموسسات عمومي و شهرداريها ، بازنشسته ها و  -16

 افرادي كه خدمت وظيفه آنها مشخص نمي باشد را ندارد . 
. پيمانکار موظف است بدون اطالع و هماهنگي دستگاه نظارت هيچگونه كارگري را اخراج و يا جريمه ننماياد -17

درغير اينصورت حقوق و مزاياي كارگر مربوطه توسط كارفرما پرداخت و به حساب بدهي پيمانکار منظور خواهد شاد . و 
 در صورت تکرار براي بار دوم هزينه باالسري اينگونه پرداخت ها از پيمانکار كسر خواهد شد.

ر موظف به انجام كار بر اساس قيمت در صورت درخواست كتبي كارفرما جهت ايجاد فضاي سبز جديد، پيمانکا -18
 پيشنهادي است.

 
 

 تضمين حسن اجرای تعهدات -7ماده 
 به منظور تضمين حسن انجام تعهدات، پيمانکار مکلف است همزمان با امضای قرارداد ضمانتنامه قابل قبول كارفرما معادل

نمايد واريز و نقدًا به حسابی كه كارفرما تعيين می پنج درصد مبلغ قرارداد به كارفرما تسليم نموده يا معادل مبلغ مذكور را
رسيد آنرا ارائه نمايد. ضمانتنامه يا سپرده مذكور حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از صادور گاواهی تحويال موقات آزاد 

 گردد.می
تناسبًا توسط قرارداد، ميزان تضمين حسن انجام تعهدات حسب مورد و م 3: درصورت تغيير مقادير كار طبق ماده 1تبصره

  يابد.پيمانکار افزايش و يا توسط كارفرما كاهش می
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: ده درصد مبلغ هر صورت وضعيت به عنوان تضمين حسن انجام كار از پيمانکار كسر خواهد شاد كاه در پاياان 2تبصره
 قرارداد در  صورت رضايت كاري از سوي دستگاه نظارت به پيمانکار مسترد خواهد شد.

 هريهحوادث ق - 8ماده  
درموارد بروز حوادث قهريه كه مانع ايفای تعهدات پيمانکار گردد، پيمانکاراز مسئوليت مبراست، مشروط برآنکاه اينگوناه 
حوادث اوال": غير قابل پيش بينی بوده ثانيًا: جلوگيری يا رفع آن از عهده پيمانکار خارج بوده  ثالثاًا: فعال ياا تارك فعال 

 باشد. پيمانکار در بروزآن موثر نبوده
 پيمانکار مکلف است در اسرع وقت كارفرمارا از بروز اينگونه حوادث مطلع نمايد

 عدم واگذاري قرارداد - 9ماده  
ر پيمانکار حق واگذاري يا انتقال اين قرارداد را به شخص حقيقي ياحقوقي ديگري ندارد مگر با موافقت كتبي كارفرماا و د

 قرارداد را فسخ نمايد. تواندصورت تخلف پيمانکار، كارفرما مي
 رعايت مقررات ايمني  – 10ماده 

نمايد كه خود و كاركنانش مقررات ايمني، انتظامي محوله در نيروگااه را بطاور كامال رعايات نماياد و پيمانکار تعهد مي
گاه ماذكور و چنانچه حين انجام عمليات موضوع قرارداد، به هر علت خسارت و آسيبي به اموال و تاسيسات و كاركنان نيرو

شود كه به طور كلي به هر شخص ثالثي وارد نمايد، مسئول جبران زيانهاي وارده خواهد بود. همچنين پيمانکار متعهد مي
 كليه موارد و استانداردهاي زيست محيطي و بهداشت شغلي را رعايت نمايد.

 ممنوعيت های قانونی  – 11ماده 
 باشد در صورتي كهنمي 1337ديماه  22رارداد، مشمول قانون منع مداخله، مصوب كند كه در موقع عقد قپيمانکار  اعالم مي

 گردد.هاي پيمانکار به نفع شركت ضبط ميخالف آن براي كارفرما محرز شود قرارداد فسخ و كليه تضمين
 های تامين اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالياتهاقوانين كار و بيمه - 12ماده 

ين های تامين اجتماعی، حفاظت فنی و همچنين قوانكند كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمهمی پيمانکار تائيد
 مربوط به مالياتها و عوارض كامال" مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها ميباشد. در هر حال مسؤليت عدم اجارای قاوانين و

 كارفرما دراجرای قوانين مذكور نسبت به اعمال كسور پيش بينی شدهمقررات فوق الذكر معوقه متوجه كارفرما نخواهد بود 
 از صورتحسابهای پيمانکار اقدام خواهد نمود.

ين اهرگاه پس از تاريخ امضای قرارداد درنتيجه تغيير قوانين ومقررات نرخ ماليات، بيمه ويا ساير كسور قانونی مربوط به 
 های قرارداد گردد، پيمانکار حسب مورد، ذيحاق باهجب افزايش يا كاهش هزينهقرارداد تغيير نمايد، بنحويکه اين تغيير مو

 دريافت يا مکلف به پرداخت وجوه افزايش يا كاهش يافته ميباشد.
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 خاتمه دادن به قرارداد و تعيين تکليف آن         – 13ماده 
سانده و رفرما مراتب را كتبًا به اطالع پيمانکار تواند قرارداد را خاتمه دهد در اينصورت كاركارفرما در طول مدت قرارداد می

 م نمايد.نمايدتا پيمانکار بتواند در مهلت مذكور نسبت به تحويل و تحول  اقدامهلتی را برای خاتمه دادن به قرارداد تعيين می
انجام تعهدات كاار روزه می بايست مطابق قرارداد به تعهدات خود عمل نمايد و در صورت عدم  15پيمانکار در زمان مهلت 

 فرما می تواند مطابق ماده يازده با پيمانکار برخورد نمايد . 
كارفرما موظف است ظرف مدت ده روز پس از خاتمه نسبت به انجام تسويه حساب با پيمانکار اقدام نمايدبه مح  انجاام 

 تسويه حساب تضمين حسن انجام تعهدات پيمانکار آزاد خواهدشد .
 كارفرما :  ا تعهدات  14ماده 

ا در صورتيکه محل سوارشدن كارگران پيمانکار كه در نيروگاه شهيد مفتح شااغل ماي باشاند در مساير حركات 1
سرويسهاي اياب و ذهاب كاركنان كارفرما باشد در صورت وجود ظرفيت، تأمين سرويس اياب و ذهاب بعهده كارفرما ماي 

 فيت بعهده پيمانکار مي باشد.  باشد. بديهي است خارج از مسيرهاي مذكور ونبودن ظر
 ا پرداخت صورت حسابهاي پيمانکار پس از تأييد دستگاه نظارت طبق قرارداد . 2
 ا تهيه آب مورد نياز فضاي سبز و جنگل در طول مدت قرارداد . 3

 ا تهيه غذاي پرسنل پيمانکار در طول مدت قرارداد .4        
 ا محل انجام كار : 15ماده 

ه قزوين نيروگا  -جاده همدان  45، كيلومتر  همدانف است كليه عمليات موضوع قرارداد را در نشاني : پيمانکار مکل
 برق شهيد مفتح انجام دهد . 

 
 ا تمديد قرارداد :  16ماده 

 اين قرارداد در صورت رضايت كارفرما از پيمانکار و طبق توافقات طرفين قابل تمديد خواهد بود.
 رتدستگاه نظا - 17ماده 

اد نيروگااه كاه در ايان قارارد اداره خادمات نظارت بر كليه تعهداتي كه طبق اين قرارداد پيمانکار بايد انجام دهد به عهده
 باشد.شود، ميدستگاه نظارت ناميده مي
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 ا دوره تضمين : 18ماده 
 زمان سم پاشي ،  براي مادتكيفيت و كارايي سم و عمليات سم پاشي براي از بين بردن علفهاي هرز از زمان اتمام   
 ماه از طرف پيمانکار تضمين  مي گردد و اين مدت  دوره تضمين ناميده  مي شود . اگر در دوره تضمين  معايب و 6حداقل 

ار نواقصی در موضوع قرارداد مشهود شود ويا علفهاي هرز مجددًا رشد نمايند ، كارفرما مراتب را با ذكر معايب به پيمانکا
 روز از ابالغ مراتب، شروع به رفع نواقص مذكور نموده و آنهاا را طاي 7د و پيمانکار بايد حداكثر ظرف مدت ابالغ مي كن

 مدتي كه توسط كارفرما معين مي شود رفع نمايد .  
ياا  هرگاه پيمانکار در انجام اين تعهد خود قصور ورزد يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معايب يا نقايص را رأساً 

درصد بدون انجاام تشاريفات قضاائي و اداري از محال  20ر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آن را به اضافه به ه
تضمين حسن انجام تعهدات پيمانکار و يا ساير مطالبات وي برداشت نمايد و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضاي نسابت باه 

 ميزان هزينه هاي بعمل آمده را نخواهد داشت . 
 ا جرائم  : 91ماده 

ي به روز به ازاي هر روز كار 5ا در صورتي كه پيمانکار هنگام شروع يا در طول زمان قرارداد تأخير نمايد حداكثر تا 1
ماا ميزان پنج در هزار كل مبلغ قرارداد از محل مطالبات و يا سپرده هاي پيمانکار به عنوان جريمه كسر و به حساب كارفر

 روز عالوه بر اعمال جريمه مذكور قرارداد نيز فسخ مي گردد .  10تأخير بيش از واريز مي گردد . در صورت 
ا در صورتي كه پيمانکار در جايگزين نمودن درختان خشکيده شده و ترميم فضاي سبز در طول قارارداد بعاد از 2

صاد و در  2ز اخطار ( به ميزان اولين اخطار كتبي دستگاه نظارت و در مدت تعيين شده اقدام ننمايد براي مرتبه اول ) بعد ا
درصد صورت وضعيت ماهيانه بعنوان جريمه محاسبه و مبلغ آن از مطالبات يا ساپرده  5درصد و مرتبه سوم  3مرتبه دوم 

هاي پيمانکار كسر و ضبط مي گردد و در صورت تکرار عالوه بر جريمه مذكور قرارداد نيز فسخ مي گردد . جريماه فاوق 
 گزيني درختان و ترميم فضاي سبز مي باشد . عالوه بر هزينه جاي

ا در صورتي كه پيمانکار از نظارت كارشناس ماهر و يا به كارگيري كارگران باا تجرباه و ماورد تأيياد كارفرماا 3
 3درصد و مرتبه ساوم،  1درصد مرتبه دوم  3/0استفاده ننمايد پس از اخطار يك هفته اي براي مرتبه اول جريمه اي معادل 

ورت وضعيت ماهيانه بعنوان جريمه محاسبه و مبلغ آن از مطالبات يا سپرده هاي پيمانکار كسر و ضبط مي گردد درصد ص
 و در صورت تکرار عالوه بر جريمه مذكور قرارداد نيز فسخ مي گردد . 

قصاور نماياد  6( مااده  12ا در صورتي كه پيمانکار در اعالم به موقع اقدامات مورد نياز پيش بيني شده در بند ) 4
براي مرتبه اول اخطار كتبي و براي مرتبه دوم يك درصد و مرحله سوم به ميزان سه درصد صورت وضعيت ماهيانه بعنوان 
جريمه محاسبه و مبلغ آن از مطالبات يا سپرده هاي پيمانکار كسر و ضبط مي گردد و در صورت تکرار عالوه بار جريماه 

 مذكور قرارداد نيز فسخ مي گردد . 
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ا هرگاه پيمانکار در پرداخت حق و حقوق كارگران به موقع اقدام ننموده )حقوق كارگران تا پانجم هار مااه مای 5
بايست پرداخت گردد( و يا از كارگران خود امضاء غير مجاز وخارج از ضوابط قانون كار اخذ نموده و به هر نحوي حقوق 

مدت  گاه نظارت مراتب با تعيين مهلت به پيمانکار ابالغ تا در اينآنان را تضييع نمايد با درخواست كارگران يا تشخيص دست
 اقدام الزم را به عمل آورد و در صورتي كه در مهلت مقرر حقوق نامبردگان پرداخت نشود كارفرما حق دارد مطابق مصوبات

ات نوان جريمه از محل مطالبشوراي عالي كار رأسًا حقوق كارگران را پرداخت و مبلغ آن را به عالوه بيست درصد افزايش بع
يا سپرده هاي پيمانکار كسر و ضبط نمايد و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضي را  نخواهد داشت و در صورت تکارار ضامن 

 اعمال جريمه مذكور قرارداد نيز فسخ مي گردد . 
جريمه  رت نرسيده باشد براي بار اولدرصورتيکه از ابزار كار و سم يا كودي استفاده شود كه به تأييد دستگاه نظا -6        

 درصد صورتحساب ماهيانه و در صورت تکرار قرارداد فسخ مي گردد. 3درصد ، بار سوم  2اي معادل يك درصد ، بار دوم 
داد قارار 19مااده  8ا در صورت غيبت هر يك از كارگران پيمانکار) به غير از نماينده پيمانکار كه جريمه آن در بند 7

ن( برابر حقوق كارگر) مطابق حداقل دستمزد مصوب در همان زما 2ده( ، كارفرما به ازاء هر روز غيبت به ميزان تعيين گردي
از صورت وضعيت پيمانکار كسر و به نفع خود ضبط مي نمايد. باديهي اسات اساتفاده كاارگران پيمانکاار از مرخصاي 

 جايگزين بالمانع است.  استحقاقي، با هماهنگي قبلي با دستگاه نظارت و به شرط تعيين 
 3و  2ا درصورت عدم حضور كارشناس ، براي مرتبه اول اخطار كتبي و براي مرتبه دوم و سوم بترتيب به ميازان 8

درصد مبلغ صورت وضعيت ماهيانه بعنوان جريمه محاسبه و مبلغ آن از مطالبات همان ماه پيمانکار كسر وضبط مي گردد 
 مرتبه غيبت در طول قرارداد عالوه بر اعمال جرائم  مذكور قرارداد نيز فسخ مي گردد . 10و در صورت تکرار حداكثر تا 

و پس از يکباار اخطاار كتباي مادت دار،  6( ماده  13ا در صورت عدم تهيه يا عدم تأييد البسه قيد شده در بند ) 9 
حال مدرصد هزينه باالسري بعنوان جريماه از  20اي آنرا به عالوه كارفرما حق دارد رأسًا نسبت به تهيه آن اقدام و هزينه ه

 مطالبات يا سپرده هاي پيمانکار كسر و ضبط نمايد . 
ا در صورت عدم رعايت ايمني و بهداشت شغلي و مسائل زيست محيطي توسط پيمانکار ، در مرحله اول اخطار ،  10

درصد مبلغ صورت وضعيت ماهيانه جريمه خواهد شد و در  5رم درصد ، مرحله چها 2درصد ، مرحله سوم  5/0مرحله دوم 
 صورت تکرار قرارداد فسخ مي گردد . 

در صورتيکه پيمانکار در زمان مناسب نسبت به مبارزه عليه علفهاي هرز و جمع آوري و حمل آنها به محل مورد  -11
ي اراي مرتبه اول اخطار كتبي ، مرتباه دوم جريماه تأييد كارفرما در داخل شركت و بوسيله خودرو پيمانکار اقدام ننمايد ب

درصد صورت وضعيت ماهيانه بعنوان جريمه كسر مي گردد. و درصورت عدم انجام توسط پيمانکار پس از طاي  3معادل 
 درصد به عناوان جريماه از اولاين 20مراحل فوق ، كارفرما مجاز است نسبت به انجام كار اقدام وهزينه هاي آن را بعالوه 

 ورت وضعيت پيمانکار كسر نمايد .ص
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ايد در صورتيکه پيمانکار در زمان مناسب  نسبت به تهيه ابزار كار مناسب ومورد تائيد دستگاه نظارت  اقدام ننم -12
درصد صورت وضعيت ماهيانه بعنوان جريمه كسر مي گردد.  3، براي مرتبه اول اخطار كتبي ، مرتبه دوم جريمه اي معادل 

ن م انجام توسط پيمانکار پس از طي مراحل فوق ، كارفرما مجاز است نسبت به تهيه آنها  اقدام وهزينه هاي آو درصورت عد
 درصد بعنوان جريمه از اولين صورت وضعيت پيمانکار كسر نمايد . 20را بعالوه 
حضور در شركت در صورت سهل انگاري كارگران پيمانکار و اتالف منابع آب مصرفي فضاي سبز در زمان عدم  – 13

، با برآورد وتشخيص دستگاه نظارت ، جريمه اي معادل از يك تا سه درصد مبلغ صورت وضعيت ماهيانه از اولين صاورت 
 وضعيت پيمانکار كسر خواهد شد .

در صورتيکه پيمانکار )مديرعامل شركت ( در هر ماه  سه روز در محل اجراي قرارداد حضور نياباد  ، كارفرماا  – 14
درصد مبلغ صورت وضعيت  را از اولين صورت وضعيت ماهانه  2ست به ازاي هر روز  عدم حضور جريمه اي معادل مجاز ا

 وي كسر نمايد . 
به نحاو  ( پيمانکار تمام يا قسمتي از مفاد قرارداد را به موقع 19ا در صورتيکه غير از بندهاي مندرج در اين ماده ) ماده 15

درصد  2درصد مبلغ صورت وضعيت  همان ماه ، مرحله سوم  5/0ل اخطاركتبي ، مرحله دوم احسن انجام ندهد در مرحله او
 .مبلغ صورت وضعيت همان ماه  جريمه خواهد شد و در صورت تکرار قرارداد فسخ مي گردد

 
 

 ا اختالف :  20ماده 
عبير تي موضوع قرارداد و يا مربوط به در صورتي كه اختالفي بين كارفرما و پيمانکار بروز كند اعم از اينکه مربوط به اجرا

ايناد و تفسير هر يك از مواد قرارداد و اسناد پيوست آن باشد چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نم
از طريق مراجعه به مراجع صالحه قضايي كشور جمهوري اسالمي ايران حل و فصل خواهد شد. پيمانکار ملزم است كه تا 

د اختالفات تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد در غير اينصورت كارفرما به تشخيص خود طبق قرارداحل 
 نسبت به پيمانکار عمل خواهد نمود

اين قرارداد در موارد ذيل بدون نياز به مراجعه به محااكم صاالحه بصاورت يکطرفاه توساط ا فسخ قرارداد :  21ماده 
 خ مي باشد : كارفرما قابل فس

 روز در انجام موضوع قرارداد .  10ا تأخير بيش از 1
 16و  7ا عدم رعايت تعهدات مندرج در ماده 2
 بار تذكر كتبي . 3عدم توجه به نظر دستگاه نظارت در انجام مفاد قرارداد بعد از  -3
 ا واگذاري قرارداد به غير بدون موافقت كتبي كارفرما . 4
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 پيمانکار .  ا ورشکستگي و انحالل5
 عدم توانايی پيمانکار در انجام موضوع قرارداد به تشخيص كارفرما -6

بلغ هر گاه كارفرما قرارداد را به يکي از علل مشروحه فوق فسخ كند بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضائي و اداري م
و برداشت نموده ، همچنين عالوه بر ضبط  قرارداد را به سود خود وصول 10ضمانتنامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده 

سپرده حسن انجام تعهدات ، جرائم مربوطه و نيز خسارات احتمالي را از محل مطالبات يا سپرده هاي پيمانکار جبران ماي 
 نمايد .
 ا ايمني و بهداشت شغلي و مسائل زيست محيطي :  22ماده 

ه رل و نظارت الزم به كاركنان تحت سرپرستي خود در محوطه نيروگاپيمانکار متعهد است نسبت به اطالع رساني و كنت      
و رعايت مسائل زيست محيطاي بار اسااس  OH SAS 18001و رعايت مسائل ايمني و بهداشت شغلي بر اساس استاندارد 

يمانکاار اقدام و راهنمائيها و دستورات كارفرما در اين خصوص را دقيق رعايات نماياد و همچناين پ ISO14001استاندارد 
متعهد است تا ضمن تأمين كليه وسايل حفاظتي و ايمني تمامي موارد ايمني را جهت خود و كاركنانش رعايات نماياد و در 

ه بصورت ايراد جرح ، نقص عضو و يا فوت كاركنان پيمانکار، كليه مسئوليتهاي قانوني از جمله درمان ، پرداخت ديه و ... 
 چگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد .عهده پيمانکار بوده و كارفرما هي

 
 نشاني طرفين  - 23ماده 

يروگااه جااده تهاران، ن 45و كارفرما، همدان، كيلومتر ............................................پيمانکار نشاني خود را 
ارسال خواهاد گردياد. طارفين هاي مذكور در فوق شهيد مفتح، تعيين نموده و كليه مکاتبات و ابالغهاي قانوني به نشاني

ماني روز در مقابل اخذ رسيد به طرف ديگر اطالع دهند، تا ز 10قرارداد بايد در صورت تغيير نشاني مراتب را كتبا" در مدت 
ار هاي تعيين شده ارزش و اعتبها و ابالغهاي ارسالي به نشانيكه نشاني جديد به طرف ديگر قرارداد ابالغ نشود كليه نامه

 ي خواهد داشت.قانون
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ر  اين قرارداد در چهار نسخه با هفده  ماده و  سه  تبصره تنظيم گرديده است كه يك نسخه آن پس از امضاء تحويل پيمانکاا
 گردد. كليه نسخ قرارداد حکم واحد را دارد.مي

 
 

   كارفرما                                    
  

 پیمانكار              

 لمجید دیناروند      مدیر عامل و رئیس هیات مدیره عبدا   
 
 

 امین جیریایی شراهی     عضوهیئت مدیره  
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 3پيوست شماره
 تعهد نامه عدم افشاء اطالعات

 
ده به موجب اين تعهد نامه آقای/خانم/شاركت ................................................ باه عناوان دريافات كننا

اطالعات دارای ارزش امنيتی، فنی و مالی متعهد می گردد كه كليه اقدامات الزم بارای حفاظ محرماانگی و عادم افشاای 
 اطالعات دريافتی را مطابق با مفاد ذيل انجام دهد.

ه ايان دريافت كننده اطالعات متعهد می گردد كه اين اطالعات تنها در اختيار كاركنانی قرار خواهد گرفات كاه با :1ماده 
 اطالعات نياز دارند و دسترسی به اين اطالعات برای ساير كاركنان ممنوع خواهد بود.

  تبصره اول: افشای اين اطالعات به دليل تقصير طرف دريافت كننده موجب می شود كه امکان دسترسی آتای باه
 اطالعات دارای ارزش امنيتی، فنی و مالی منتفی گردد.

 عات در صورت نقص مقررات اين ماده متعهد به جبران خسارات بر اسااس حکام تبصره دوم: دريافت كننده اطال
 مراجع ذيصالح اداری، قانونی و قضايی خواهد بود.

  تبصره سوم: در صورت تعارض مقررات اين ماده با ساير مقررات حاكم فيمابين مقررات اين ماده اولويت خواهاد
 داشت.

 ن تعهدنامه متعهد می گردد كه:دريافت كننده اطالعات به موجب اي :2ماده 
رس كليه اقدامات الزم برای حفاظت اطالعات دريافتی با شيوه مناسب با نوع اطالعات اتخاذ نموده و آنها را از دست -1

افراد غير مسئول محفوظ بدارد. اين موضوع در خصوص اطالعات دريافتی از طريق ايميل ، نمابر و يا نامه نياز 
 صدق می نمايد.

نده اطالعات متعهد می گردد كه همان ميزان از مراقبت  را كه برای حفاظت از اطالعات اختصاصی  خود دريافت كن -2
بعمل می آورد برای حفاظت از اطالعات دريافتی نيز بعمل آورد، مشروط به اينکه مالحظاتی كه از اطالعات خود 

 ت كافی باشد.بعمل می آورد از لحاظ منطقی برای پيشگيری از افشای غير مجاز اطالعا
طرف دريافت كننده اطالعات متعهد می گردد كه،اطالعات اختصاصی دريافتی را تا زمانی كه در اختيار دارد باه  -3

 طور كامل و جزئی در اختيار طرف ثالث قرار نخواهد داد.
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اشاخاص  دريافت كننده اطالعات مسئوليت كامل مغايرت تعهدات مندرج در اين تعهد نامه با ساير تعهدات خود به -4
 ثالث را می پذيرد.

 ودريافت كننده اطالعات متعهد می گردد كه اطالعات دريافتی را تنها در جهت توافقات فيمابين استفاده می نمايد  -5
 از استفاده از آن بصورت مستقيم و يا غير مستقيم در هر مورد و زمينه ديگری جدًا خودداری نمايد.

هد می قبل از آن و با درخواست كتبی ارائه كننده اطالعات ، دريافت كننده متعپس از پايان دوره تبادل اطالعات و يا  -6
نحو  روز كليه اطالعات در اختيار را به ارائه كننده اطالعات عودت و كليه اطالعات نزد خود را به 14گردد كه ظرف 

 مناسبی امحا نمايد.
موظاف اسات بصاورت كتبای ارائاه دهناده  پيش از انجام هر يک از اقدامات پيش گفته دريافت كننده اطالعات -7

اطالعات را مطلع نموده و ارائه دهنده جهت معرفی نماينده برای نظارت بر روند عودت و امحاء اطالعات مختاار 
 می باشد.

ز دريافت كننده اطالعات متعهد می گردد كه اطالعات را در مکان مناسبی حفاظت نمايد تا در ساعات غير كاری ني :3ماده 
 طالعات محفوظ بمانند.اين ا

 اگر به هر دليلی اطالعات در اختيار شخص ثالث قرار گرفت، دريافت كننده اطالعات موظف است فورًا اين موضوع: 4ماده 

 را به طرف مقابل اطالع دهد تا اقدامات  مقتضی برای كاهش ميزان خسارت را اتخاذ نمايد.
حقی بر درخواست دريافت اطالعات توسط شخص ثالث كه با طرف ارائه  دريافت كننده اطالعات اذعان می دارد كه :5ماده 

 دهنده اطالعات دارای مراودات مالی،فنی، قراردادی و ... است،ندارد.
 طرف دريافت كننده اطالعات ميبايست در قبال دريافت اطالعات فرم درخواست اطالعات را تکميل نموده و به مهر :6ماده 

دستورالعمل( شايان ذكر است ارسال اطالعات از طريق نامه،نمابر،آدرس الکترونيکی و  2ست و امضای خود برساند )پيو
 ... بدون دريافت فرم مذكور، از شمول تعهدات اين موافقنامه خارج نيست.

ارائه دهنده اطالعات حق بررسی شيوه های حفظ اطالعات و درخواست برای اتخاذ تادابير مناساب و تغييار ياا  :7ماده 
 د  شيوه نگهداری اطالعات نزد دريافت كننده اطالعات را برای خود محفوظ ميدارد.بهبو
دوره تبادل اطالعات از زمان امضاء اين تعهدنامه به مدت ...... ماه می باشد )حداقل تا پايان مدت زمان تشخيص  :8ماده 

 از سوی ارائه دهنده اطالعات(
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ه اطالعات و يا درخواست كتبی ارائه دهنده اطالعات مبنی بر عودت تعهاد باتبصره اول: با پايان دوره تبادل و يا تحويل 
 حفظ اطالعات تا زمان تحويل و يا نابودی اطالعات باقی مانده است.

تبصره دوم: تعهدات اين موافقتنامه در صورت جايگزينی و يا تصفيه شركت در مورد مسئوالن جديد نيز قابل اجرا است. 
 همين ماده می گردد. 1صره در غير اينصورت طبق تب

يد چنانچه دريافت كننده اطالعات در راستای احکام قضايی مکلف به ارائه اطالعات دريافتی باشد، در آن صورت با :9ماده 
س در اسرع وقت مراتب را به واگذار كننده اطالع دهد، چنانچه واگذار كننده اطالعات مخالفتی با افشای اطالعات بر اساا

نداشته باشد، دريافت كننده اطالعات ميتواند نسبت به ارائه آن اقدام كند.در صاوورتی كاه واگاذار كنناده احکام قضايی 
اطالعات مخالف افشاء اطالعات باشد خود بايد در جهت جلوگيری از اجرای حکم قضايی از مسير های قانونی مراتاب را 

 مورد پيگيری قرار دهد.
 عهد نامه بايد به موجب نامه ثبت شده كتبی انجام پذيرد.كليه اخطارها به موجب اين ت :10ماده 

 تبصره: تاريخ اخطارها از تاريخ دريافت محاسبه می گردد.
جبران خسارت ناشی از نق  مفاد اين موافقتنامه و فاش شادن اطالعاات بار اسااس نظار كارشاناس رسامی : 11ماده

 دادگستری و با مراجع قضايی خواهد بود.
يان امار تعهد نامه به صورت جداگانه نيز دارای اعتبارند اگر به هر دليلی يک از مواد قابل اجرا نباشاد امواد اين  :12ماده 

 لطمه ای به اعتبار ساير مواد وارد نمی آورد.
اين تعهد نامه صرفًا با هدف حفاظت از اطالعات اختصاصی تدوين گرديده و نبايد آنارا باه منزلاه موافقتناماه : 13ماده 

ا ديگر ليت مشترک يا ديگر ترتيبات مبتنی بر قرارداد تلقی كرده يا آن را تعهدی برای عقد قرارداد، پيمانکاری يهمکاری،فعا
 روابط كاری با تشکيل شركت يا هرگونه نهاد و مؤسسه ای به شمار آورد.

ختالف نظر، مناقشاه و اين تعهد نامه بر اساس مقررات دولت جمهوری اسالمی ايران تنظيم گرديده و هر گونه ا :14ماده 
ادعای مرتبط با نق ، يا عدم اعتبار از طريق هيأت و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسالمی اياران حال و فصال 

 خواهد شد.
نفره انجام می شود و نظر داوران برای طرفين الزم  3مذاكره برای حل اختالف از طريق انتخاب هيأت داوری  تبصره اول:

 االجرا می باشد.
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هر يک از طرفين در صورت بروز اختالف موظف است ظرف يک هفته نماينده ای را برای هيأت داوری تعيين  تبصره دوم:
 نمايد.

 نمايندگان طرفين ظرف يک هفته، نماينده سوم مرض الطرفينی را برای داوری انتخاب می نمايند. تبصره سوم:
صورت اجمال يا سکوت قوانين جاری جمهوری اساالمی اياران  : مقررات حاكم بر داوری، تعهد نامه و درتبصره چهارم

 خواهد بود.
 در صورت عدم تحقق هر يک از مراحل فوق امکان رجوع به مراجع قانونی برای طرفين محفوظ است. تبصره پنجم:

 دريافت كننده اطالعات می بايست كليه صفحات اين تعهد نامه را مهر و امضا نمايد. :15ماده 
 
 
 
 
 
 

 نام خانوادگی متعهد                                          امضاء  نام و
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 8پيوست شماره 

HSE 
 

های شاركت و پيشاگيری از وقاوع حاوادث در پيمانکار موظف است بمنظور حفاظت و صيانت از نيروی كار، سرمايه -1
های مصوب اين هوری اسالمی ايران و دستورالعملخصوص موارد مشروحه زير اقدامات الزم را مطابق با قوانين جاری جم

شركت بعمل آورد. در صورت عدم اجرا هر يک از موارد توسط نماينده قانونی كارفرماا مشااهده، ثبات و گازارش گاردد 
های كارفرما حق دارد از ادامه كار پيمانکار جلوگيری نمايد و يا رأسًا جهت رفع نقص گزارش شاده اقادام نماياد و هزيناه

وضعيت پيمانکار يا از كال از صورت 20/1های تحميل شده به شركت را با احتساب ضريب باالسری بوطه، بعالوه هزينهمر
 مبلغ قرارداد به صورت يکجا كسر نمايد. 

قبل از شروع كار پروژه، به منظور انجام اقدامات زيار باه اماور  HSEپيمانکار موظف است نسبت به معرفی نماينده  -2
HSE اه اعالم نمايد: نيروگ 

های زيسات محيطای و پيمانکار به خطارات محايط كاار، جنباه HSEشركت در كالس آموزشی و آشنايی نماينده  -2-1
بهداشتی موضوع قرارداد و همچنين قوانين و مقررات داخل شركت )از جمله عدم سيگار كشايدن، روشان نکاردن آتاش و 

، استفاده مداوم از تجهيزات حفاظت فردی و ...( و همچناين وظاايف و رعايت سرعت مجاز و قوانين راهنمايی و رانندگی
 باشد.شركت پيمانکاری دارد بشرح زير می HSEهايی كه نماينده مسئوليت

  1-2آن شركت قبل از شروع كار در خصوص موضوعات بند  HSEتوجيه كاركنان شركت پيمانکاری توسط نماينده  -2-1-1 
 اجرايی موضوع قرارداد  ت جسمانی كاركنان )گواهی عدم اعتياد( بکارگرفته در فعاليتارايه تأييديه سالم -2-1-2
 نظارت بر رعايت ايمنی و موارد بهداشتی و زيست محيطی در حين اجرای كار  -2-1-3
 كار  ها توسط نفرات پيمانکار در حين اجرایتهيه و توزيع لوازم حفاظت فردی و نظارت بر استفاده صحيح از آن -2-1-4
 ارايه شماره بيمه افراد پيمانکار در اجرای فعاليت موضوع قرارداد  -2-1-5
 ارايه بيمه نامه مسئوليت مدنی از سوی پيمانکار جهت اجرای فعاليت موضوع قرارداد  -2-1-6
از لاوازم و  ای بمنظور اخذ تأييديه ايمنیشركت پيمانکاری به واحد ايمنی و بهداشت حرفه HSEمراجعه نماينده  -2-1-7

تجهيزات اجرای كار، لوازم حفاظت فردی و ... و اخذ كارت سبز )كارت سبز، بمنزله دريافات مجاوز انجاام كاار توساط 
 نيروگاه می باشد.(  HSEپيمانکار از امور 
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 پيمانکار موظف است در حين اجرای كار تمامی مجوزهای انجام كاار را از واحاد ايمنای نيروگااه HSEنماينده  -2-1-8
دريافت و سپس نسبت به اجرای كار اقدام نمايد )از جمله كاارگرم، كاار درارتفااع، فضاای محصاور، برپاايی داربسات، 

 های پرسر و صدا، پرگردوغبار و ...( محيط
رباط )اداره كاار پيمانکار موظف است حوادث ناشی از كار را ثبت و پس از ارساال باه مراكاز ذی HSEنماينده  -2-1-9

ساعت پس از حادثه( يک نسخه از گزارش حادثه تهيه شده را باه واحاد  72ک( در مدت زمان قانونی )حداكثر شهرستان آبي
 ايمنی و مركز بهداشت نيروگاه ارائه نمايد. 

 ل آورد. های الزم را بعمتبصره: پيمانکار قبل از اعزام افراد به مراكز درمانی، حتمًا از مراكز بهداشت كار نيروگاه هماهنگی
االختيار بايستی در تمام مراحل كار در نيروگاه حاضر بوده و در غياب خود نماينده تامپيمانکار می HSEنماينده  -2-1-10

ل صالح با اطالعات الزم كه مورد تأييد كارفرما باشد معرفی نمايد؛ تا در صورت بروز شرايط اضطراری اقدام الزم مبذوذی
 گردد.  

 ای و حراست شركت ممنوع است. اری بدون هماهنگی قبلی با واحد ايمنی، بهداشت حرفهانجام كار درساعت غير اد -3
های تحت اختيار خود اقادام پيمانکار مکلف است نسبت به تهيه و نصب تابلوها و عالئم هشدار دهنده و ايمنی در مکان -4

 نمايد.
برداری اجازه كار ياا مجاوز گاه نظارت يا بهرهدر صورت عدم مراجعه نماينده پيمانکار جهت دريافت كارت سبز، دست -5

باشد و در صاورت صدور پرميت را ندارد در غير اينصورت هر گونه حادثه و تبعات ناشی از آن برعهده دستگاه نظارت می
زم به نمايد الای در حين كار نسبت به توقف كار و اعالم كارت زرد به پيمانکار اقدام میرؤيت، واحد ايمنی و بهداشت حرفه

كارت زرد از سوی واحد ايمنی نيروگاه به پيمانکار، كارت قرمز صادر و پيمانکاار صاالحيت  3ذكر است در صورت صدور 
 باشد. در نيروگاه را دارا نمی HSEانجام كار از نظر امور 

مانکار اسات و هزيناه مسئوليت هر گونه توقف ناشی از اعمال و شرايط نا ايمن توسط نيروگاه، مستقيمًا بر عهده پي -5-1
 باشد.تأخير در روند اجرايی پروژه، بر عهده پيمانکار می

انگاری پيمانکاار ياا عادم ناشی از سهل سوزی در صورت مشخص شدن علت بروز آتشخسارت ناشی از حوادث آتش -6
 گردد. رعايت نکات ايمنی در حين اجرای كار باشد از صورت حساب پيمانکار كسر می

 تمام اجرای كار، كليه لوازم و تجهيزات متعلق به پيمانکار از محل كار برداشته شده و همچنين ضاايعات برجااپس از ا -7
از  مانده از اجرای كار و برگرداندن محيط كار به شرايط اوليه و عادی نيز صورت پذيرد الزم به ذكر است كه نظافت روزانه

، دستگاه نظارت نسبت به تحويل موقت  HSEنهايت پس از تأييد امور  پذيرد درمحيط كار در طول زمان قرارداد صورت می
 نمايد. اقدام می
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تمام پرسنل پيمانکار موظف است از لباس كار متحدالشکل با درج نام يا آرم شركت در محل كار حضور داشاته باشاند  -8
 باشد. كانتين غذاخوری ممنوع میالزم به ذكر است ورود پرسنل پيمانکار با البسه كثيف و يا آغشته به روغن در 

های انجام شده بر عهده پيمانکار بوده و پس از اتمام كار جمع آوری حفاظ توسط ها و حفاریحفاظ گذاری لبه پرتگاه -9
 شود. پيمانکار انجام می

ثاه و كاار تغييار در صورت محرز بودن فوت افراد در اثر حادثه و يا مرگ طبيعی در هنگام كار نبايد شرايط محل حاد -10
نمايد و همچنين تا بازديد مقامات دولتی و قضائی و صدور اجازه رسمی مقامات، جسد نبايد جابجاا گاردد در صاورتيکه 
 پيمانکار امکان برقراری شرايط فوق را نداشته باشد بايد در خصوص امکان استفاده از امکانات نيروگاه موضاوع را كتبااً 

 د. اعالم و توافقات الزم اخذ گرد
های يتدر صورتيکه پيمانکار طرف قرارداد با نيروگاه بخشی از كار اجرايی را به پيمانکار جزء واگذار نمايد تمام مسئول -11

HSE باشد. بر عهده پيمانکار طرف قرارداد با نيروگاه می 
باشد و در اجرای كار الزامی میها از مراجع ذی صالح و ارائه آن به واحد ايمنی قبل از اخذ گواهينامه سالمت باالبرنده

عات صورت عدم ارائه گواهينامه مجوز اجرای كار به پيمانکار توسط واحد ايمنی داده نخواهد شد و هر گونه حادثه و تب
 باشد.ناشی از آن بر فرد و تجهيزات برعهده دستگاه نظارت می

 
 امضاء      نام و نام خانوادگی متعهد                                     
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 9پيوست شماره 
 استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران

 
 96-11شود تا به منظور ارزيابي كيفي براي دعوت به ارائه پيشنهاد اجراي مناقصه شماره بدينوسيله از آن شركت دعوت مي

ه تکميال فرمهااي ارزياابي موضوع خريد خدمات نگهداری و درختکاری فضای سبز ، خريد سموم و سم پاشی ، نسبت با
 پيوست اقدام و مدارك و مستندات خواسته شده را نيز همراه فرمهاي تکميل شده تسليم و رسيد دريافت نماييد.

 نام و نشاني كارفرما: -1
 قزوين، شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح -جاده همدان  45كيلومتر 

 موضوع مناقصه: -2
و درختکاری فضای سبز، خريد سموم و سم پاشی مطاابق شارح منادرج در اساناد عبارت است خريد خدمات نگهداری  

 پيوست اين مناقصه 
 معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها: -3

 باشد.معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها مطابق معيارها و جداول ذكر شده در بخش دوم اين استعالم مي
 مربوط به هر يك از معيارها: مدارك و مستندات الزم براي تعيين امتيازهاي -4

 بايستي مطابق جداول مندرج درمدارك و مستندات و اطالعات مربوط به تعيين و محاسبه امتياز هر يك از معيارها مي -4-1
باشند و يا هر نوع ها ميبخش دوم و سوم اسناد ارائه و تکميل گردند. بديهي است اطالعات و مستنداتي كه مکمل اين بخش

 گران ارائه خواهد شد.رسد جداگانه توسط مناقصهو مستنداتي كه ارائه آنها ضروري به نظر مياطالعات 
اي با شركت كنندگان صورت نپذيرفته و صارفًا بار در صورت كسر بودن مدارك مورد نياز ارزيابي، هيچگونه مکاتبه -4-2

 يابي كيفي شركت كنندگان اقدام خواهد شد.مبناي مدارك ارائه شده در حين تحويل اسناد نسبت به امتيازدهي و ارز
 حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول براي دعوت به ارائه پيشنهاد و تحويل اسناد مناقصه: -5

دل امتياز كل ارزيابي كيفي قابل قبول جهت دعوت به ارائه پيشنهاد و تحويل اسناد در بخش پيمانکاري و اجرائي حداقل معا
 باشد.امتياز مي 40

هاي مورد تأييد خارج خواهد شاد و باشد از ليست شركت 40اش كمتر از بديهي است در صورتيکه شركتي امتياز كسب شده
 حق هرگونه اعتراض را از خود سلب خواهد نمود.
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 فرم خالصه ارزيابي مربوط به توان انجام تعهدات پيشنهاددهندگان
 هاي پيمانکاريدر مناقصه

 

 پيمانکاري هايگران در مناقصهرزيابي كيفي مناقصهمعيارهاي مربوط به ا
 (1جدول اصلي )شماره 

 (ai)ضريب معيار  (bi)امتياز هر معيار  معيارهاي ارجاع كار رديف
داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظار )ساابقه  1

 اجرائي(
100 30 

 30 100 حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي 2
 30 100 نيتوان مالي و پشتيبا 3
 10 100 بومي بودن پيمانکار و داشتن تجربه مشابه 4

 

امتياز كل يا ميانگين وزني                                                           









5

1i

5

1i

ai

aibi

 

 
 



 بسمه تعالی 
 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

 )سهامی خاص(

 
 32صفحه: 

 

 

 177/65514صندوق پستی:  - 6553119147كد پستی:  -جاده تهران  45آدرس: همدان، كیلومتر  

 (081) 35378727نمابر:  -( 081) 38277590-93تلفن: 

       تجربه و دانش در زمينه مورد نظر )سابقه اجرائي( -1
 تعيين مي شود. 2رائي( با استفاده از كارهاي انجام يافته بشرح جدول شماره امتياز تجربه و دانش )سابقه اج

 )محاسبه امتياز مربوط به تجربيات كاري( 2جدول شماره 

 امتياز شرح رديف

1 
كارهاي مشابه در رشته 

 و زمينه كار

( با مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ 1
 برآوردي

 امتياز 25هر كار 

 برآوردي با مبلغ كمتر از مبلغ
 

                                

2 
كارهاي قابل مقايسه باا 
پاااروژه پيشااانهادي 

 )تقريبًا مشابه(

با مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ 
 برآوردي

 امتياز 8هر كار 

 
محاسبه هاي انجام شده طي پنجسال گذشته براساس جدول فوق ا امتيازات تجربيات كاري شركتها براساس تعداد پروژه

 ميگردد.
د مشمول درصد مبلغ برآوردي كمتر باش 60كار. ضمنًا كارهائي كه مبلغ آن از  4ا حداكثر تعداد كار مشابه مشمول امتياز: 

 امتياز قرارنخواهد گرفت.
 شندچنانچه متقاضيان ارزيابي بدليل طبيعت و ماهيت پروژه داراي تجربه قابل مقايسه با پروژه پيشنهادي با :1تبصره 

ضيحات و تو 2امتيازي كسب ننمايند ميتوان بشرح بند  1باتوجه به نظر كميته فني و بازرگاني و مشروط بر آنکه از رديف 
 زير امتياز بخش تجربه را محاسبه نمود.

 كار. 4ا حداكثر تعداد كار تقريبًا مشابه مشمول امتياز: 
 .درصد باشد مشمول امتيازات فوق خواهد شد 90بيش از  امتياز كارهاي در دست اقدام كه پيشرفت فيزيکي آن :2تبصره 

 مبلغ كار انجام يافته

 مبلغ برآوردی 

 

 *25 = امتياز هر كار
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 حسن سابقه در كارهاي قبلي -2
ته نامه طي پنج سال گذشنامه و يا تشويقامتياز حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي براساس ارائه تقديرنامه، رضايت

 گردد.محاسبه مي
 گردد.حداكثر امتياز كسب مي باشد كهكار مي 5نامه يا تقديرنامه حداكثر تعداد رضايت

 توان مالي -3
ت ماليا ارزيابي توان مالي براساس اطالعات مالي پنج سال گذشته تعيين ميشود. براي امتياز توان مالي، مبلغ برآوردي با
ده از شمتوسط ساالنه و در مقايسه با درآمد خالص ساالنه و دارائيهاي ثابت بشرح جدول زير محاسبه و باالترين عدد كسب 

 جزءهاي يادشده مبناي محاسبات قرارخواهد گرفت.
 (3)جدول شماره        محاسبه امتياز  توان مالي 

 امتياز شرح رديف
توان مالي از مقايسه جزءهاي زير با مبلغ برآوردي مناقصه بدست  1

 آيد:مي
برابر بيمه تأمين  70الف: پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه و يا 

 الحساب پرداخت شدهي و يا علياجتماعي قطع
وضعيتهاي قطعي ب: سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت

 يا موقت
يمه بج: پنج برابر دارائيهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي 

 داراييها يا دفاتر قانوني

100 

درصورت بيشتر بودن مبلغ برآوردي از باالترين عدد كسب شده از  2
، امتياز اين بخش براساس فرمول مقابل 1جزءهاي مندرج در بند 

 محاسبه ميگردد.
Aمبلغ برآوردي = 

/
Aباالترين عدد كسب شده از جزءهاي مذكور = 

100-100 A A

A
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 بومي بودن پيمانکار و داشتن تجربه مشابه -4

 انجام مي شود. 4در جدول شماره  بيني شدههاي پيشامتياز بومي بودن پيمانکار براساس مؤلفه
 

 )بومي بودن پيمانکارو داشتن تجربه مشابه( 4جدول شماره 
 

 امتياز شرح رديف
 100 بومي با كار در محل اجرا 1
 60 غيربومي با كار در محل اجرا 2
 30 بومي بدون كار در محل اجرا 3

 
 نحوه محاسبه امتياز كل

يابي مي باشد، امتياز نهائي از جدول خالصه ارز 100مل فوق كه بر مبناي امتياز عا 5پس از محاسبه امتيازات هريك از 
 مربوط به توان انجام تعهدات و با استفاده از ضابطه زير محاسبه           مي گردد.

امتياز كل يا ميانگين وزني                                                           









5

1i

5
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ai
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 پرسشنامه اطالعاتي مربوط به ارزيابي كيفي مناقصه گران

 )كارهاي پيمانکاري(
گران براي دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ...... اين پرسشنامه فقط به منظور ارزيابي كيفي مناقصه

 تهيه گرديده و اطالعات آن در شركت ........ محفوظ خواهد ماند.
 نام شركت: 

 شماره تلفن: شاني:ن

 شماره ثبت:
 مبلغ پرداخت شده سرمايه ثبت شده: تاريخ ثبت:

 ................ ريال

ئت 
 هي

يس
رئ

يره
مد

 

 شماره تلفن همراه: پايه تحصيالت: نام و نام خانوادگي:

 رشته تحصيالت و سال اخذ مدرك: سابقه كار در اين سمت:

مل
رعا

مدي
 

 شماره تلفن همراه: تحصيالت:پايه  نام و نام خانوادگي:
 رشته تحصيالت و سال اخذ مدرك: سابقه كار در اين سمت:

يره
 مد

ئت
 هي

ضاء
اع

 
 نام و نام خانوادگي

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

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

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

 پايه و رشته تحصيالت:
............................. 

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

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

 شماره تلفن همراه:
.………………… 
.………………… 
.………………… 

 حوزه فعاليت )استانهاي مجاز براي فعاليت(
 

 

 همکاري با شركت يا شركتهاي ديگر
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 رده فعاليت:
 
 
 

است و يك نسخه اساسنامه همراه با آخرين تغييرات انجام يك نسخه از روزنامه رسمي كه ثبت شركت در آن درج شده 
بايست به اين پرسشنامه اطالعاتي پيوست گردد.شده)تاكنون( مي
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 سوابق مدير عامل و اعضاي هيئت مديره -1

 سوابق مدير عامل

 رديف
 شماره تلفن همراه:  نام و نام خانوادگي

 تاريخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه
     

 
 
 
 

 (1سوابق يکي از اعضاء هيئت مديره: )
 

 رديف:
 شماره تلفن همراه: نام و نام خانوادگي

 تاريخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه
 
 

    
 

 (2سوابق يکي از اعضاء هيئت مديره: )
 

 رديف:
 شماره تلفن همراه: نام و نام خانوادگي

 ع خاتمهتاريخ و شرو سمت محل خدمت نام مؤسسه
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 فهرست كارهاي انجام شده طي پنجسال گذشته -2

 كارفرما محل اجرا شرح كار رديف
تاريخ شروع 

 كار
تاريخ خاتمه 

 كار
مبلغ پيمان )به 

 ريال(
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
فحه باشد. چنانچه اين صكارهاي فوق توسط اين شركت انجام شده و كليه قراردادهاي مربوطه به پيوست ضميمه مي

 گنجايش كافي نداشته باشد، لطفًا اطالعات مربوطه را در صفحه ديگري ضميمه نمائيد)ارائه تصوير كليه قراردادهای
 همکاری فهرست شده الزامی می باشد(.
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 باشدكه در دست اقدام مي فهرست كارهايي -3
 

 كارفرما محل اجرا شرح كار رديف
تاريخ شروع 

 كار
تاريخ خاتمه 

 كار
 مبلغ پيمان

 )به ريال( 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

باشد، چنانچه جام است و كليه قراردادها و مستندات مربوطه به پيوست ضميمه ميكارهاي فوق توسط اين شركت در حال ان
های )ارائه تصوير كليه قرارداداين صفحه گنجايش نداشته باشد، لطفًا اطالعات مربوط را در صفحه ديگري ضميمه نمائيد

 .همکاری فهرست شده الزامی می باشد(
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 حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي: -4
 هانامهها و رضايتنامهها و تشويقتقديرنامه -1-4

 مالحظات سال اجراي كار صاردكننده/ تأييد كننده شرح رديف
     
     
     
     
     

 توضيح:ارائه تصوير مدارك و مستندات مربوطه فهرست شده جدول فوق االشاره الزامی می باشد.
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 توان مالي -5
 ، درآمد ناخالص ساالنه و دارائيهاي ثابتاطالعات مالي مربوط به ماليات

 الحساب پرداخت شدهميزان ماليات متوسط ساالنه )پنج سال( و يا بيمه تأمين اجتماعي قطعي و يا علي -1
 
 
 
 
 
 
 وضعيتهاي قطعي يا موقت به قراردادهاي منعقدهدرآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت -2
 
 
 
 
 
 به اظهارنامه مالياتي، گواهي بيمه دارائيها و يا دفاتر قانوني ميزان دارائيهاي ثابت مستند -3
 
 
 
 
 

 بايستي پيوست شود.)الزامی است( 3و  2و  1توضيح: اسناد مثبته مربوط به ديفهاي 



 بسمه تعالی 
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 (081) 35378727نمابر:  -( 081) 38277590-93تلفن: 

 
 بومي بودن پيمانکار و داشتن تجربه مشابه  -6

 محل قانوني شركت ....................... -1-6
 ركت.............محل اجراي كارهاي ش -2-6

 باشدارائه كليه مستندات و مدارك قراردادهاي انجام يافته جهت تخصيص امتياز الزامي مي -1-2-6
 
 
                          امتياز بومي بودن پيمانکار=   
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 قرارداد شماره  ...  10پيوست شماره 

 مصرفي و ابزار آالت  ريز خدمات و مواد و مصالح                             
 

 شرح رديف

و  ، طبا  قاوانيو و مقاررات كاار مطااب  قاراردادپرداخت حقوق و مزاياي كارگران تحت پوشش  1
 تأميو اجتماعي به صورت فصلي

 پرداخت حقوق و مزاياي يك نفر نماينده پيمانکار و كارشناس كشاورزي  2

 تهيه لباسکار ، كفش مناسب و كاله 3

بوته با  200اصله مثمر و شمشاد  100جهت نهال كاري حداقل در اسفند ماه به تعداد تهيه نهال  4
 نظركارشناس فضاي سبز

آماار و ...  تهيه گلهاي جعبه اي مناسب فصل از قبيل : بنفشه، اطلساي، مميشاه بهاار، جعفاري، 5
 بوته 500جعبه و گلهاي بوته اي مانند كلم زينتي حداقل  600مجموعاً حداقل

 هيه كود شامل : ت 6
 كيسه 10كيسه ، فسفات حداقل 10( كود ماي شيميايي : اوره حداقل1
 تو 150حداقل ( كود حيواني  2
ميازان  ( كودماي ريز مغذي ) مانند رشد، جوانه و ... ( جهت حداقل يك مرحله محلولپاشي باه3

 ليتر 50حداقل 
 تو 100( خاک كشاورزي 4
 

 تهيه سموم شامل :  7
 ليتر 250ش رانداپ به ميزان حداقل الف : علفک

 لیتر60)مایع(سموم آفت كش ب( 

 
 كيلوگرم 30تهيه بذر چمو به ميزان حداقل  8

ر دتهيه تراكتور جهت شخم زني و حاذ  مکاانيکي علفهااي مارز در دو مرحلاه بهااره و پااييزه  9
 و در نقاط موردنظر دستگاه نظارتمکتار  15سطحي حدود 

ماشايو چماو زناي ،  بيال ، فاواره ، ،زار كار شامل شيلنگ ، آب پاش ، فرغاون تهيه وسايل و اب 10
 حاشيه زن، اره موتوري، سمپاش چرخدار موتوري، قيچي باغباني ، اره دستي و ... 

 با تاييد دستگاه نظارت بيمه مسئوليت مدني دو نفر در طول مدت قرارداد 11

 باشد.     يم مانکاريموارد فوق بعهده پ يتمام هيته نهيمزتذكر:  
 
 

 

 كارفرما                          

 

 پيمانکار

 /////////////////////////////// شهيد مفتحشركت مديريت توليد برق 
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///////////////////////// ///////////////////  
  

 
 

 
 

ئاه بدينوسيله صحت مندرجات اين پرسشنامه را همراه با مدارک و مساتندات ارا
نمايد و هرگاه آن شركت درخواست نمايد كليه اسناد و مداركي كه باراي شده  اعالم مي

 الذكر مورد لزوم و نياز باشد ارائه خواهد شد.اثبات مطالب فوق
 

 
 
 

 .............................نام شركت:
 اريخ:ت                  امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل                                       

 
 

 
 

 
 
 


