
 03/98مناقصه عمومی شماره  
شهید  سنل نیروگاه  شهید مفتح در نظر دارد خدمات ایاب و ذهاب  پر شركت مدیریت تولید برق 

مفتح همدان  را  از طریق برگزاری مناقصههه عمومی به پیمانراران  وا د شههرایب   به شههر  ذیل  
 واگذار نماید: 

 
 موضوع مناقصه: -1

دستگاه  3)  دستگاه مینی بوس 7 ودستگاه اتوبوس شیفت(  2دستگاه روزکار و  6)  دستگاه اتوبوس 8کرایه 
 به پیوست جدول شماره یک  90مدل باالی  دستگاه مینی بوس  شیفت(  4روزکار و 

 : پیمانرارتعهدات  -2
گردد وسیله نقلیه مورد کرایه، بدون عیب و نقص، سالم، مرتب و دارای بخاری و کولر باشد متعهد می پیمانکار

و در تمام مدت فصل گرما  از کولر استفاده نماید همچنین در فصل سرما باید بخاری روشن و گرمای محوطه 
خل خودرو از وسااایل گازسااوز، تواند جهت گرم کردن دانمی پیمانکارداخل خودرو را تامین نماید و همچنین 

سایل ایمنی و  سایر و ستان و  صل زم شتن زنجیر چرخ در ف ستفاده نماید. دا سائل غیر مجاز ا سوز، و و نفت 
 رعایت سرعت مجاز الزامی است.

ست کلیه مقررات قانون کار و بیمه پیمانکار شرکت از موظف ا های تامین اجتماعی کارگران را رعایت نماید، و 
 چگونه مسئولیتی نخواهد داشت.این بابت هی

سبت  پیمانکار شش ماه ن شور وسیله نقلیه مورد کرایه را هر  ست طبق مقررات راهنمایی و رانندگی ک موظف ا
 به اخذ گواهی معاینه فنی اقدام نماید. 

در اجرای مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی و اخذ گواهی معاینه فنی خودرو قصااور  پیمانکارچنانچه 
شخیص نم سهای مزبور به ت سروی شی از تاخیر یا وقفه در  انجام  سارات نا سئول پرداخت هرگونه خ اید، م

 -جزای نقدی تخلفات رانندگی  -سااوخت مصاارفی و روغن  –های تعمیرات شاارکت خواهد بودکلیه هزینه
صااادفات و  نگهداری وبیمه وساایله نقلیه و همچنین خسااارات وارده به وساایله نقلیه و ساارنشااینان در ا ر ت

 پیمانکارهای دیگر به عهده دسااتمزد و وقوو و مزایای راننده و کارکنان پیشاانهاد دهنده و هر گونه هزینه
  .است
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سرنشین نماید و یك نسخه از تصویر بیمه نامه را به دستگاه  موظف است که وسیله نقلیه خود را بیمه پیمانکار
نامه نیروگاه و نیز هزینه صورت وساب به  نظارت ارائه نماید. هزینه اخذ مجوز تردد درسطح شهر بامعرفی

 باشد.باشد، هزینه غذا، اسکان و غیره رانندگان به عهده پیمانکار میمی پیمانکارعهده 
خودروهایی استفاده نماید که قبال توسط دستگاه نظارت از لحاظ کیفیت مورد تائید موظف است از  پیمانکار

 قرار گرفته باشد.
 باشد . می پیمانکارکلیه کسورات قانونی ) بیمه، مالیات و عوارض ( به عهده 

سالم پیمانکار ست از رانندگان مجرب، دارای گواهی  سموظف ا سال  06 نت، گواهینامه رانندگی و وداکثر 
سالمی و اخالقی را رعایت نموده و چنانچه  شئونات ا ستند  ستفاده نماید و رانندگان موظف ه شند ا شته با دا
 پرسنل از عملکرد راننده رضایت کامل نداشته باشند پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی آن اقدام نماید.

 مدت انجام كار: -3
 باشد. می 30/07/99لغایت   01/08/98اجرای  کار به مدت یکسال  از تاریخ  

 محل انجام كار:  -4
 باشد.جاده تهران  می 45نیروگاه همدان واقع در کیلومتر 

 دستگاه نظارت:  -5
 باشد.اداره خدمات عمومی می

 شرایب پرداخت: -6
ضوع قرارداد ر ضعیت کار کردمو صورت و ست  ستگاه پیمانکار موظف ا سی به د ا در پایان هر ماه جهت برر

سال می ستگاه نظارت جهت پرداخت  به امور مالی ار گردد وامور مالی پس نظارت ارائه نموده و پس ازتایید د
 نماید.از کسر کسورات قانونی و قراردادی در وجه پیمانکار پرداخت می

 تضمین شركت در مناقصه: -7
  ریال590.000.000و یا وجه نقد به مبلغ  رائه پیشنهاد،  ضمانتنامه بانکیهنگام اباید در  شرکت کنندگان  -1-7

صد و نود میلیون ریال ( ساب جاری به  )پان صه به و شرکت در مناق ضمین  بانك  0101126638007عنوان ت
شهید مفتح واریز و آنرا در پاکت جداگانه شرکت مدیریت تولید برو  شعبه نیروگاه بنام  سال ای ارصادرات 

شنهاد  سط پی صه تو شرکت در مناق شنهاد  صه به منظور اطمینان از مفاد پی شرکت در مناق ضمین  دارد. ت
 باشد.دهندگان می
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صه  -2-7 شرکت در مناق ضمین  شناخته میکه در  شرکت کننده ای ت صه برنده  ضاء مناق شود تا تاریخ ام
 شود.قرارداد و تسلیم ضمانت نامه وسن اجرای تعهدات بوسیله شرکت نگهداری می

در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابالغ , واضر به انعقاد قراداد نشود سپرده او  -3-7
ورتیکه نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد امتناع ورزد سپرده او گرددو در صضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می

 گردد.نیز ضبط می
 نحوه ارائه پیشنهاد قیمت  :  -8

شرح زیر در پاکتهاي  شنهادهاي خود را ب صه و پی سناد مناق ستي ا صه بای   ،«الف»شرکت کنندگان در مناق
سپس همگي پاکتها« ج»و« ب» شده قرار داده و  سته و الك و مهر  سب دیگر  در ب را در پاکت یا هر لفاف منا

بصورت الك و مهر شده قرار داده و پس از درج عنوان مناقصه ، نام شرکت ، نام و نام خانوادگي مدیر عامل و 
 تحویل نمایند. 13همچنین آدرس و تلفن بر روي پاکت، بشرح مندرج در ماده 

 باید محتوي مدارك زیر باشد :« الف»ا  پاکت 8ا1
ضمین صه و همچنین  پاکت ت شرکت در مناق سپرده  ضمانتنامه بانکي یا فیش بانکي  شامل  ) پاکت الف ( : 

 باشد. درخواست بازپرداخت سپرده شرکت در مناقصه در صورت برنده نشدن مي
 بايد محتوي مدارك زير باشد: « ب» ا پاکت8ا2  

   کلیه اسناد مناقصه  که توسط پیشنهاد دهنده مهر  و امضا شده -1-2-8
 شده  امضاء  نمونه مهر وقرارداد  -2-2-8
 تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی همراه با آخرین تغییرات انجام شده جهت اشخاص وقوقی -3-2-8
 تصویر مدارک مربوط به انجام کار مشابه اعم از قراردادهای انجام یافته و یا در وال انجام.  -4-2-8
 های کاری ر و رضایت نامهتصویر گواهی وسن انجام کا -5-2-8
 هرگونه مدارک دال بر توانایی، اجرایی و مالی.  -6-2-8
 مشخصات و ارائه لیست کادر اجرائی و چارت تشکیالتی مدیریتي پیمانکار با سوابق مربوطه.  -7-2-8
 باشد.گران که پیوست این مناقصه ميتکمیل دستورالعمل استعالم ارزیابي کیفي مناقصه -8-2-8

 باید محتوي مدارك زیر باشد : « ج»پاکت  -8 -3     
شنهاد      سناد(. پی ضمیمه ا شد) شده با شخص  شنهادي بعدد ووروف م شنهاد قیمت که درآن قیمت پی برگ پی

بایست فرم پیوست را تکمیل و مهر و امضاء نماید. چنانچه پیشنهاد در برگ ضمیمه تکمیل نگردیده دهنده مي
 ساقط است. باشد از درجه اعتبار 
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 : پیشنهاد قیمت ارائه شده از تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه به مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 1تذکر
 دون نقص، معتبر و قابل اجرا می باشد.:  این مناقصه با دریافت وداقل سه پیشنهاد ب 2تذکر 

 تغییر یا تصحیح اسناد و مدارك مناقصه: -9
شند باید وداکثر تا  -1-9 شته با صه ابهامی دا سناد و مدارك مناق سبت به مفهوم ا شدگان که ن هر یك از دعوت 

 دهند. دو روز پس از دریافت اسناد و مدارك مناقصه مراتب را کتبًا به دستگاه مناقصه گذار اطالع
سلیم  -2-9 صه و نحوه تغییر و ت سناد و مدارك مناق ضافه نمودن ا ضیح یا تجدید نظر یا وذف و ا هرگونه تو

 آنها کتبًا از سوی دستگاه مناقصه گذار اعالم و جزء اسناد و مدارك قرارداد منظور خواهد شد.
صات را  -3-9 شخ سناد و م صالح یا تجدید نظر در ا صه گذار وق تغییر، ا سلیم مناق ضاء مهلت ت قبل از انق

 شود.آید مراتب کتبًا به دعوت شدگان ابالغ میدارد و اگر چنین موردی پیشپیشنهادها برای خود محفوظ می
 سپرده حسن ا رای كار: -10

شنهاد دهنده به میزان  شد. که در  10از هر پرداخت به پی سر خواهد  سن انجام کار ک سپرده و درصد به عنوان 
 د و در صورت داشتن رضایت کاری از پیشنهاد دهنده به ایشان پرداخت خواهد شد. پایان قراردا

 شرایب قبول پیشنهاد :  -11
سمتي از  صه را که از کارفرما دریافت مي دارد بدون تغییر یا وذف ق سناد مناق شنهاد دهنده باید کلیه ا پی

صه گزار ن ستگاه مناق سلیم د شنهاد نموده و ت ضمیمه پی ضاء و  ضاء مدارك به منزله قبول تمام آنها ام ماید. ام
شنهادهاي مخدوش، ناقص، مبهم،  شد. به پی شنهاد دهنده تلقي خواهد  صه از طرف پی سناد مناق شرایط ا
ضاي مدت مقرر دراین  شنهاداتي که  بعد از تاریخ انق سپرده و همچنین پی سري  سپرده یا ک شروط و بدون  م

 شد .   اسناد تحویل گردند،ترتیب ا ر داده نخواهد
 قبول یا رد پیشنهاد :  -12

در چارچوب قوانین، مقررات پیشنهادات  یا تمام  مفتح در رد یا قبول هر یكشهید شرکت مدیریت تولید برو  
 مختار است. و آئین نامه ها

 موعد و محل تحویل پیشنهاد :  -13
شنهادي خود را   صه، قیمت پی شرایط مناق ضیان با رعایت  شههنبه  روز 0016:حداكثر تا سههاعت متقا

جاده همدان ا تهران، شرکت مدیریت  45، کیلومتر  همدانبه نشاني:  در پاكت سربسته 06/07/98 مورخه
شهید مفتح،  شرکت  دبیرخانه نیروگاهتولید برو  سط  تحویل و رسید اخذ نمایند که درساعت و تاریخ فوو تو

 مدیریت تولید برو مفتح واصل گردد.
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)ازتحویل گیري پیشنهاداتي که بعد از تاریخ و ساعت فوو ارائه گرددخودداري شده وپیشنهاداتي که بعد از    
 گردند(.تاریخ و ساعت فوو توسط اداره پست ارائه شود ترتیب ا رداده نخواهد شد و عینًا عودت مي

ه در باال آدرس ذكر شدمحل در  07/07/98 شنبهیرهمچنین زمان بازگشائی پاكت ها روز 
 میباشد.

 افزایش یا كاهش موضوع مناقصه : -14
شرکت مدیریت تولید برو شهید مفتح بر اساس شرایط عمومی پیمان مختار است مقدار کار )خدمات( مورد  

 درصد به تشخیص خود افزایش یا کاهش دهد .  25میزان مناقصه را تا 
 مهلت عقد قرارداد و انجام تعهدات :   -15

ست وداکثر ظرف مدت  صه ملزم ا سبت به  10برنده مناق روز پس از اعالم کارفرما به وي بعنوان برنده ، ن
بانك  0101126638007و یا واریز وجه نقد به وساااب جاري سااپهر انعقاد قرارداد و ارائه ضاامانتنامه بانکي 

شعبه نیروگاه  سن انجام تعهدات معادل صادرات  سپرده و صد مبلغ 5بعنوان  قرارداد اقدام نماید و در  کل در
تضمین شرکت در مناقصه او که تسلیم نموده است به نفع کارفرما و بدون هیچگونه تشریفات  غیر این صورت

قضایي ضبط و برنده مذکور وق هیچگونه اعتراض و ادعایي نسبت به آن را نخواهد داشت ، در چنین مواردي 
دوم را بعنوان برنده مناقصه اعالم مي نماید و در صورتیکه نفر دوم  کارفرما با رعایت آئین نامه معامالت، نفر

سن انجام تعهدات و اجراي  ضمانتنامه و ضاء قرارداد ، ارائه  ضر به ام شرح مذکور به موقع وا برنده نیز  ب
 موضوع مناقصه نشود سپرده او نیز ضبط و مناقصه تجدید مي گردد. 

 كسورات قانوني :  -16
سور ضعیت هاي ماهانه بعهده  پرداخت کلیه ک صورت و قانوني و قراردادي در ارتباط با اجراي قرارداد و 

 باشد.پیمانکار مي
: در صورت  بت نام پیمانکار در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه گواهینامه معتبر و داشتن کد تبصره
صادي  ضعیت مطابق با قانون فوو ، مبلغ مالی 12اقت صورت و سط کارفرما قابل رقمي و ارائه  ات و عوارض تو

 باشد.پرداخت مي
   :تعهد قبول كلیه شرایب مناقصه  -17

صه و  شرکت در مناق شرایط  صفحات  ست تمامي  شنهاد دهنده موظف ا مجددًا متذکر مي گردد که پی
 همچنین نمونه قرارداد و فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت را امضاء و مهر نماید. 

 
 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح                                                  پیمانکار    

(5) 



صه بوده و اعالم تعهد و  ضاء مدارك مذکور به منزله مطلع بودن پیمانکار از تمامي جوانب مناق بنابراین ام
شنهاد دهنده تلقي مي سط پی شرایط تو سبت به گردد . همچنین قبولي تمامي  شد ن صه ملزم می با برنده مناق

 ارائه گواهی امضای صاوبان امضای مجاز از دفاتر اسناد رسمی، اقدام نماید.
 های تامین ا تماعی و حفاظت فنی و عوارض و  مالیاتها:قوانین كار و بیمه -18

تامین اجتماعی و وفاظت فنی های نماید که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمهتایید می پیمانکار
و فردی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و کسااورات کاماًل مطلع بوده و متعهد اساات همه آنها را رعایت 

 نماید.
 تبانی به زیان شركت: -19

شود که  صل  شنهاد دهندگانهرگاه یقین وا شرکت اند مراتب به تبانی کردهشرکت به زیان  پی هیئت مدیره 
تبانی انجام شده باشد، مناقصه ابطال خواهدشد و هیئت مدیره شرکت ود و چنانچه به تشخیص شگزارش می

شتهشرکت  شرکت دا شنهاد دهندگانی که در تبانی  صالح اعالم گزارش امر را با ذکر نام پی اند به مراجع ذی
 خواهد نمود.

 حضور شركت كنندگان در  لسه گشایش پاكتها: -20
شرکت کنندگ ضور هریك از  شایش پاکتها بالمانع یا نمایندگان آنها با ارائه معرفی نامه کتبی ان و سه گ در جل

 باشد.می
 عدم واگذاری قرارداد: -21

ضوع این قرارداد به  پیمانکار سمتی از تعهدات مو شرکت وق واگذاری یا انتقال تمام یا ق بدون موافقت کتبی 
 را در ساعت اداری و غیر اداری ندارد. شخص وقوقی یا وقیقی دیگری و استفاده از کارکنان شرکت

 منع مداخله كاركنان دولت: -22
باشااد و نمی 1337دی ماه  22کند مشاامول قانون منع مداخله کارکنان دولت طبق مصااوبه اعالم می پیمانکار

ضمین سخ و کلیه ت شود، قرارداد ف صه گذار محرز  شرکت چنانچه خالف آن برای مناق های پیمانکار به نفع 
 خواهد شد.ضبط 

 ه آدرس وتلفن : -23
شماره تلفن محل فعالیت  سبت به اعالم آدرس و صه ن سناد مناق ضیان محترم به همراه ا ست متقا الزم ا

 وهمچنین اعالم شماره تلفن جهت تماسهاي ضروري اقدام نمایند. 
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 ضمائم و پیوستهای مناقصه: -24
 باشد تنظیم شده است.بند به شرح ضمائم ذیل كه جزء الینفك مناقصه می چهاراین مناقصه در بیست و 

 قیمت:  جدول ارائه پیشنهاد 1پیوست شماره 

 : نمونه قرارداد2پیوست شماره 

 : فرم تعهد نامه عدم افشای اطالعات3پیوست شماره 

 1337: فرم عدم مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتی مصوبه دی ماه 4پیوست شماره 

 ائیر: اعالمیه مربوط به اجراء ماده هفت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اج5پیوست شماره 

 : نمونه ضمانت نامه شركت در مناقصه6پیوست شماره 

 : نمونه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات7پیوست شماره 

 HSE: دستورالعمل 8پیوست شماره 

 ی ایاب ذهاب : مسیرهای تردد سرویس ها9پیوست شماره 

 : ارزیابی كیفی مناقصه گران كارفرما10پیوست شماره 
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 1پیوست شماره 

 پیشنهاد قیمتجدول 
 

 ساالنهمبلغ  )ریال( ماهیانهمبلغ  شیفت  تعداد  شرح خدمات 

 )ریال(

1 

 3کرایه اتوبوس بصورت 

شیفت از همدان به نیروگاه و 

 بالعکس

 دستگاه  2

 10لغایت  6.30صبح 

  17لغایت 14.30عصر 

 24لغایت 21.30شب 

 

 

2 

کرایه اتوبوس بصورت روزکار 

از همدان به نیروگاه و 

 بالعکس

 دستگاه  6
 8لغایت 6.30صبح 

  17.30لغایت  16عصر 

 

 

3 

 3کرایه مینی بوس بصورت 

شیفت از نیروگاه به 

 شهرستان رزن و بالعکس

 دستگاه 1

 10لغایت  6.30صبح 

  17لغایت 14.30عصر 

 24لغایت 21.30شب 

 

 

4 

 3کرایه مینی بوس بصورت 

شیفت از نیروگاه به 

شهرستان کبودراهنگ و 

 بالعکس

 دستگاه 1

  8.30لغایت  6.30صبح 

  16.30لغایت  14.30عصر 

 22.30لغایت  21.30شب

 

 

5 

کرایه مینی بوس بصورت 

روزکار از نیروگاه به 

کبودراهنگ و شهرستان 

 بالعکس

 دستگاه 3
 8لغایت 6.30صبح 

 17.30لغایت  16عصر 

 

 

6 

 3کرایه مینی بوس بصورت 

شیفت در سطح شهر همدان 

 و بالعکس

 دستگاه 2
  10لغایت  6.30صبح 

  17لغایت 14.30عصر 

 24لغایت 21.30شب 

 

 

 
       جمع کل پیشنهادی به حروف:                                                                                           به عدد:   

 

  ریال       در روزهای تعطیل   اتوبوس اضافه  سرویس روز  یك انجام ازاء به -1

 ریال       در روزهای تعطیل  اضافه مینی بوس  سرویس روز  یك انجام ازاء به -2

 شماره تماس:                                                                                                                 آدرس:

 مهر و امضا پیمانکار                                                                                                                                           
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 2پیوست شماره

 قرارداد شماره  
صادی  شماره اقت شهید مفتح  به  شرکت مدیریت تولید برو  سه ملی  411335185815این قرارداد بین  شنا و 

شااود  با نمایندگی آقایان در همدان که دراین قرارداد کارفرما نامیده می 3060و شااماره  بت  10101336130
  ------------------------از یك طرف و شارکتعبدالمجید دیناروند و امین جیریایی شاراهی 

که در این قرارداد  ------------و شناسه ملی  -------------و  کد اقتصادی  -------به شماره  بت 
ضاء با   ----------بعنوان   ---------شود با نمایندگی پیمانکار نامیده می ------------که وق ام

 گردد.با مهر شرکت می باشد از طرف دیگر منعقد می ---------
 موضوع قرارداد -اده یك م

ست از  تامین خودروهای  ضوع قرارداد عبارت سیرهاي سرویس مو ساس م شرکت برا سنل   ایاب و ذهاب پر
سیده و جزء الینفك قرارداد مي شده که به تایید پیمانکار ر شخص تعیین  سیرهاي م سیله نقلیه در م شد. و با

ر تواند درسیده رفت و آمد خواهد کرد و کارفرما مي شده که توسط کارفرما تعیین گردیده و به اطالع پیمانکار
 هر زمان که الزم باشد تغییراتي در این مسیرها بدهد و قبال" از تغییر مسیر پیمانکار را مطلع سازد.

 بهاي موضوع قرارداد -ماده دو 
ریال(  ......................ریال  )به وروف ..................بهاي  کل موضوع ماده یك این قرارداد  به  مبلغ 

 باشد.قرارداد قابل پرداخت مي 1گردد  و بر اساس پیوست شماره برآورد مي
 مدت قرارداد - -ماده سه

 باشد.ه مي.....مابمدت   ..........لغایت  ..........از تاریخ  ......... مدت این قرارداد  
فته بایست مراتب کتبا" یك هتبصره: چنانچه ساعات کار کارفرما به دالیلي منجمله تغییر فصول تغییر یابد مي

قبل به پیمانکار اطالع داده شااود و پیمانکار موظف اساات بر اساااس ساااعات کار جدید اقدام نماید. کارفرما 
تا میزامي کار  مان به پی با اطالع کتبي  مدت قرارداد  ند در طول  مدت  %25ن توا مات و  خد به  قادیر قرارداد  م

شودو  صل  شرایط قرارداد تغییري وا سر نماید بدون آنکه در واود بها و  ضافه یا از آن ک ضوع قرارداد ا مو
 باشد.  پیمانکار ملزم به قبول آن مي
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 ماده چهار شرایب پرداخت
پیمانکااار موظااف اساات صااورت وضااعیت کااار کردموضااوع قاارارداد را در پایااان هاار ماااه جهاات 
بررساای بااه دسااتگاه نظااارت ارائااه نمااوده و پااس ازتاییااد دسااتگاه نظااارت جهاات پرداخاات  بااه 

وجااه گااردد وامااور مااالی پااس از کساار کسااورات قااانونی و قااراردادی در امااور مااالی ارسااال می
پرداخاات آخاارین صااورت وضااعیت بااه پیمانکااار منااوط بااه   نمایااد.پیمانکااار پرداخاات می

صاادور گااواهی نامااه پایااان کااار پااس از ارائااه مفاصااا از مراجااع ذینفااع ) سااازمان تااامین 
.مبلغ مالیااات باار ارزش افاازوده بااا ارائااه صااورت وساااب و گااواهی نامااه اجتماااعی( ماای باشااد

 معتبر  بت شده در لیست  بت نام مودیان مالیاتی به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود . 
درصااد کاال قاارارداد در قبااال 25پیمانکااار میتوانااد درخواساات پاایش پرداخاات را تااا وااداکثر 

 ارائه ضمانتنامه بانکی انجام دهد.
  

 دستگاه نظارت - پنج ماده
نیروگاه که در این  اداره خدماتنظارت بر کلیه تعهداتي که طبق این قرارداد پیمانکار باید انجام دهد به عهده 

 باشد.شود، ميقرارداد دستگاه نظارت نامیده مي
 

 تعهدات پیمانرار – ششماده 
مساایرهای داده شااده از طرف کارفرما قیمت پیمانکار تایید می نماید که با آگاهی کامل و پس از بررساای  -1

سیرهای قید  ست هیچگونه افزایش قیمت در خصوص م ست و تعهد می نماید درخوا شنهادی را ارائه نموده ا پ
 شده در قرارداد را در طول مدت آن ننماید .

موضااوع پیمانکار اعالم میدارد که از موقعیت و محل انجام کار و نحوه اجرای صااحیح و بموقع خدمات   -2
 قراردادآگاهی کامل دارد موظف است به اجرای کامل مفاد آن عمل نماید . 

سیر و افزایش هزینه   -3 شمول افزایش طول م سوار ویا پیاده کردن کارکنان م ستگاها جهت  افزایش تعداد ای
 نمی گردد . 

 نمایند .  پیمانکار موظف است نسبت به ورود و خروج رانندگان طبق کارت ساعت نیروگاه عمل  -4
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سبت به  -5 سایط نقلیه دچار نقض فنی گردد ن سرویس چنانچه و شد که در وین ارائه  پیمانکار موظف می با
 جایگزینی و جابجایی سرنشینان در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نماید . 

سالم، مرتب و داراي کولرو بخاري پیمانکار متعهد مي -6 سیله نقلیه مورد کرایه، بدون عیب و نقص،  گردد و
شن و گرماي محوطه داخل خودرو را تامین نماید و همچنین  سرما باید بخاري رو صل  شد و در تمام مدت ف با

 . نمایددر فصل گرما از کولر استفاده 
 
ستفاده ننماید.  -7 سوز، و غیره ا ست جهت گرم کردن داخل خودرو از وسایل گازسوز، نفت  پیمانکار مکلف ا

 سایر وسایل ایمني و رعایت سرعت مجاز الزامي است.داشتن زنجیر چرخ در فصل زمستان و 
 
هاي تامین اجتماعي کارگران را رعایت نماید، و شااود کلیه مقررات قانون کار و بیمهپیمانکار موظف مي -8

 کارفرما از این بابت هیچگونه مسئولیتي نخواهد داشت.
 
ست  -9 سئول رفتار و اعمال راننده خود بوده و موظف ا ستور نماینده پیمانکار م در مورد نظافت آن طبق د

کارفرما عمل نماید، درصااورتیکه  طرز کار و رفتار و صااالویت اخالقي راننده مورد قبول کارفرما نباشااد، 
موظف است نسبت به تعویض راننده و گماردن شخص دیگري که صالویت آن مورد تایید کارفرما باشد اقدام 

ه به و م ید داراي تجر با نده  ید. ران ما ندگي برابر ن مه معتبر ران نا ندگي بوده و داراي گواهی مل در ران کا ارت 
مقررات راهنمایي و رانندگي باشد در غیر اینصورت مسئولیت جبران هرگونه خسارت مالي و جاني و بدني که 
در نتیجه اعمال راننده و یا سااایر کارکنان پیمانکار به پرساانل کارفرما یا اشااخاص دیگر وارد گردد به عهده 

 پیمانکار است.
هد مي -10 کار متع مان نده دائمي اسااتفاده و از تعویض آن خودداري پی مدت قرارداد از ران که در طول  گردد 

 نماید.
سه ماه یك  -11 سیله نقلیه مورد کرایه را هر  شور و ست طبق مقررات راهنمایي و رانندگي ک پیمانکار موظف ا

 گي ارائه و گواهي آزمایش مربوطه را دریافت دارد.بار از لحاظ آزمایش خودرو به راهنمایي و رانند
صور  -12 شهاي الزم خودرو ق چنانچه پیمانکار در اجراي مقررات و قوانین راهنمایي و رانندگي و انجام آزمای

شخیص  سهاي فوو به ت سروی شي از تاخیر یا وقفه در  انجام  سارات نا سئول پرداخت هرگونه خ نماید، م
 کارفرما خواهد بود.
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نه -13 یه هزی ندگي  -هاي تعمیرات کل فات ران قدي تخل یه و همچنین  -جزاي ن له نقل مه وساای هداري و بی نگ
ستمزد راننده و ک صادفات د شخاص در ا ر ت سیله نقلیه و ا سارات وارده به و هاي ارکنان و هر گونه هزینهخ

 دیگر به عهده پیمانکار است.  
صویر بیمه نامه و  -14 سخه از ت شین نماید و یك ن سرن سایط نقلیه خود را بیمه  ست که وو پیمانکار موظف ا

ستگاه نظارت  سالمت راننده و کارت گواهی نامه راننده را به د سایی خودرو , کارت  شنا کارت معاینه , کارت 
 ید. ارائه نما

هزینه اخذ مجوز تردد در سااطح شااهر با معرفینامه نیروگاه و هزینه صااورتحساااب به عهده پیمانکار  -15
 میباشد.

دستگاه اتوبوس برای جابجایی پرسنل روزکار در روزهای تعطیل در  3پیمانکار موظف می باشد وداقل  -16
 نرخ پیشنهادی جدول پیوست لحاظ نماید . 

شرایط پیمانکار موظف می ب -17 سرویس با  سبت به ارائه  ساعت کار توسط کار فرما ن شد درصورت تغییر  ا
 جدید را تقبل نماید . 

پیمانکار موظف اساات یک نفر نماینده تام االختیار در خصااوص هماهنگیهای الزم برای ارائه ساارویس  -18
 دهی بهتر به کار فرما معرفی نماید . 

حدوده   - 19 تا م کار موظف اساات  مان های تعیین شااده توسااط  70پی با مساایر گاه  کیلومتری از نیرو
 کارفرماسرویس دهی نماید . 

 .  دشاز زمان انعقاد قرارداد داشته با یک ماهپیمانکار باید توان پرداخت اجاره خودرو را بمدت  -20
 تضمین حسن ا رای تعهدات هفتماده 

انجام تعهدات، پیمانکار مکلف است همزمان با امضای قرارداد ضمانتنامه قابل قبول به منظور تضمین وسن 
کارفرما معادل پنج درصااد مبلغ قرارداد به کارفرما تساالیم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقدًا به وسااابی که 

داکثر ظرف مدت یك هفته نماید واریز و رسید آنرا ارائه نماید. ضمانتنامه یا سپرده مذکور وکارفرما تعیین می
 گردد.پس از صدور گواهی تحویل موقت آزاد می

قاارارداد، میاازان تضاامین وساان انجااام  3: درصااورت تغییاار مقااادیر کااار طبااق ماااده 1تبصااره
تعهاادات وسااب مااورد و متناساابًا توسااط پیمانکااار افاازایش و یااا توسااط کارفرمااا کاااهش 

  یابد.می
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صره شد - 2تب سر خواهد  سن انجام کار از پیمانکار ک ضمین و صورت وضعیت به عنوان ت ده درصد مبلغ هر 
 ار مسترد خواهد شد.که در پایان قرارداد در  صورت رضایت کاري از سوي دستگاه نظارت به پیمانک

 حوادث قهریه - هشتماده  
درموارد بروز ووادث قهریه که مانع ایفای تعهدات پیمانکار گردد، پیمانکاراز مساائولیت مبراساات، مشااروط 

برآنکه اینگونه ووادث اوال": غیر قابل پیش بینی بوده  انیًا: جلوگیری یا رفع آن از عهده پیمانکار خارج بوده  
 ترك فعل پیمانکار در بروزآن مو ر نبوده باشد.  الثًا: فعل یا

 .پیمانکار مکلف است در اسرع وقت کارفرمارا از بروز اینگونه ووادث مطلع نماید
 عدم واگذاري قرارداد - نهماده  

پیمانکار وق واگذاري یا انتقال این قرارداد را به شااخص وقیقي یاوقوقي دیگري ندارد مگر با موافقت کتبي 
 تواند قرارداد را فسخ نماید.در صورت تخلف پیمانکار، کارفرما مي کارفرما و

صره: پیمانکار متعهد مي شد و همچنین تب شته با گردد تا پایان مدت قرارداد وق فروش خودروي خود را ندا
 خودروي خود را تعویض ننماید.

  رائم و تخلفات -دهماده 
کنان در مسیرهاي تعیین شده ایجاد شود پیمانکار موظف اي در تامین رفت و آمد کارچنانچه بي نظمي و وقفه

خواهد بود در وهله اول کارکنان را با وسایل ممکنه به محل کار یا منزل رسانده و هزینه آن را هر مبلغ که باشد 
ستفاده  15بپردازد، و اگر تا  سرویس ا سي  سنل از تاک شد پر شته با سرویس دهي تاخیر دا دقیقه در انجام 

صورت جریمهخواهند نمو سر خواهد گردید. و در غیر این  ساب پیمانکار ک صورت و اي د که کل هزینه آن از 
شد، و  سر خواهد  ساب پیمانکار منظور و از مطالبات او ک سیر به و سه برابر هزینه روزانه براي هر م معادل 

 را فسخ نماید.ها کارفرما مختار است پس از اخطار کتبي قرارداد در صورت تکرار این گونه بي نظمي
 اختالف - یازدهماده 

هرگونه اختالف ناشااي از این قرارداد چنانچه دوسااتانه و یا از طریق مذاکره برطرف نگردد بر طبق قوانین 
 کشور جمهوري اسالمي ایران در محاکم صالحه مورد رسیدگي قرار خواهد گرفت.

 
 

 شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح                                                  پیمانکار 

 

 

(13) 



 رعایت مقرارت ایمني  – دوازدهماده 
نماید که خود و کارکنانش مقررات ایمني، انتظامي محوله در نیروگاه را بطور کامل رعایت پیمانکار تعهد مي

سات و نماید و چنانچه وین انجام  سی سیبي به اموال و تا سارت و آ ضوع قرارداد، به هر علت خ عملیات مو
کارکنان نیروگاه مذکور و به طور کلي به هر شااخص  الثي وارد نماید، مساائول جبران زیانهاي وارده خواهد 

شغلي را بود. همچنین پیمانکار متعهد مي شت  ست محیطي و بهدا ستانداردهاي زی شود که کلیه موارد و ا
 یت نماید.رعا

باشد وسیله نقلیه خود را هر سه ماه یکبار جهت بازدید فني، ایمني و بهداشتي به : پیمانکار موظف ميتبصره
 .واود ایمني نیروگاه برده و برگه تائیدیه از واود ایمني دریافت و به دستگاه نظارت تحویل نماید

 ممنوعیت های قانونی  – سیزدهماده 
صوب کند پیمانکار  اعالم مي شمول قانون منع مداخله، م شد نمي 1337دیماه  22که در موقع عقد قرارداد، م با

ضمین سخ و کلیه ت شود قرارداد ف صورتي که خالف آن براي کارفرما محرز  شرکت در  هاي پیمانکار به نفع 
 گردد.ضبط مي

تامین ا تماعی و حفاظت فنی و عوارض و قوانین كار و بیمه - چهاردهماده  های 
 مالیاتها

های تا"مین اجتماعی، وفاظت فنی و کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمهپیمانکار تائید می
در هر وال  همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کامال" مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها میباشااد.

مساایلیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوو الذکر معوقه متوجه کارفرما نخواهد بود کارفرما دراجرای قوانین 
 مذکور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحسابهای پیمانکار اقدام خواهد نمود.

ضای قرارداد درنتیجه تغییر قوانین ومقررات نرخ مال سور قانونی هرگاه پس از تاریخ ام سایر ک یات، بیمه ویا 
نه کاهش هزی یا  جب افزایش  که این تغییر مو ید، بنحوی ما به این قرارداد تغییر ن های قرارداد گردد، مربوط 

 پیمانکار وسب مورد، ذیحق به دریافت یا مکلف به پرداخت وجوه افزایش یا کاهش یافته میباشد.
 ترلیف آن         خاتمه دادن به قرارداد و تعیین – پانزدهماده 

تواند قرارداد را خاتمه دهد در اینصااورت کارفرما مراتب را کتبًا به اطالع کارفرما در طول مدت قرارداد می
نمایدتا پیمانکار بتواند در مهلت مذکور پیمانکار رسااانده و مهلتی را برای خاتمه دادن به قرارداد تعیین می

 نسبت به تحویل و تحول  اقدام نماید.
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روزه می بایست مطابق قرارداد به تعهدات خود عمل نماید و در صورت عدم انجام  15پیمانکار در زمان مهلت 

 تعهدات کار فرما می تواند مطابق ماده یازده با پیمانکار برخورد نماید . 
ساب با پیمانکار اقدام  سویه و سبت به انجام ت ست ظرف مدت ده روز پس از خاتمه ن نمایدبه کارفرما موظف ا

 محض انجام تسویه وساب تضمین وسن انجام تعهدات پیمانکار آزاد خواهدشد .
 فسخ قرارداد -ماده شانزده

 باشد: درموارد ذیل قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ می
 مدت قرارداد. %10تاخیر غیر موجه بیش از  -1
 عدم توانایی فنی و مالی پیمانکار به تشخیص کارفرما. -2

 ذاری قرارداد بغیر یدون اجازه کتبی کارفرما.واگ -3
 شمول ممنوعیت قانونی پیمانکار. -4
 انحالل شرکت پیمانکار. -5
 ورشکستگی پیمانکار. -6
 عدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص در انجام خدمات  -7

رساااند و بدون به اطالع پیمانکار می هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل فوو فسااخ کند مراتب را کتباً 
ضایی و اداری مبالغ  شریفات ق سن انجام تعهدات و  %5اوتیاج به انجام دادن ت سپرده و  % 10ضمانتنامه یا 

ضبط می صول و  سود خود و سن انجام کار را به  ساب اقدام الزم سپرده و سویه و نماید . و پس از انجام ت
 معمول خواهد نمود .

ر به وظایف و تعهدات خود در ارتباط با هر یك از مواد موضااوع قرارداد عمل ننموده یا در چنانچه پیمانکا
انجام آن قصااور ورزد وعدم رضااایت کارفرما از عملکرد پیمانکار،  کارفرما مورد را کتبا" به پیمانکار اعالم 

ننماید کارفرما مجاز خواهد نمود و چنانچه پیمانکار ظرف مدت وداکثر یك هفته نساابت به رفع مشااکل اقدام 
سارت اوتمالي خواهد  سخ قرارداد اقدام نموده و پیمانکار ملزم به جبران خ سبت به ف صله ن خواهد بود بالفا

 بود.
تواند به قرارداد خاتمه دهد ودراین صااورت ضاامنا" کارفرما درهرموقع از زمان  اجراي موضااوع قرارداد مي

داشاات واین موضااوع قبال بصااورت کتبي به اطالع  طرف  طرف قرارداد وق هیچ گونه اعتراضااي را نخواهد
 قرارداد خواهد رسید.
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 نشاني طرفین  -ماده هفده 
 45و کارفرما، همدان، کیلومتر  ......................................................پیمانکار نشاااني خود را 

هاي مذکور در جاده تهران، نیروگاه شااهید مفتح، تعیین نموده و کلیه مکاتبات و ابالغهاي قانوني به نشاااني
روز در مقابل  10ا" در مدت فوو ارسال خواهد گردید. طرفین قرارداد باید در صورت تغییر نشاني مراتب را کتب

شود کلیه نامه شاني جدید به طرف دیگر قرارداد ابالغ ن ا هاخذ رسید به طرف دیگر اطالع دهند، تا زماني که ن
 هاي تعیین شده ارزش و اعتبار قانوني خواهد داشت.و ابالغهاي ارسالي به نشاني

 

یم گردیده است که یك نسخه آن پس ین قرارداد در چهار نسخه با هفده  ماده و  سه  تبصره تنظا
 گردد. کلیه نسخ قرارداد وکم واود را دارد.از امضاء تحویل پیمانکار  مي

 
 

 

 

 

 

 پیمانكار کارفرما
 عبدالمجید دیناروند مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 

 
 

 امین جیریایی شراهی     عضوهیئت مدیره  

...................... 
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 3پیوست شماره
 تعهد نامه عدم افشاء اطالعات

 
به موجب این تعهد نامه آقای/خانم/شرکت ................................................ به عنوان دریافت 

اطالعات دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی متعهد می گردد که کلیه اقدامات الزم برای وفظ محرمانگی کننده 
 و عدم افشای اطالعات دریافتی را مطابق با مفاد ذیل انجام دهد.

دریافت کننده اطالعات متعهد می گردد که این اطالعات تنها در اختیار کارکنانی قرار خواهد گرفت  :1ماده 
 ین اطالعات نیاز دارند و دسترسی به این اطالعات برای سایر کارکنان ممنوع خواهد بود.که به ا

  تبصره اول: افشای این اطالعات به دلیل تقصیر طرف دریافت کننده موجب می شود که امکان دسترسی
 آتی به اطالعات دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی منتفی گردد.

  اطالعات در صااورت نقص مقررات این ماده متعهد به جبران خسااارات بر تبصااره دوم: دریافت کننده
 اساس وکم مراجع ذیصالح اداری، قانونی و قضایی خواهد بود.

  تبصااره سااوم: در صااورت تعارض مقررات این ماده با سااایر مقررات واکم فیمابین مقررات این ماده
 اولویت خواهد داشت.

 این تعهدنامه متعهد می گردد که: دریافت کننده اطالعات به موجب :2ماده 
کلیه اقدامات الزم برای وفاظت اطالعات دریافتی با شاایوه مناسااب با نوع اطالعات اتخاذ نموده و  -1

صوص اطالعات دریافتی از  ضوع در خ سئول محفوظ بدارد. این مو سترس افراد غیر م آنها را از د
 طریق ایمیل ، نمابر و یا نامه نیز صدو می نماید.

کننده اطالعات متعهد می گردد که همان میزان از مراقبت  را که برای وفاظت از اطالعات  دریافت -2
اختصاصی  خود بعمل می آورد برای وفاظت از اطالعات دریافتی نیز بعمل آورد، مشروط به اینکه 
شای غیر مجاز  شگیری از اف مالوظاتی که از اطالعات خود بعمل می آورد از لحاظ منطقی برای پی

 عات کافی باشد.اطال
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طرف دریافت کننده اطالعات متعهد می گردد که،اطالعات اختصاااصاای دریافتی را تا زمانی که در  -3
 اختیار طرف  الث قرار نخواهد داد.اختیار دارد به طور کامل و جزئی در 

دریافت کننده اطالعات مساائولیت کامل مغایرت تعهدات مندرج در این تعهد نامه با سااایر تعهدات  -4
 خود به اشخاص  الث را می پذیرد.

مابین  -5 قات فی هت تواف ها در ج یافتی را تن که اطالعات در هد می گردد  نده اطالعات متع فت کن یا در
استفاده از آن بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در هر مورد و زمینه دیگری  استفاده می نماید و از

 جدًا خودداری نماید.
پس از پایان دوره تبادل اطالعات و یا قبل از آن و با درخواساات کتبی ارائه کننده اطالعات ، دریافت  -6

اطالعات عودت و  روز کلیه اطالعات در اختیار را به ارائه کننده 14کننده متعهد می گردد که ظرف 
 کلیه اطالعات نزد خود را به نحو مناسبی امحا نماید.

صورت کتبی ارائه  -7 ست ب پیش از انجام هر یک از اقدامات پیش گفته دریافت کننده اطالعات موظف ا
ئه دهنده جهت معرفی نماینده برای نظارت بر روند عودت و  دهنده اطالعات را مطلع نموده و ارا

 مختار می باشد.امحاء اطالعات 
ساعات  :3ماده  سبی وفاظت نماید تا در  دریافت کننده اطالعات متعهد می گردد که اطالعات را در مکان منا

 غیر کاری نیز این اطالعات محفوظ بمانند.

ست : 4ماده  اگر به هر دلیلی اطالعات در اختیار شاخص  الث قرار گرفت، دریافت کننده اطالعات موظف ا

 موضوع را به طرف مقابل اطالع دهد تا اقدامات  مقتضی برای کاهش میزان خسارت را اتخاذ نماید.فورًا این 
 

شخص  الث  :5ماده  سط  ست دریافت اطالعات تو دریافت کننده اطالعات اذعان می دارد که وقی بر درخوا
 د.که با طرف ارائه دهنده اطالعات دارای مراودات مالی،فنی، قراردادی و ... است،ندار
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ست اطالعات را تکمیل  :6ماده  ست در قبال دریافت اطالعات فرم درخوا طرف دریافت کننده اطالعات میبای
ست  ساند )پیو ضای خود بر شایان  2نموده و به مهر و ام ستورالعمل(  سال اطالعات از طریق د ست ار ذکر ا

 نامه،نمابر،آدرس الکترونیکی و ... بدون دریافت فرم مذکور، از شمول تعهدات این موافقنامه خارج نیست.
سب  :7ماده  ست برای اتخاذ تدابیر منا شیوه های وفظ اطالعات و درخوا ارائه دهنده اطالعات وق بررسی 

 نزد دریافت کننده اطالعات را برای خود محفوظ میدارد. و تغییر یا بهبود  شیوه نگهداری اطالعات
شد )وداقل تا پایان مدت  :8ماده  ضاء این تعهدنامه به مدت ...... ماه می با دوره تبادل اطالعات از زمان ام

 زمان تشخیص از سوی ارائه دهنده اطالعات(
بی ارائه دهنده اطالعات مبنی بر تبصااره اول: با پایان دوره تبادل و یا تحویل اطالعات و یا درخواساات کت

 عودت تعهد به وفظ اطالعات تا زمان تحویل و یا نابودی اطالعات باقی مانده است.
سئوالن جدید نیز  شرکت در مورد م صفیه  صورت جایگزینی و یا ت صره دوم: تعهدات این موافقتنامه در  تب

 .همین ماده می گردد 1قابل اجرا است. در غیر اینصورت طبق تبصره 
چنانچه دریافت کننده اطالعات در راستای اوکام قضایی مکلف به ارائه اطالعات دریافتی باشد، در  :9ماده 

سرع وقت مراتب را به واگذار کننده اطالع دهد، چنانچه واگذار کننده اطالعات مخالفتی  صورت باید در ا آن 
شد، دریافت کنن شته با ضایی ندا ساس اوکام ق شای اطالعات بر ا سبت به ارائه آن با اف ده اطالعات میتواند ن

اقدام کند.در صوورتی که واگذار کننده اطالعات مخالف افشاء اطالعات باشد خود باید در جهت جلوگیری از 
 اجرای وکم قضایی از مسیر های قانونی مراتب را مورد پیگیری قرار دهد.

 امه  بت شده کتبی انجام پذیرد.کلیه اخطارها به موجب این تعهد نامه باید به موجب ن :10ماده 
 تبصره: تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاسبه می گردد.

ساس نظر کارشناس : 11ماده شدن اطالعات بر ا شی از نقض مفاد این موافقتنامه و فاش  سارت نا جبران خ
 رسمی دادگستری و با مراجع قضایی خواهد بود.

نه نیز دارای اعتبارند اگر به هر دلیلی یک از مواد قابل اجرا مواد این تعهد نامه به صااورت جداگا :12ماده 
 نباشد این امر لطمه ای به اعتبار سایر مواد وارد نمی آورد.
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صرفًا با هدف وفاظت : 13ماده  صی تدوین گردیده و نباید آنرا به منزله این تعهد نامه  صا از اطالعات اخت
موافقتنامه همکاری،فعالیت مشااترک یا دیگر ترتیبات مبتنی بر قرارداد تلقی کرده یا آن را تعهدی برای عقد 

 قرارداد، پیمانکاری یا دیگر روابط کاری با تشکیل شرکت یا هرگونه نهاد و میسسه ای به شمار آورد.
سالمی ایران تنظیم گردیده و هر گونه اختالف  این :14ماده  ساس مقررات دولت جمهوری ا تعهد نامه بر ا

ساس مقررات داوری در جمهوری  شه و ادعای مرتبط با نقض، یا عدم اعتبار از طریق هیأت و بر ا نظر، مناق
 اسالمی ایران ول و فصل خواهد شد.

شود و نظر داوران  3یأت داوری مذاکره برای ول اختالف از طریق انتخاب ه تبصههره اول: نفره انجام می 
 برای طرفین الزم االجرا می باشد.

هر یک از طرفین در صااورت بروز اختالف موظف اساات ظرف یک هفته نماینده ای را برای  تبصههره دوم:
 هیأت داوری تعیین نماید.

سوم: صره  سوم مرض الطرفینی را برا تب ی داوری انتخاب می نمایندگان طرفین ظرف یک هفته، نماینده 
 نمایند.

صره چهارم سکوت قوانین جاری جمهوری تب صورت اجمال یا  : مقررات واکم بر داوری، تعهد نامه و در 
 اسالمی ایران خواهد بود.

در صااورت عدم تحقق هر یک از مراول فوو امکان رجوع به مراجع قانونی برای طرفین  تبصههره پنجم:
 محفوظ است.

 اطالعات می بایست کلیه صفحات این تعهد نامه را مهر و امضا نماید. دریافت کننده :15ماده 
 

 نام و نام خانوادگی متعهد                                          امضاء
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 8یوست شماره پ
HSE 

 
سرمایه -1 صیانت از نیروی کار،  ست بمنظور وفاظت و  شگیری از وقوع پیمانکار موظف ا شرکت و پی های 

ووادث در خصااوص موارد مشاارووه زیر اقدامات الزم را مطابق با قوانین جاری جمهوری اسااالمی ایران و 
ستورالعمل سط د صورت عدم اجرا هر یک از موارد تو شرکت بعمل آورد. در  صوب این  نماینده قانونی های م

کارفرما مشاااهده،  بت و گزارش گردد کارفرما وق دارد از ادامه کار پیمانکار جلوگیری نماید و یا راسااًا جهت 
های تحمیل شااده به شاارکت را با های مربوطه، بعالوه هزینهرفع نقص گزارش شااده اقدام نماید و هزینه

 از کل مبلغ قرارداد به صورت یکجا کسر نماید.  وضعیت پیمانکار یااز صورت 20/1اوتساب ضریب باالسری 
سبت به معرفی نماینده  -2 ست ن شروع کار پروژه، به منظور انجام اقدامات  HSEپیمانکار موظف ا قبل از 

 نیروگاه اعالم نماید:  HSEزیر به امور 
های زیساات پیمانکار به خطرات محیط کار، جنبه HSEشاارکت در کالس آموزشاای و آشاانایی نماینده  -2-1

شیدن،  سیگار ک شرکت )از جمله عدم  ضوع قرارداد و همچنین قوانین و مقررات داخل  شتی مو محیطی و بهدا
ستفاده مداوم از تجهیزات وفاظت  سرعت مجاز و قوانین راهنمایی و رانندگی، ا شن نکردن آتش و رعایت  رو

 باشد.شرکت پیمانکاری دارد بشرح زیر می HSEهایی که نماینده مسئولیتفردی و ...( و همچنین وظایف و 
سط نماینده  -2-1-1  شرکت پیمانکاری تو صوص  HSEتوجیه کارکنان  شروع کار در خ شرکت قبل از  آن 

  1-2موضوعات بند 
ی موضااوع اجرای ارایه تأییدیه سااالمت جساامانی کارکنان )گواهی عدم اعتیاد( بکارگرفته در فعالیت -2-1-2

 قرارداد 
 نظارت بر رعایت ایمنی و موارد بهداشتی و زیست محیطی در وین اجرای کار  -2-1-3
ها توسااط نفرات پیمانکار در تهیه و توزیع لوازم وفاظت فردی و نظارت بر اسااتفاده صااحیح از آن -2-1-4

 وین اجرای کار 
 ارایه شماره بیمه افراد پیمانکار در اجرای فعالیت موضوع قرارداد  -2-1-5
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 ارایه بیمه نامه مسئولیت مدنی از سوی پیمانکار جهت اجرای فعالیت موضوع قرارداد  -2-1-6
ست در وین اجرای کار تمامی مجوزهای انجام کار را از واود ایمنی  HSEنماینده  -2-1-7 پیمانکار موظف ا

 .نیروگاه دریافت و سپس نسبت به اجرای کار اقدام نماید
ربط در پیمانکار موظف است ووادث ناشی از کار را  بت و پس از ارسال به مراکز ذی HSEنماینده  -2-1-8 

شده را به واود ایمنی و  72نی )وداکثر مدت زمان قانو سخه از گزارش واد ه تهیه  ساعت پس از واد ه( یک ن
 مرکز بهداشت نیروگاه ارائه نماید. 

شت کار نیروگاه هماهنگی صره: پیمانکار قبل از اعزام افراد به مراکز درمانی، وتمًا از مراکز بهدا های الزم تب
 را بعمل آورد.  

 و وراست شرکت ممنوع است. دستگاه نظارت غیر اداری بدون هماهنگی قبلی با انجام کار درساعت  -3
مسئولیت هر گونه توقف ناشی از اعمال و شرایط نا ایمن توسط نیروگاه، مستقیمًا بر عهده پیمانکار است  -4

 باشد.و هزینه تأخیر در روند اجرایی پروژه، بر عهده پیمانکار می
شی از ووادث آتش -5 سارت نا شدن علت بروز آتشخ شخص  صورت م سهل سوزی در  شی از  انگاری نا

 گردد. پیمانکار یا عدم رعایت نکات ایمنی در وین اجرای کار باشد از صورت وساب پیمانکار کسر می
ضور  -6 شرکت در محل کار و شکل با درج نام یا آرم  ست از لباس کار متحدال سنل پیمانکار موظف ا تمام پر

شند الزم  شته با شته به روغن در کانتین غذاخوری دا سه کثیف و یا آغ ست ورود پرسنل پیمانکار با الب به ذکر ا
 باشد. ممنوع می

شرایط محل واد ه و  -7 صورت محرز بودن فوت افراد در ا ر واد ه و یا مرگ طبیعی در هنگام کار نباید  در 
کار تغییر نماید و همچنین تا بازدید مقامات دولتی و قضائی و صدور اجازه رسمی مقامات، جسد نباید جابجا 

شد شته با شرایط فوو را ندا صورتیکه پیمانکار امکان برقراری  ستفاده از  گردد در  صوص امکان ا باید در خ
 امکانات نیروگاه موضوع را کتبًا اعالم و توافقات الزم اخذ گردد. 

شی از کار اجرایی را به پیمانکار جزء واگذار نماید تمام  -8 صورتیکه پیمانکار طرف قرارداد با نیروگاه بخ در 
 باشد. بر عهده پیمانکار طرف قرارداد با نیروگاه می HSEهای مسئولیت

ها از مراجع ذی صالح و ارائه آن به واود ایمنی قبل از اجرای کار الزامی اخذ گواهینامه سالمت باالبرنده
باشد و در صورت عدم ارائه گواهینامه مجوز اجرای کار به پیمانکار توسط واود ایمنی داده نخواهد شد و می

 باشد.عهده دستگاه نظارت میهر گونه واد ه و تبعات ناشی از آن بر فرد و تجهیزات بر
 نام و نام خانوادگی متعهد                                          امضاء                                
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 9پیوست شماره 

 سرویسهای ایاب و ذهاب اتوبوس های روزکارمسیر تردد 

 سعیدیه
منازل سازمانی , چهار راه سعیدیه , سرهنرستان , چهار راه پژوهش , پل عابر پیاده جانبازان , چهار راه 

 میدان بار , پل غدیر و نیروگاه

 کاشانی
 عبدا... پیشاهنگی , چهار راه سعیدیه , مهدیه , میدان شریعتی , بلوار کاشانی , امامزاده

 میدان فلسطین , رفاه , باباطاهر , میدان سپاه و نیروگاه

 اعتمادیه
پردیس , میدان بیمه , میدان بعثت , میدان جهاد , میدان آرامگاه بوعلی , بلوار مدنی , چهار راه تختی , 

 میدان مفتح , میدان شهدا , میدان عاشورا و نیروگاه 

 جاده فقیره
دی , پل رسالت , میدان شیر سنگی , چهار راه ابن سینا , میدان فردوسی ,  9دان دی , می 9انتهاای بلوار 

 صدف , میدان حاج عنایت , میدان شاهد , میدان امام حسین , سر مجید آباد , میدان عاشورا و نیروگاه

 شهرک فرهنگیان
ی آباد , میدان جهاد , , سه راهی عل 2میدان مدرس , شهرک فرهنگیان , میدان شهرداری , اول خیابان فاز 

 منازل سازمانی , میدان معلم , پل قدیر و نیروگاه

 شهرک مدنی
شهرک بهشتی , امید اکباتان , سر شهرک مدنی , فاز یک , نیروی انتظامی ع سه راهی هنرستان , میدان 

 نیروگاهحسن آباد , میدان توحید , میدان کبوتر , سرباغهای قاسم آباد , سه راهی فرهنگیان و 

 
 مسیر تردد سرویسهای اتوبوس و مینی بوس شیفت بهره برداری 

 اتوبوس
 6:25ساعت حرکت 

پل عابر پیاده جانبازان , میدان مدرس , چهار راه پژوهش , چهار راه سعیدیه , میدان بعثت , 

میدان پیشاهنگی , پل رسالت , مجسمه شیرسنگی , میدان فردوسی , چهار راه تختی , 

مفتح , میدان شهدا , پل هوایی , میدان عاشورا , سر شهرک مدنی , تحویل مسافر از میدان 

 مینی وس و نیروگاه

 مینی بوس
 6:25ساعت حرکت 

داخل شهرک بهشتی , چهار راه بابک , سر رباط شورین , چهار راه آزادگان , فاز یک , سه 

میدان کبوتر , سه راهی  راهی هنرستان , فلکه توحید , سه راهی پناهی , میدان کوثر ,

 شهرک مدنی , تحویل مسافر به اتوبوس پل عابر پیاده جانبازان

 اتوبوس
 6:25ساعت حرکت 

میدان پاسداران , میدان شریعتی , چهار راه پاستور , میدان جهاد , میدان آرامگاه بوعلی , 

طاهر , میدان سپاه , چهار راه شریعتی , میدان امامزاده عبدا... , میدان فلسطین , میدان بابا

 شهرک فرهنگیان , میدان عاشورا , تحویل مسافر از مینی بوس و نیروگاه

 مینی بوس
 6:25ساعت حرکت 

متخصصین , استادان , دره مرادبیگ , میدان بیمه , پردیس , اعتمادیه , باالی نایب احمد , 

امام حسین , میدان جاده فقیره , میدان رسالت , تپه حاج عنایت , میدان شاهد , میدان 

 عاشورا , تحویل مسافر به اتوبوس و میدان پاسداران
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 مینی بوس  کبودرآهنگ و رزنمسیر تردد سرویسهای 

 روزکار مینی بوس

 کبودرآهنگ
 

 بهمن م الله روستای کردآباد نیروگاه22ولیعصر م سپاه چهارباغ  (میدان توحید چهارباغ1)

 (م توحید م شهدا خ امام م امام خ شهید دستغیب م امام حسین خ مطهری م الله نیروگاه2)

(م شهدا چهارباغ نیروهوایی خ امام زاده بلوار بعثت جنب پارک م کشاورز شهید مدنی بلوار 3)

 بهشتی م رسالت م الله نیروگاه

 رزنشیفت  مینی بوس
 

م جهاد سه راهی قروه درجزین شهرک شرکت زارعی قروه در جزین روستای نیر روستای 

 کاهارد روستای امیریه نیروگاه

 شیفت مینی بوس

 کبودرآهنگ

م شهدا امام زاده م امام آتش نشانی ترمینال م الله روستای خان آباد روستای کردآباد 

 نیروگاه
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 10یوست شماره پ
 استعالم ارزیابي كیفي مناقصه گران

 
شود تا به منظور ارزیابي کیفي براي دعوت به ارائه پیشنهاد اجراي مناقصه بدینوسیله از آن شرکت دعوت مي

مسیرهاي تعیین  موضوع عبارتست از  تامین خودروهای ایاب و ذهاب پرسنل  شرکت براساس  06/98شماره 

شده را نیز همراه فرمهاي شده   سته  ستندات خوا سبت به تکمیل فرمهاي ارزیابي پیوست اقدام و مدارك و م ، ن
 تکمیل شده تسلیم و رسید دریافت نمایید.

 نام و نشاني كارفرما: -1
 قزوین، شرکت مدیریت تولید برو شهید مفتح -همدان جاده  45کیلومتر 

 موضوع مناقصه: -2
شده   سیرهاي تعیین  ساس م شرکت برا ست از  تامین خودروهای ایاب و ذهاب پرسنل   موضوع قرارداد عبارت

باشد. وسیله نقلیه در مسیرهاي مشخص شده که توسط که به تایید پیمانکار رسیده و جزء الینفك قرارداد مي
تواند در هر زمان که رما تعیین گردیده و به اطالع پیمانکار رساایده رفت و آمد خواهد کرد و کارفرما ميکارف

 .الزم باشد تغییراتي در این مسیرها بدهد و قبال" از تغییر مسیر پیمانکار را مطلع سازد
 معیارهاي ارزیابي و امتیاز آنها: -3

 باشد.مي مناقصهها و جداول ذکر شده در بخش دوم این معیارهاي ارزیابي و امتیاز آنها مطابق معیار
 مدارك و مستندات الزم براي تعیین امتیازهاي مربوط به هر یك از معیارها: -4
بایسااتي مطابق مدارك و مسااتندات و اطالعات مربوط به تعیین و محاساابه امتیاز هر یك از معیارها مي -4-1

سناد  سوم ا ستنداتي که مکمل جداول مندرج در بخش دوم و  ست اطالعات و م ارائه و تکمیل گردند. بدیهي ا
رسد جداگانه توسط باشند و یا هر نوع اطالعات و مستنداتي که ارائه آنها ضروري به نظر ميها مياین بخش

 گران ارائه خواهد شد.مناقصه
کنندگان صورت نپذیرفته  اي با شرکتدر صورت کسر بودن مدارك مورد نیاز ارزیابي، هیچگونه مکاتبه -4-2

و صرفًا بر مبناي مدارك ارائه شده در وین تحویل اسناد نسبت به امتیازدهي و ارزیابي کیفي شرکت کنندگان 
 اقدام خواهد شد.
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 كیفي قابل قبول براي دعوت به ارائه پیشنهاد و تحویل اسناد مناقصه:حداقل امتیاز ارزیابي  -5
امتیاز کل ارزیابي کیفي قابل قبول جهت دعوت به ارائه پیشنهاد و تحویل اسناد در بخش پیمانکاري و اجرائي 

 باشد.امتیاز مي 40وداقل معادل 
هاي مورد تأیید خارج باشد از لیست شرکت 40اش کمتر از بدیهي است در صورتیکه شرکتي امتیاز کسب شده

 خواهد شد و وق هرگونه اعتراض را از خود سلب خواهد نمود.
 

 فرم خالصه ارزیابي مربوط به توان انجام تعهدات پیشنهاددهندگان
 هاي پیمانراريدر مناقصه

 
 پیمانکاري هايگران در مناقصهمعیارهاي مربوط به ارزیابي کیفي مناقصه

)شماره جدول اصلي 
1) 

امتیاز هر معیار  معیارهاي ارجاع کار ردیف
(bi) 

 (ai)ضریب معیار 

داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر  1
 )سابقه ا رائي(

100 30 

 30 100 حسن سابقه و رضایت در كارهاي قبلي 2
 30 100 توان مالي و پشتیباني 3
 10 100 بومي بودن پیمانرار و داشتن تجربه مشابه 4

 

امتیاز كل یا میانگین وزني                                                           









5

1i

5

1i

ai

aibi
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       تجربه و دانش در زمینه مورد نظر )سابقه ا رائي( -1
 2امتیاز تجربه و دانش )سابقه ا رائي( با استفاده از كارهاي انجام یافته بشر   دول شماره 

 تعیین مي شود.
 )محاسبه امتیاز مربوط به تجربیات کاري( 2جدول شماره 

 امتیاز شرح ردیف

1 
کارهاي مشابه در رشته 

 و زمینه کار

( با مبلغ معادل یا بیشتر از مبلغ 1
 برآوردي

 امتیاز 25کار هر 

 با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردي
 

                                

2 
کارهاي قابل مقایسه با 

پروژه پیشنهادي 
 )تقریبًا مشابه(

با مبلغ معادل یا بیشتر از مبلغ 
 برآوردي

 امتیاز 8هر کار 

 
هاي انجام شده طي پنجسال گذشته براساس جدول ا امتیازات تجربیات کاري شرکتها براساس تعداد پروژه

 فوو محاسبه میگردد.
درصد مبلغ برآوردي کمتر  60کار. ضمنًا کارهائي که مبلغ آن از  4ا وداکثر تعداد کار مشابه مشمول امتیاز: 

 باشد مشمول امتیاز قرارنخواهد گرفت.
چنانچه متقاضیان ارزیابي بدلیل طبیعت و ماهیت پروژه داراي تجربه قابل مقایسه با پروژه  :1تبصره 

امتیازي کسب ننمایند  1پیشنهادي باشند باتوجه به نظر کمیته فني و بازرگاني و مشروط بر آنکه از ردیف 
 و توضیحات زیر امتیاز بخش تجربه را محاسبه نمود. 2میتوان بشرح بند 

 کار. 4داکثر تعداد کار تقریبًا مشابه مشمول امتیاز: ا و
درصد باشد مشمول امتیازات فوو  90امتیاز کارهاي در دست اقدام که پیشرفت فیزیکي آن بیش از  :2تبصره 

 خواهد شد.
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 مبلغ كار انجام يافته

 
 مبلغ برآوردي

 

 *25 = امتياز هر كار



 حسن سابقه در كارهاي قبلي -2
ج نامه طي پننامه و یا تشویقامتیاز وسن سابقه و رضایت در کارهاي قبلي براساس ارائه تقدیرنامه، رضایت

 گردد.سال گذشته محاسبه مي
 گردد.باشد که وداکثر امتیاز کسب ميکار مي 5نامه یا تقدیرنامه وداکثر تعداد رضایت

 توان مالي -3
مالي براساس اطالعات مالي پنج سال گذشته تعیین میشود. براي امتیاز توان مالي، مبلغ برآوردي  ارزیابي توان

با مالیات متوسط ساالنه و در مقایسه با درآمد خالص ساالنه و دارائیهاي  ابت بشرح جدول زیر محاسبه و 
 باالترین عدد کسب شده از جزءهاي یادشده مبناي محاسبات قرارخواهد گرفت.

 (3)جدول شماره        سبه امتیاز  توان مالي محا
 امتیاز شرح ردیف

توان مالي از مقایسه  زءهاي زیر با مبلغ برآوردي مناقصه  1
 آید:بدست مي

برابر بیمه تأمین  70الف: پنجاه برابر مالیات متوسب ساالنه و یا 
 الحساب پرداخت شدها تماعي قطعي و یا علي

وضعیتهاي ساالنه مستند به صورت ب: سه برابر درآمد ناخالص
 قطعي یا موقت

ج: پنج برابر دارائیهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتي یا 
 گواهي بیمه داراییها یا دفاتر قانوني

100 

درصورت بیشتر بودن مبلغ برآوردي از باالترین عدد كسب شده  2
  امتیاز این بخش براساس فرمول 1از  زءهاي مندرج در بند 

 مقابل محاسبه میگردد.
Aمبلغ برآوردي = 

 = باالترین عدد كسب شده از  زءهاي مذكور

100-100
A A

A
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 بومي بودن پیمانرار و داشتن تجربه مشابه -4
 انجام مي شود. 4بیني شده در  دول شماره هاي پیشبودن پیمانرار براساس مؤلفهامتیاز بومي 

 
 )بومي بودن پیمانرارو داشتن تجربه مشابه( 4 دول شماره 

 
 امتیاز شرح ردیف

 100 بومي با كار در محل ا را 1
 60 غیربومي با كار در محل ا را 2
 30 بومي بدون كار در محل ا را 3

 
 امتیاز کلنحوه محاسبه 

مي باشد  امتیاز نهائي از  100عامل فوق كه بر مبناي امتیاز  5پس از محاسبه امتیازات هریك از 
 دول خالصه ارزیابي مربوط به توان انجام تعهدات و با استفاده از ضابطه زیر محاسبه           مي 

 گردد.

متیاز كل یا میانگین وزني ا                                                          









5

1i

5

1i

ai

aibi
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 پرسشنامه اطالعاتي مربوط به ارزیابي كیفي مناقصه گران
 )كارهاي پیمانراري(

شنامه فقب به منظور  س صهاین پر شماره ...... ارزیابي كیفي مناق صه عمومی دو مرحله ای  گران براي دعوت به مناق
 تهیه گردیده و اطالعات آن در شركت ........ محفوظ خواهد ماند.

 نام شركت: 
 شماره تلفن: نشاني:

 شماره ثبت:
 مبلغ پرداخت شده سرمایه ثبت شده: تاریخ ثبت:

 ................ ریال

س 
رئی

ت 
هیئ یره

مد
 

 شماره تلفن همراه: پایه تحصیالت: نام و نام خانوادگي:

 رشته تحصیالت و سال اخذ مدرك: سابقه كار در این سمت:

مل
رعا

مدی
 

 شماره تلفن همراه: پایه تحصیالت: نام و نام خانوادگي:

 رشته تحصیالت و سال اخذ مدرك: سابقه كار در این سمت:

یره
مد

ت 
هیئ

اء 
عض

ا
 

 و نام خانوادگي نام
............................. 
............................. 
............................. 

 پایه و رشته تحصیالت:
............................. 
............................. 
............................. 

 

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

 حوزه فعالیت )استانهاي مجاز براي فعالیت(
 

 

 همراري با شركت یا شركتهاي دیگر
 

 

 رده فعالیت:
 
 
 

یك نسخه از روزنامه رسمي كه ثبت شركت در آن درج شده است و یك نسخه اساسنامه همراه با آخرین تغییرات 
 پیوست گردد.بایست به این پرسشنامه اطالعاتي انجام شده)تاكنون( مي
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 سوابق مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره -1

 سوابق مدیر عامل

 ردیف
 شماره تلفن همراه:  نام و نام خانوادگي

 تاریخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه
     

 
 
 
 

 (1سوابق یري از اعضاء هیئت مدیره: )
 

 ردیف:
 شماره تلفن همراه: نام و نام خانوادگي

 تاریخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه
 
 

    
 

 (2سوابق یري از اعضاء هیئت مدیره: )
 

 ردیف:
 شماره تلفن همراه: نام و نام خانوادگي

 خاتمهتاریخ و شروع  سمت محل خدمت نام مؤسسه
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 فهرست كارهاي انجام شده طي پنجسال گذشته -2

 کارفرما محل اجرا شرح کار ردیف
تاریخ شروع 

 کار
تاریخ خاتمه 

 کار
مبلغ پیمان )به 

 ریال(
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
باشد. كارهاي فوق توسب این شركت انجام شده و كلیه قراردادهاي مربوطه به پیوست ضمیمه مي
دیگري چنانچه این صفحه گنجایش كافي نداشته باشد  لطفًا اطالعات مربوطه را در صفحه 

 ضمیمه نمائید)ارائه تصویر كلیه قراردادهای همراری فهرست شده الزامی می باشد(.
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 باشدفهرست كارهایي كه در دست اقدام مي -3
 

 کارفرما محل اجرا شرح کار ردیف
تاریخ شروع 

 کار
تاریخ خاتمه 

 کار
 مبلغ پیمان

 )به ریال( 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

كارهاي فوق توسب این شركت در حال انجام است و كلیه قراردادها و مستندات مربوطه به پیوست 
باشد  چنانچه این صفحه گنجایش نداشته باشد  لطفًا اطالعات مربوط را در صفحه مي ضمیمه

 .)ارائه تصویر كلیه قراردادهای همراری فهرست شده الزامی می باشد(دیگري ضمیمه نمائید
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 حسن سابقه و رضایت در كارهاي قبلي: -4
 هانامهها و رضایتنامهها و تشویقتقدیرنامه -1-4

 مالوظات سال اجراي کار صاردکننده/ تأیید کننده شرح ردیف
     
     
     
     
     

 توضیح:ارائه تصویر مدارك و مستندات مربوطه فهرست شده  دول فوق االشاره الزامی می باشد.
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 توان مالي -5
 اطالعات مالي مربوط به مالیات  درآمد ناخالص ساالنه و دارائیهاي ثابت

الحساب قطعي و یا عليمیزان مالیات متوسب ساالنه )پنج سال( و یا بیمه تأمین ا تماعي  -1
 پرداخت شده

 
 
 
 
 
 
 وضعیتهاي قطعي یا موقت به قراردادهاي منعقدهدرآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت -2
 
 
 
 
 
 میزان دارائیهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتي  گواهي بیمه دارائیها و یا دفاتر قانوني -3
 
 
 
 
 

 بایستي پیوست شود.)الزامی است( 3و  2و  1توضیح: اسناد مثبته مربوط به دیفهاي 
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 بومي بودن پیمانرار و داشتن تجربه مشابه  -6
 محل قانوني شركت ....................... -1-6
 شركت.............محل ا راي كارهاي  -2-6
 باشدارائه کلیه مستندات و مدارك قراردادهاي انجام یافته جهت تخصیص امتیاز الزامي مي -1-2-6
 
 

امتیاز بومي بودن                            پیمانرار=  
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بدینوسههیله صههحت مندر ات این پرسههشههنامه را همراه با مدار  و 
شده  اعالم مي ستندات ارائه  ست نماید كلیه م شركت درخوا نماید و هرگاه آن 
سناد و مداركي كه براي اثبات  شد ارائه مطالب فوقا الذكر مورد لزوم و نیاز با

 خواهد شد.
 

 
 
 

 .............................نام شرکت:
 امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل                                                         تاریخ:
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