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فهرست:
•

بخش اول :دستور العمل و شرایط مناقصه.

•

بخش دوم :پیش نویس قرارداد.

•

بخش سوم :برگه پیشنهاد قیمت
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بخش اول  :دستورالعمل وشرایط مناقصه
 )1موضوع مناقصه:
عبارتست از تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین (همانند جرثقیل ها ،لیفتراک ها،کامیون ها،تریلرها و )...در کارخانه
مورد بهره برداری شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
تعاریف :
الف) شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در اسناد مناقصه بعنوان مناقصه گزار و کارفرما نامیده می شود.
ب) شرکت کننده در مناقصه بعنوان مناقصه گر ،پیشنهاد دهنده و پیمانکار نامیده می شود.
تبصره  : 1درصورت نیاز شرکت های حاضر در مناقصه به بازدید از محل اجرای پیمان  ،مناقصه گر می بایست حداکثر تا ساعت  10صبح
روز  1399/09/05به مناقصه گزار اعالم و کارفرما نسبت به هماهنگی جهت بازدید در تاریخ  1399/09/09اقدام خواهد نمود.
تبصره  : 2مناقصه گر الزم اس ت پس از مطالعه اسناد مناقصه بخصوص شرح کار و بازدید از محل پروژه ،راساً تمام فعالیت های مورد نیاز
برای انجام خدمات مزبور را بررسی نموده و در صورت مشاهده مغایرت ،موارد را در جلسه شفاف سازی مطرح نماید .لیکن تعهدات پیشنهاد
دهنده لزوماً محدود به آن نمی شود و پی شنهاد دهنده می بایست قیمت پیشنهادی خود را بعد از مطالعه کافی مدارک قرارداد و بازدید
از محل اجرای کار ارائه نماید.
 )2قبول شرایط مناقصه:
 -1-2موارد رد پیشنهادها ؛ پیشنهادهایی که به یکی از حاالت زیر دریافت گردد از جانب مناقصه گزار مورد قبول قرار نگرفته و به
مناقصه گران مسترد خواهد شد:
 -1-1-2هر پیشنهادی که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قید و شروط باشد ،کان لم یکن تلقی میگردد.
 -2-1-2پیشنهادهایی که مبهم ،مشروط و یا ناقص ارائه شده باشند.
 -3-1-2پیشنهادهایی که فاقد مدارک الزمه به ویژه فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند.
 -4-1-2پیشنهادهایی که پس از زمان تعیین شده در اسناد مناقصه تسلیم مناقصه گزار شود.
تبصره  : 3پس از انقضاء موعد تسلیم پیشنهادها ،هیچگونه پیشنهادی مبنی بر تغییر و اصالح پیشنهاد تسلیمی به هر عنوان که باشد
پذیرفته نخواهد شد.
تبصره  : 4کلیه مدارکی که اسناد مناقصه را تشکیل میدهد باید بدون خط خوردگی ،پاکشدگی و میاننویسی تکمیل شده و هیچگونه
تغییری در اسناد مناقصه داده نشود.
 -5-1-2پیشنهادهایی که به علت ضرورت و تجدید یا لغو مناقصه عودت داده میشوند.
 2-2موارد عودت تضمین شرکت در مناقصه:
 -1-2-2کلیه موارد مندرج در بند .1-2
 -2-2-2تضمین پیشنهاد دهندگانی که بر اساس تشخیص کمیسیون معامالت رتبه الزم را از بابت پیشنهادهای فنی-بازرگانی کسب
ننموده باشند.
 -3-2-2تضمین مناقصه گرانی که بر اساس ارزیابی مالی و در مرحله نهایی برنده مناقصه نشدهاند.
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 -3-2موارد ضبط تضمین شرکت در مناقصه:
 -1-3-2ضمانت شرکت در مناقصه آن دسته از پیشنهاد دهندگانی که در حین برگزاری مناقصه به هر دلیلی از ادامه مناقصه صرف نظر
نمایند.
 -2-3-2تضمین شرکت در مناقصه برنده اول مناقصه درصورت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد شده از ارائه تضمین انجام تعهدات
قرارداد و عدم انعقاد قرارداد در مهلت معین.
 -3-3-2تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع کار به وی (عنداللزوم) و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات
قرارداد و یا عدم انعقاد قرارداد مانند بند .2-3-2
 )3روش ارائه پیشنهاد:
 -1-3کلیه اسناد مناقصه باید بطور کامل تکمیل گردیده و کلیه صفحات آن قبل از تسلیم پیشنهاد ،توسط پیشنهاد دهنده (امضاء
گنندگان تعهدآور) مهر و امضاء گردد.
 -1-3فقط پیشنهادی که روی برگ پیشنهاد قیمت (پاکت ج) الصاق شده است و همراه با ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد پذیرفته
میشود.
 -3-3رونوشت مصدق (برابر با اصل) اساسنامه شرکت ،آگهی تاسیس ،آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز
پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی تعهدآور در زمان تسلیم پیشنهاد این مناقصه و تائیدیه اداره ثبت شرکتها مبنی بر موجودیت و عدم
انحالل شرکت ،تصویر کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضاء مجاز.
 4-3اطالعات شناسایی پیمانکار شامل گواهینامه های صالحیت ایمنی و پیمانکاری ،رزومه مرتبط با موضوع مناقصه ،رضایتنامه های
کارفرمای قبلی ،لیست تجهیزات و ماشین آالت و نیروی انسانی با ذکر تخصص و...
 -5-3پیشنهاد دهنده باید رأ ساً از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهای موضوع قرارداد اطمینان حاصل کند.
 )4ضمانت شرکت در مناقصه:
 -1-4تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 4،000،000،000ریال (معادل چهارصد میلیون تومان) در قالب یک فقره چک شرکتی (صیاد)
بدون تاریخ و در وجه شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (بدون توضیحات اضافی) و یا  2،000،000،000ریال (معادل دویست
میلیون تومان) ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر با اعتبار سه ماهه تسلیم و ارائه گردد.
تبصره  : 5تضم ین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد و مقررات این شرایط ،تهیه و همزمان با سایر
اسناد مناقصه تسلیم شده باشد.
تبصره  : 6مناقصه گری که چک غیر صیاد به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارسال نمایند به عنوان پیشنهادهای غیرقابل قبول تلقی
شده و در ادامه مناقصه شرکت داده نخواهد شد.
 -2-4تضمین شرکت در مناقصه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای مفاد پیشنهاد شرکت در مناقصه و اجرای تعهداتی که به
وسیله پیشنهاد دهنده مورد امضای قرارداد شده می باشد .این تضمین برای مدت اعتبار پیشنهادها بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد
و در صورت تخلف پیشنهاد دهنده از امضای قرارداد ،ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی از سوی کارفرما ضبط و وصول خواهد شد و
پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت.
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 -3-4ضمانتنامه پیشنهاد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
(هرکدام موخر باشد) بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد.
 -4-4سپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندهای که پیشنهاد آن در مرتبه دوم قرار میگیرد نیز تا امضای قرارداد
نگهداری خواهد شد و پس از آن ضمانتنامه شرکت در مناقصه افراد سوم به بعد ظرف مدت یکماه کاری آزاد و به آنها مسترد میگردد.
 -5-4برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز کاری پس از ابالغ کتبی در محل کارفرما حاضر و قرارداد مربوطه را امضاء نماید؛ در
غیر این صورت سپرده شرکت در مناقصه او به نفع شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ضبط خواهد شد و برنده مذکور حق
هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به آن نخواهد داشت.
تبصره  : 7در چنین موردی با رعایت آیین نامه معامالت کارفرما ،نفر دوم به عنوان برنده اعالم و در صورتی که نفر دوم به شرحی که در
مورد نفر اول گذشت حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط خواهد شد.
 )5اسناد مناقصه:
اسناد مناقصه به شرح ذیر میباشد:
 -1-5اسناد مناقصه بایستی به ترتیب زیر در پاکتهای سایز  A4جداگانه قرار داده شود:
 -1-1-5پاکت «الف» (پاکت تضمین) :حاوی تصاویر رسید تضمین شرکت در مناقصه :در روز تحویل پاکات ضمانت (به شرح بند
)1-4به روئیت مناقصه گذارمی رسد و پس از ارائه رسید دریافت ضمانت توسط مناقصه گذار به پیشنهاد دهنده ،ضمانت درون پاکت قرار
گرفته و مهر و موم می گردد.
تبصره  :8بازگشایی پاکت «ب» منوط به ارائه ضمانت در پاکت «الف» میباشد.
 -2-1-5پاکت «ب» (پاکت ارائه اسناد) :حاوی مدارک مندرج در پیوست شماره  2اسناد مناقصه و مدارک زیر میباشد:
الف -اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد (بدون درج هر گونه قیمت) مهر و امضاء شده توسط مناقصهگر.
ب -آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تاسیس شرکت مناقصهگر (برابر با اصل).
ج -آگهی روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات صاحبین امضاء مجاز شرکت مناقصهگر (برابر با اصل).
د -اساسنامه شرکت مناقصهگر (برابر با اصل).
ه -توافق نامهها  /قراردادهای معتبر مرتبط یا نیمه مرتبط با موضوع مناقصه با دیگر شرکتها.
ز -خالصهای از سوابق اجرایی با ذکر نام پروژه ،نشانی و محل اجرای آن.
ط -سایر مدارکی که در ارزیابی کیفی مناقصهگر موثر باشد مانند رزومه کاری ،نامه رضایتمندی کارفرمای قبلی و....
ی -تصویر کارت ملی اعضای هیات مدیره (برابر با اصل).
* در ضمن تمامی صفحه های اسناد مناقصه و دیگر ضمائم آن و همچنین درب پاکتها باید به امضاء و مهر مجاز پیشنهاد دهنده برسد.
* شرایط و اسنادی که بدون مهر و امضاء باشد مورد قبول نبوده و از درجه اعتبار ساقط است.
*پیوست شماره دو به دقت تکمیل و اولین برگه مستندات پاکت ب قرارداده شود .
 -3-1-5پاکت «ج» (پاکت پیشنهاد قیمت) :شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه میباشد.
 -1-3-1-5برگه تعهد پیشنهاد قیمت بایستی به دقت تکمیل شود.
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 -2-3-1-5درصورت مشاهده اختالف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام ،مبالغ تعیین شده به حروف معتبر
خواهند بود.
 -3-3-1-5برگه پیشنهاد قیمت باید بدون خط خوردگی ،پاکشدگی و میاننویسی تکمیل شده و هیچگونه تغییری در اسناد مناقصه
داده نشود.
 -2-5پاکتهایی که با حروف «ب» و «ج» مشخص شده اند بایستی الک و مهر شده و روی هر یک نام شرکت ،نشانی ،شماره تماس و
موضوع و شماره مناقصه به وضوح نوشته و درج گردد.
 -1-2-5کلیه اطالعات و مشخصاتی که باید بوسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارسی خواهد بود.
 )6امضاء اسناد پیشنهادها:
پیشنهاد دهنده باید کلیه اوراق اسناد مناقصه را که در ماده  5قید شده است را پس از مطالعه بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن شرط
تکمیل و به وسیله امضاء مجاز خود در پایین کلیه صفحات امضاء و مهر نموده و تسلیم نماید.
 )7تاریخ و محل تسلیم پیشنهادها:
 -1-7پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی او (به همراه معرفی نامه از سوی مناقصه گر و مهر وامضاء مجاز) مکلف است پیشنهاد خود را
در پاکتهای جداگانهای که مجموعاً سه پاکت بوده و در ماده  5شرایط مناقصه به آنها اشاره شد تهیه و حداکثر تا ساعت  10صبح روز
 1399/09/15به نشانی :سیرجان – بلوار صفارزاده – حد فاصل چهارراه طلوع و چهار راه مخابرات نبش کوچه شماره ( 13ساختمان
سابق تعاونی مسکن کارکنان گل گهر) و کدپستی  7817819489و تلفن  - 03442255291شرکت نظم آوران  -دفتر امور قراردادها،
*دبیرخانه کمیسیون معامالت* تسلیم و رسید دریافت نماید.
 -2-7پاکات پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هرگونه اعتراضی در این رابطه
نخواهد داشت.
 )8گشایش پیشنهادها:
 -1-8پاکتهای محتوی پیشنهادها به ترتیب زیر یکی پس از دیگری در کمیسیون معامالت مناقصهگزار بازگشایی و رسیدگی می شود.
 -1-1-8مرحله اول :ابتدا پاکت «الف» باز و ضمانت شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده کنترل خواهد شد و در صورت تأیید ،مرحله
دوم انجام خواهد شد.
 -2-1-8مرحله دوم :بازگشایی پاکت «ب» مدارک ،مستندات و سوابق ارائه شده بررسی و ارزیابی خواهد شد .پس از تائید و ارزیابی
فنی/بازرگانی پاکت «ج» بازگشایی خواهد شد.
 -3-1-8مرحله سوم :در صورت احراز بستههای مرحله اول و دوم ،پاکت «ج» بازگشایی میگردد.
هرگاه محتوای پاکتهای «الف» و «ب» به ترتیب تعیین شده در بندهای قبلی کامل نبوده و یا بدون تضمین و یا کسری میزان تضمین
باشد و یا اسناد مناقصه به صورت کامل نباشد یا شرایط کاری و اعتباری پیشنهاد دهنده مردود اعالم گردد ،نسبت به گشایش پاکت «ج»
اقدامی به عمل نخواهد آمد و مدارک عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.
 )9اعتبار پیشنهادها:
پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت ( 2دو) ماه بعد از تاریخ تعیین شده برای گشایش معتبر باشند.
مناقصه گزار
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 )10روش تهیه پیشنهادها:
مبلغ پیشنهاد قیمت باید به زبان فارسی و بصورت عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت و پیوستهای آن نوشته شود .برای تعیین برنده
مناقصه ارقامی که با حروف عدد نوشته میشود مالک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد مردود است.
 )11سازش به زیان کارفرما:
هر گاه در مناقصه آگاهی حاصل شود که پیشنهاد دهنده  /پیشنهاد دهندگانی به زیان کارفرما سازش کردهاند  ،مراتب به هیأت مدیره
شرکت کارفرما گزارش میشود و چنانچه به تشخیص هیأت مدیره این امر واقع شده باشد ،مناقصه باطل خواهد شد و کارفرما گزارش
امر را با ذکر نام پیشنهاد دهندگانی که در این جریان شرکت داشتهاند به شرکت مجتمع سنگ آهن گل گهر ارسال خواهد نمود.
 )12شرایط و نکات مهم جهت تعیین برنده مناقصه:
برنده مناقصه بر اساس تشخیص کمیسیون معامالت *کارفرما* و بر مبنای قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین خواهد
شد:
 -1-12صالحیت پیشنهاد دهنده و سوابق کاری و نحوه عملکرد در فعالیتهای قبلی و تضمینهایی که بوسیله پیشنهاد دهنده داده
میشود.
 -2-12قبول شرایط قراردادی.
 -3-12چنانچه مناقصهگزار مصلحت بداند ،مأذون و مختار است که جهت تسریع در کار انتخاب پیمانکار از اجرای بعضی از تشریفات
رسمی مربوط به مناقصه صرف نظر کند .پی شنهاد دهنده همزمان با امضاء پیشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوی علیه کارفرما یا مدیران
یا کارکنان یا نمایندگان او را در مورد پیشنهاد اسقاط نموده و اعالم مینماید که از این بابت حق هیچگونه ادعائی نخواهد داشت.
 -4-12پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرف های ذینفع باید بدانند که در موقعی که پیشنهاد در مرحله بررسی است ،اکیداً
باید از هر نوع تماس با هر یک از کارکنان کارفرما برای کسب اطالع نسبت به نتایج بررسی پیشنهاد خودداری کنند .هر نوع کوشش
جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صالحیت پیشنهاد دهنده خواهد بود و در این مورد
کارفرما مأذون و مختار است که آن پیشنهاد دهنده را از مناقصه حاضر و دیگر مناقصههای مرتبط محروم نماید.
 )13امضای قرارداد:
شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه میباشد .لذا برنده مناقصه باید ظرف مدت
هفت روز کاری پس از اعالم کتبی مناقصهگزار قرارداد مربوطه را امضاء نماید .ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا چک تضمینی از این بابت
تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات هرکدام که موخر باشد توسط کارفرما نگهداری و عنداللزوم به هزینه برنده
مناقصه تمدید خواهد شد .امتناع پیشنهاد دهنده یا تأخیر غیر موجه او در امضای قرارداد یا عدم تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات به
کارفرما حق میدهد که وجوه مربوط به ضمانتنامه شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد
دهنده حائز دومین حداقل قیمت ابالغ میگردد.
چنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه دوم نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضمانتنامه شرکت در مناقصه عیناً به شرحی که گذشت توسط
کارفرما ضبط و یا وصول میگردد.
تبصره  : 9در صورت ضبط تضامین نفر اول و دوم مناقصه در صورت تشخیص مناقصه گزار ،مناقصه تجدید خواهد شد.
مناقصه گزار
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 )14ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی:
پیشنهاد دهنده اقرار مینماید که مشمول الیحه قانونی منع مداخله و معامالت دولتی مصوب  22دی ماه سال 1337و اصالحیههای
بعدی آن نمی باشد .چنانچه خالف این موضوع ثابت گردد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده از سوی پیشنهاد دهنده برای مناقصه
حاضر را مردود و تضمین شرکت در مناقصه وی را ضبط و مبلغ آن را وصول نماید.
 )15رد یا قبول پیشنهادها:
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مأذون و مختار است.
 )16سایر شرایط:
 -1-16هیچ یک از پیشنهاد دهندگان مجاز به ارائه بیش از یک پیشنهاد نمیباشند؛ در غیر اینصورت پیشنهاد جزء پیشنهادهای مردود
به شمار رفته و مطابق بند  1-2رفتار خواهد شد.
 -2-16پیشنهاد دهنده نباید مشمول قانون منع مداخله مصوب  22دی ماه سال  1377گردد.
 -3-16دیرکردها و جرایم ناشی از آن در اجرای تعهدات قراردادی به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
 -4-16کارفرما مأذون و مختار است بنا به مصلحت خود تمام یا قسمتی از کار را به یک پیمانکار دیگر واگذار نماید.
 -5-16هرگونه شرایط پیش بینی نشده بر اساس مقررات جاری شرکت نظم آوران صنعت ومعدن گل گهر خواهد بود.
 -6-16تسلیم پیشنهاد شرایط مناقصه و امضای مدارک دلیل قبول و تأیید کلیه مفاد و مندرجات از سوی پیشنهاد دهنده میباشد.
 -7-16چنانچه به هر دلیل اخذ تصمیم در خصوص انتخاب پیمانکار به یک جلسه کمیسیون معامالت میسر نگردد ،ادامه بررسی به
جلسههای دیگر موکول و پیشنهاد دهندگان حق اعتراضی در مورد طوالنی شدن زمان مناقصه را نخواهند داشت.
 -8-16مناقصهگزار هیچگونه هزینه ای را که پیشنهاد دهنده برای ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه متحمل شده را به او پرداخت نخواهد
کرد.
 -9-16ضمانت برنده مناقصه ،در صورت انصراف و یا هرگونه قصور و مسامحه دیگر ،جهت تامین ضرر و زیان مناقصه گزار ضبط خواهد
شد.
 -10-16مناقصهگزار مأذون و مختار است که مقادیر کار را به میزان  25درصد کاهش یا افزایش دهد.
-11-16پرداخت پیش پرداخت امکان پذیر نمیباشد.
 -12-16مناقصهگزار مکلف است هرگونه کسور قانونی را که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد و یا در نمونه قرارداد به آن اشاره شده
است را از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار مطالبه و کسر نماید .کلیه کسور قانونی که در زمان عقد قرارداد یا بعد از قرارداد از طریق مراجع
قانونی ابالغ گردد بر عهده پیمانکار میباشد.
-13-16پیشنهاد دهنده با اطالع از شرایط و مفاد نمونه قرار داد به ویژه مدت قرارداد ،کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات و همچنین سود
خود را در محاسبات منظور نموده و بعداً هیچگونه ادعایی مبنی بر افزایش قیمت نخواهد داشت.
مهر وامضاء مجاز پیشنهاد دهنده

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده
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پیوست شماره یک  -برگ تعهد پیشنهاد قیمت (پاکت ج)
امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه و
بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه «اسناد مناقصه شماره  .......................با موضوع تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه
سنگین (همانند جرثقیل ها ،لیفتراک ها،کامیون ها،تریلرها و )...در کارخانه مورد بهره برداری شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان و با
اطالع کامل از همه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد مینمایم  /مینماییم که کلیه کارهای موضوع
مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه و طبق قیمتهای پیشنهادی ارائه نمایم  /نماییم.
چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردم  /گردیم ،تعهد نمایم  /می نماییم که:
الف -اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه با تضمین انجام تعهدات حداکثر
ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه (به استثناء روزهای تعطیل) تسلیم نمایم  /نماییم.
ب -ظرف مدت تعیین شده در قرارداد کارهای موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادی انجام دهم  /دهیم.
ج -تأیید مینمایم  /مینماییم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میشوند.
د -اطالع کامل دارم  /داریم که دستگاه مناقصهگزار الزام و تکلیفی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها را ندارد .در ضمن تحت عنوان
تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات ،تضمین بند چهار شرایط مناقصه را
به نفع کارفرما تسلیم و تصویر رسید آن را در پاکت «الف» گذاردهام.
در پایان بدینوسیله موافقت و تأیید مینمایم  /می نماییم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا موقعی که
قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نشده است ،این پیشنهاد با ابالغ قبولی از سوی کارفرما به عنوان یک تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد دهنده
تلقی میگردد.
نام پیشنهاد دهنده
امضاء و مهر

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده
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پیوست شماره دو
فرم مشخصات مورد نیاز جهت تکمیل نمودن مدارک اشخاص حقوقی (پاکت ب)
 -1نام کامل ثبت شده شرکت بر اساس اساسنامه:
 -2نوع شرکت :مسئوولیت محدود سهامی خاص سهامی عام تعاونی تضامنی سایر
 -3نوع مالکیت :خصوصی دولتی نیمه دولتی
 -4موضوع فعالیت (طبق اساسنامه):
 -5نام اختصاری یا تجاری:
 -6شماره و تاریخ گواهی فعالیت صنعتی  /پروانه بهره برداری از وزارت صنایع:
 -7سال تاسیس و شماره آگهی تاسیس:
 -8شماره ثبت و محل ثبت:
 -9شماره و تاریخ اساسنامه شرکت:
 -10شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی حاکی از انتصاب اعضاء هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت و مدت آن:
 -11شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی حاکی از میزان سرمایه یا افزایش آن:
 -12مشخصات اعضاء هیأت مدیره بر اساس آخرین روزنامه رسمی (بند  10فرم)
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

سمت

شماره تلفن همراه

1
2
3
4
5
6
7
 -13شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی هرگونه تغییرات:
 -14نشانی دفتر مرکزی:
 -15نشانی کارگاه:
 -16شماره تلفن ثابت (دو خط):
مناقصه گزار
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 -17شماره دورنگار (فاکس):
 -18کدپستی:
 -19پست الکترونیکی (:)E-MAIL
 -20آدرس الکترونیکی:
 -21شماره (کد) اقتصادی:
 -22در صورتی که با دیگر شرکتها  /موسسات /نهادها /سازمانهای دولتی دیگر همکاری داشته یا دارید نوع و میزان همکاری آنها
را ذکر کنید:
موضوع فعالیت

ردیف

کارفرما

ارزش ریالی

محل فعالیت

مدت

1
2
3
4
5
 -23مشخصات حساب بانکی شرکت (جهت صدور چک و تسویه حساب) :شماره حساب -------------------------
بانک  ----------شعبه  ------------شاخص (کد)  -----------شهر  /شهرستان ----------------
توجه:
•

ارائه تصویر مدارک مربوط به بندهای 21 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 :و  22الزامی است.

•

به هنگام ارائه مدارک و این فرم ارائه اصل بندهای فوق الذکر جهت تطابق مدارک الزامی است.

اینجانب  /اینجانبان  -------------------------------از شرکت  ------------------------تعهد مینمایم  /مینماییم که کلیه
اطالعات و مدارک ارائه شده صحیح و بر اساس واقعیت میباشد و چنانچه خالف آن محرز شود کلیه مسئوولیتها و عواقب ناشی از آن
را عهده دار خواهم  /خواهیم بود.
نام و نام خانوادگی ،امضاء و مهر مجاز بر اساس آخرین روزنامه رسمی

مناقصه گزار
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بخش دوم  :پیش نویس قرارداد
این قرارداد از یک طرف شرکت نظمآوران صنعت و معدن گل گهر (سهامی خاص) به شماره ثبت  3934و شناسه ملی 14005454760
و کد اقتصادی  4114-9337-1137به نمایندگی و امضاء مجاز آقای حمید کیانی بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس
سلیمان زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره که در این قرارداد "کارفرما" نامیده می شود و از طرف دیگر شرکت ---------------------
 --------به شماره ثبت  -------------------سیرجان و کد اقتصادی  -----------------شناسه ملی -------------------به نمایندگی و امضاء مجاز آقای  -------------------بعنوان مدیر عامل و آقای  -----------------------------هیئت مدیره
که در این قرارداد "پیمانکار" نامیده میشود ،به شرح زیر منعقد می گردد:
ماده  )1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه ذوب شماره یک جهان فوالد سیرجان.
ماده  )2اسناد و مدارک
این قرارداد به ترتیب اولویت حاوی اسناد و مدارک زیر می باشد:
 -1قراردادحاضر
 -2شررایط عمومی پیمان به شرماره  102/1088-54/842مورخ  78/3/3سرازمان مدیریت وبرنامه ریزی و برنامه ریزی کشرور برای سرایر
مواردی که دراین قرارداد پیش بینی نشده است نافذ می باشد( .پیوست شماره )1
 -3شرایط خصوصی قرارداد (پیوست شماره .)2
 -4فهرست مکانیزمها و آحاد بهاء (پیوست شماره .)3
 -5دستورالعملها ،مقررات و ضوابط بهداشتی ،ایمنی و زیست محیطی فعالیت در شرکت جهان فوالد سیرجان (پیوست شماره .)4
 -6چارت سازمانی پیمانکار (پیوست شماره )5
 -7مکاتبات ،صرورت مجلس ها و اسرناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای مفاد قرارداد به پیمانکار ابالغ می شرود و یا بین
طرفین قرارداد مبادله می گردد جزء اسرناد و مدارک قرارداد به شرمار می آید .این اسرناد در چهارچوب اسرناد و مدارک قرارداد تهیه
می گردد و ممکن است بصورت دستورکار ،دستورالعمل و یا استانداردهای عملیاتی نیز باشد.
تبصره  : 1در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد ،شرایط خصوصی بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارند و هرگاه دو گانگی
مربوط به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی و شرایط خصوصی و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد
فهرست بهاء منضم به قرارداد بر دیگر اسناد و مدارک قرارداد اولویت دارد.
ماده  )3مدت قرارداد
زمان این قرارداد بمدت یکسال (12ماه شمسی) از تاریخ  1399/10 /01لغایت  1400/09/30می باشد .پس از اتمام قرارداد و رضایت
از عملکرد پیمانکار و درخواست واحد نظارت مبنی بر ادامه فعالیت پیمانکار ،این قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است.
تبصره  :2تهیه ابزارآالت ،تجهیزات ،ادوات ،سازماندهی نیروهای مورد نیاز و تجهیز کارگاه پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به مدت 15
(پانزده) روز می باشد.
تبصره  :3در صورت عدم تحقق شرایط قرارداد و تامین نشدن رضایت کارفرما از نحوه عملکرد پیمانکار ،این مدت
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می تواند با اخطار کتبی کارفرما ،کاهش یافته و پس از سپری شدن مهلت مندرج در اخطاریه ،قرارداد فسخ و یا خاتمه یابد (بنا به اقتضاء)
بدون اینکه پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی داشته باشد .بدیهی است شرایط و مقررات فسخ و یا خاتمه قرارداد نیز طبق شرایط عمومی
پیمان در مورد وی (پیمانکار) اعمال خواهد گردید.
ماده  )4مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد بالغ بر  .....................................................ریال ( )............................................................................................ریال است که بر اساس
قیمت های پیشنهادی پیمانکار در فهرست آحاد بهاء (پیوست شماره  )3و نیز با توجه به ماده  6نحوه پرداخت و همچنین با عنایت به
سایر شرایط قرارداد ،قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
تبصره  : 4آحاد بهاء قرارداد در بردارنده سود و باالسری ،کسور قانونی (بیمه ،بیمه بیکاری ،مالیات ،عوارض و )...می باشد.
تبصره  :5پیمانکار از کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار ،بیمههای تامین اجتماعی و مسئولیت مدنی و سایر بیمه های تکمیلی،
حفاظت فنی و بهداشتی ،قوانین مالیات ها ،عوارض و دیگر قوانین و مقررات جاری کشور مرتبط با قرارداد ،کامال مطلع بوده و متعهد
است که همه آنها را رعایت کند .در هر حال ،مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده ،برعهده پیمانکار است.
تبصره  :6پیمانکار اذعان و تایید می نماید که در مبلغ قرارداد ،کلیه هزینه های ذیل را از جمله و بدون قید محدودیت لحاظ نموده است:
 .1پیمانکار در مبلغ فوق کلیه هزینه های مرتبط با نیروی انسرانی و مکانیزم های مناسرب جهت عملیات جمع آوری و بارگیری ،حمل،
تخلیه مواد و کاال در محدوده کارخانه و سرررایر هزینه های الزم جهت اجرای مفاد قرارداد را لحاظ نموده و هیچگونه ادعای دیگری
ندارد.
 .2مدیریت بر اجرای خدمات نیروی انسانی و کلیه هماهنگی ها و سرپرستی نیروهای شاغل.
 .3مدیریت بر اجرای مکانیزمها و ماشین آالت و کلیه هماهنگی ها و سرپرستی آنها.
 .4کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه تامین اجتماعی و پوشش بیمه مسئولیت مدنی و عمر و حوادث ،مالیات و عوارض متعلقه و مربوط
به قرارداد.
 .5کلیه ضرائب شامل باالسری ،منطقه ای و آب و هوا ،صعوبت ،پراکندگی ،تجهیز و برچیدن کارگاه ،ایاب و ذهاب ،غذا و غیره.
 .6هزینه مخاطره ها و مسئولیت هایی که به نوعی به این قرارداد مربوط می باشد.
 .7هزینه کلیه امور پشتیبانی فنی و خدماتی که در تعهد پیمانکار می باشد.
 .8تامین کلیه وسایل ،مواد ،مصالح ،ابزار آالت و ماشین آالت مرتبط با قرارداد.
 .9حفاظت فیزیکی از تاسیسات ،تجهیزات ،ماشین آالت ،دستگاه ها ،ابزارآالت و مصالح کارفرما.
 .10حفاظت و نگهداری از ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت خود.
 .11انجام کار بصورت شیفتی.
 .12تأمین نفر نیروی انسرانی مجرب و مرتبط با قرارداد و مسرئولیت موارد مرتبط به آنها شرامل حقوق ،اضرافه کار ،سرنوات ،حق شریفت،
پوشش بیمه ها ،مسکن ،ایاب و ذهاب ،غذا ،لوازم ایمنی ،فوت ،نقص عضو و سایر.
 .13تأمین و توزیع کلیه لوازم ایمنی و حفاظت فردی استاندارد مورد نیاز پرسنل مطابق با تائید واحد  HSEکارفرما و ماتریس ابالغی
به پیمانکار.
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تبصره  : 7در راستای اجرای الزامات قانون ما لیات بر ارزش افزوده درصورت ارائه گواهی معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و
ارائه صورتحساب طبق نمونه مورد تایید سازمان امور مالیاتی توسط پیمانکار ،مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صورتحساب های مربوطه
از محل این قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد .ود رغیر اینصورت مالیات بر ارزش افزوده برعهده پیمانکار خواهد بود.
تبصرره  : 8کارفرما می تواند در صرورت نیاز و صرالحدید و رعایت شررایط قرارداد در طول مدت قرارداد با ابالغ کتبی ،خدمات موضروع
قرارداد را حداکثر تا میزان  %25کسرر ویا اضرافه نماید .مشرروط بر اینکه کاهش یا افزایش قیمت قرارداد فراتر از  %25مبلغ اولیه قرارداد
نگردد.
تبصره  :9جمع بهای کارهای جدید ،نباید از  %10مبلغ اولیه قرارداد بیشتر شود.
تبصره  :10مدت قرارداد در صورت رضایت کارفرما از نحوه عملکرد پیمانکار قابل تمدید است که در آن صورت تعدیل قرارداد بر اساس
نرخ تورم سالیانه محاسبه و با توافق طرفین قرارداد تمدید خواهد شد.
ماده  )5تعدیل آحاد بهاء
این قراردد تاپایان سال  1399شامل هیچ گونه تعدیل آحاد بهاء نمی گردد .از ابتدای سال  1400به میزان  %20از وزن مبالغ واحد
قرارداد مشمول بخشنامه افزایش حقوق و دستمزد اعالم شده از سوی وزارت رفاه ،کار و امور اجتماعی بابت بخش نیروی انسانی و %70
از وزن مبالغ واحد قرارداد مشمول شاخص تورم اعالم شده توسط دولت بابت سایر هزینه ها و  %10از وزن مبالغ واحد قرارداد نیز خارج
از شمول تعدیل می باشد.
ماده  )6پیش پرداخت و نحوه پرداخت
 1-6به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار در جهت شروع بکار ،تجهیز کارگاه ،تهیه و تأمین ماشینآالت و ابزارآالت ،وسایل و امکانات
موردنیاز جهت اجرای علمیات موضوع قرارداد کارفرما موافقت مینماید ( %10ده درصد) مبلغ برآورد شده قرارداد را با تایید دستگاه
نظارت را به عنوان پیش پرداخت و در مقابل دریافت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید ،به پیمانکار پرداخت نماید که این
مبلغ متناسباً و تا تسویه کامل از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد.
 2-6در پایان هر ماه شمسی (حداکثر تا روز هفتم ماه بعد) پیمانکار صورت وضعیتی بر اساس کارهای انجام شده طبق شرایط مندرج
در مفاد قرارداد و بر حسب نرخهای مندرج در فهرست آحاد بهاء منضم به آن تنظیم و پس از امضاء مطابق با گردشکار تایید صورت
وضعیت که از طرف کارفرما ارا ئه خواهد شد ،برای دستگاه نظارت ارسال خواهد نمود .دستگاه نظارت صورت وضعیت را با توجه به مفاد
این قرارداد مورد بررسی قرار داده و چنانچه ایرادی نسبت به میزان ارقام آن نداشته باشد آن را تصویب نموده و کارفرما پس از بررسی و
در صورت تایید ،پس از کسر مبالغ زیر ،با قی مانده قابل پرداخت آن صورت وضعیت را به پیمانکار پرداخت خواهد نمود:
( %10 1-2-6ده درصد) سپرده حسن انجام کار
( %5 2-2-6پنج درصد) سپرده بیمه تامین اجتماعی
 3-2-6کسورات قانونی و قراردادی از جمله مالیات و عوارضی که قانوناً باید از وجوه پرداختی کسر گردد.
 4-2-6بهای خدمات و تسهیالتی که کارفرما در اختیار پیمانکار می گذارد و بهای لوازم و تجهیزات تحویلی از طرف کارفرما به پیمانکار
و هر گونه مطالبات احتمالی کارفرما.
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 5-2-6هر گونه جرائم احتمالی طبق مفاد قرارداد.
تبصره  :11پیمانکار موظف است شکل و فرمت صورت وضعیت را با نظر و تایید دستگاه نظارت تعیین و کلیه صورت وضعیت های ارسالی
خود را به همان شکل و تنظیم و تسلیم دستگاه نظارت نماید .
تبصره  : 12چنانچه نماینده پیمانکار برای تنظیم صورت وضعیت موقت حاضر نشود تصمیم نهایی که توسط دستگاه نظارت انجام می
گیرد مالک پرداخت خواهد بود.
تبصره  :13هرگاه پیمانکار نسبت به اقالم و ارقام و قیمت های صورت وضعیتی که به وسیله دستگاه نظارت تایید می شود معترض باشد
مکلف است اعتراضات خود را با ذکر دلیل حداکثر ظرف مدت یک ماه به کارفرما کتباً اعالم کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده  )7کسورات قرارداد
کلیه کسور و عوارض قانونی (به استثنای مالیات بر ارزش افزوده) که به نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق میگیرد ،به طور جزء و کل
به عهده پیمانکار میباشرد و در این راستا به شرح ذیل از سوی کارفرما عمل می گردد:
 1-7به جهت رعایت ماده  38قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ( %5پنج درصد) به عنوان سپرده بیمه تامین
اجتماعی کسر می گردد ،که سپرده مذکور به انضمام مبلغ آخرین صورت وضعیت پیمانکار نزد کارفرما باقی می ماند که پس از ارائه
مفاصاحساب تامین اجتماعی و تسویه حساب قراردادی با پیمانکار ،به وی پرداخت خواهد شد.
 2-7از مبلغ صورت وضعیت های پیمانکار معادل ( %10ده درصد) بابت تضمین حسن انجام کار قرارداد کسر می گردد و پس از پایان
دوره قرارداد و تائید واحد نظارت و تسویه حساب کارگاهی مبلغ کسر شده به پیمانکار مسترد خواهد شد.
ماده  )8تضمین انجام تعهدات
در زمان امضای قرارداد برای تضمین حسن انجام تعهدات ،پیمانکار باید سپرده نقدی ویا ضمانت نامه بانکی معادل ( %10ده درصد) مبلغ
قرارداد و مورد قبول کارفرما ،تسلیم کارفرما کند .ضمانت نامه مذکور باید تا پایان قرارداد معتبر وقابل تمدید باشد .مادام که قرارداد پایان
نیافته است کارفرما حق دارد که ضمانت نامه فوق الذکر را تمدید و چنانچه تا  15روز قبل از انقضاء مدت اعتبار آن ،پیمانکار حاضر به
تمدید آن نگردد ،کارفرما حق دارد مبلغ آن را از بانک ضامن دریافت کرده و وجه آن را بجای ضمانت نامه تا پایان تعهدات قراردادی
پیمانکار در نزد خود نگه داری نماید .کارفرما ضمانت نامه مزبور را پس از تصویب صورت وضعیت قطعی آزادخواهد نمود .بدیهی است
ضمانتنامه مذکور باید غیر مشروط ،قابل تمدید وغیر قابل برگشت باشد .چنانچه پیمانکار موفق به انجام تعهدات خود به نحو احسن در
قبال کارفرما (بنا به نظر قطعی کارفرما) نگردد تضمین و یا سپرده مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
ماده  )9دوره تضمین
این قرارداد فی نفسه تحویل موقت نداشته و پایان مدت قرارداد و تحویل مکانیزم های واگذاری بر اساس شرایط قرارداد و انجام تسویه
حساب قطعی ،به منزله تحویل قطعی می باشد.
 1-9در زمان تحویل مکانیزم ها ،با حضور نماینده پیمانکار ،نماینده دستگاه نظارت و زیر نظر نماینده فنی مدیریت بهره برداری کارخانه
در زمینه مسائل فنی ،تحویل و تحول انجام می گیرد .فرمهای تحویل و تحول مکانیزم پس از تاییدات در دفتر دستگاه نظارت بایگانی
می گردد .پیمانکار موظف است هر کدام از مکانیزم ها را همانطور که در شروع قرارداد تحویل گرفته است از لحاظ صحت و سالمت،
تحویل نماید و اگر دستگاهی عیبی نسبت به زمان تحویل گیری داشته باشد ،پیمانکار ملزم به تعمیر و رفع عیب آن و یا پرداخت هزینه
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رفع عیب و یا توافق برای رفع عیب و تعمیر آن می باشد ،که برای کارفرما دستگاه سالم تلقی شود و از این بابت کارفرما هزینه ای متقبل
نخواهد شد؛ البته استهالک طبیعی مکانیزم ها برای پیمانکار تعهدآور نیست و استهالک عرف بدین معنا می باشد که عمر مکانیزم اضافه
شده است .لیکن تحویل و تحول مکانیزم براساس مندرجات فرمهای تحویل و تحول عینا صورت می پذیرد.
 2-9پیمانکار موظف است در پایان قرارداد کلیه مکانیزم های واگذاری را که تعمیر اساسی شده به مدت دو ماه مطابق مدارک و تشخیص
دستگاه نظارت تضمین نماید.
تبصره  :14دوره تضمین تعمیرات مکانیزم های خاص (موتور  ،گیربکس،دیفرانسیل) شش ماه از تاریخ اتمام تعمیرات در نظر گرفته می
شود.
تبصره  :15انجام تعمیرات مجدد و تامین قطعات مورد نیاز در دوره تضمین به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
ماده  )10نظارت بر اجرای کار (دستگاه نظارت)
نظارت بر اجرای تعهداتیررکه پیمانکار بر طبرق مفاد این قرارداد و اسناد و مردارک پیوست آن تررقبل نمرروده است از طرف کارفرما به
عهده "مدیریت بهره برداری کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک" یا نماینده معرفی شده وی می باشد و پیمانکار موظف است کارها
را طبق قرارداد و اصرول فنی و همچنین بر طبق دسرتورات و روش هائی که دستگاه نظارت یا نماینده آن ارائه می دهد ،اجراء نماید.
ماده  )11محل اجرای قرارداد
این قرارداد در سیرجان کیلومتر  40جاده شیراز کیلومتر  3جاده اختصاصی شماره یک گل گهر مجتمع شرکت جهان فوالد سیرجان
(کارگاه ذوب و ریخته گری شماره یک) و محل های متعلق به آن به مورد اجرا در می آید و پیمانکار اظهار می دارد از محل اجرای
قرارداد بازدید نموده واز شرایط منطقه ،مسیرهای دسترسی و ...وآنچه براجرای این قرارداد موثر است آگاه می باشد.
ماده  )12خاتمه و فسخ قرارداد
 1-12کارفرما حق دارد قبل از انقضاء این قرارداد با اطالع کتبی و قبلی  15روزه این قرارداد را خاتمه دهد .دراین صورت پیمانکار صرفاً
حق الزحمه کارهائیکه تا به آن تاریخ انجام داده اسرت را با ارائه صرورتحسراب مربوطه و اسرناد مثبته پس از تایید دسرتگاه نظارت دریافت
خواهد کرد.
 2-12عردم رعرایرت هر کردام از مفراد قرارداد ،تخلف محسررروب شرررده و کرارفرمرا حق دارد قرارداد را یرک جرانبره و بردون مراجعره بره مراجع
قضرایی و هیچ گونه تشرریفات اداری و قضرایی ،فسرخ و جهت تامین و جبران زیان و خسرارات وارده به خود را اول از مطالبات پیمانکار
کسر و در صورت عدم تکافو از محل ضمانت نامه پیمانکار استیفا نماید.
ماده  )13حوادث قهریه و غیر مترقبه (فورس ماژور)
فورس مراژور عبرارت اسرررت از اتفراقرات غیر قرابرل پیش بینی ،غیر قرابرل احتراز و غیر قرابرل کنترل کره تراثیر مسرررتقیم و قرابرل توجهی بر
مسوولیت های طرفین قرارداد داشته به گونه ای که مانع انجام هریک یا تمام تعهدات قراردادی گردد.
 1-13منع ناشی از فورس ماژور در انجام بخشی از تعهدات قراردادی نباید باعث عدم انجام دیگر تعهدات گردد.
 2-13دوره زمانی فورس ماژور به مدت زمان قرارداد افزوده خواهد شد.
 3-13در صورت تداوم آن برای بیش از دو ماه ،طرفین در مورد تمدید زمان قرارداد توافق خواهند نمود.
 4-13اعتصابات کارگری پیمانکار از نظر مفاد این قرارداد از مصادیق فورس ماژور محسوب نمی شود.
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تبصرره  : 16تحریم های کشرور ثالث نسربت به طرفین قرارداد ،از موارد فورس ماژور محسروب نمی شرود و طرفین قرارداد نمی توانند در
اجرای قرارداد به تحریم کشررور ثالث اسررتناد نموده و از اجرای تعهدات خود امتناع نمایند .تشررخیص مصررادیق فورس ماژور با کارفرما
خواهد بود .بر این مبنا در صر ورتیکه پیمانکار مدعی تحقق فورس ماژور باشرد بایسرتی مراتب را کتباً جهت بررسری به کارفرما اعالم نماید.
بدیهی است صرف ادعای تحقق فورس ماژور از سوی پیمانکار رافع مسئولیت های قراردادی نبوده و نمی تواند مستندی برای توقف یک
طرفه انجام تعهد از سوی پیمانکار باشد ،مگر اینکه کارفرما بصورت کتبی تحقق فورس ماژور را تایید نماید.
ماده  )14واگذاری و انتقال به غیر
پیمانکار نمی تواند بدون اجازه کتبی کارفرما بطور مسرتقیم و یا غیر مسرتقیم تمام یا قسرمتی از تعهدات خود که موضروع قرارداد حاضرر
است را به غیر واگذار و یا منتقل نماید.
تبصررره  :17کارفرما مجاز اسررت در هر مقطعی که کار پیمانکار منطبق با نظر دسررتگاه نظارت نبوده و یا کیفیت و یا کمیت در عملکرد
پیمانکار جهت انجام تعهدات قراردادی منطبق با نظر دسررتگاه نظارت نباشررد ،بخشرری از کار را با تشررخیص خود به غیر واگذار نموده و
هزینه و بار مالی حاصرل آن را از محل مطالبات و سرپرده های قرارداد کسرر نماید .بدیهی اسرت این اقدام رافع مسرئولیت پیمانکار نبوده و
همچنین دستگاه نظارت حق دارد ماده جرائم تاخیر و خسارت را نیز مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده  )15حل اختالف
 1-15درصرورت پیشرممد اختالفات بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضروع قرارداد و یا مربوط به تفسریر و
تعبیر هریک از مواد قرارداد و سرایر اسرناد و مدارک پیوسرت قرارداد باشرد ،در ابتدا به صرورت دوسرتانه و از طریق مذاکره و توافق طرفین
حل و فصل خواهد شد و چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق ،رفع نمایند ،موضوع به مراجع ذیصالح قانونی شهرستان
سیرجان ارجاع خواهد شد.
 2-15پیمرانکرار ملزم اسرررت کره ترا حرل اختالف تعهرداتی را کره بموجرب قرارداد بعهرده دارد را در صرررورت قرابرل انجرام بودن ،اجرا نمرایرد و
درغیر اینصورت کارفرما طبق قرارداد به تشخیص خود ،نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود.
 3-15کارفرما در طول مدت حل اختالف تعهدات خود را درخصروص کارهای انجام شرده بر طبق تائید دسرتگاه نظارت براسراس قرارداد و
اسناد و مدارک پیوست آن نسبت به پیمانکار انجام خواهد داد.
ماده  )16قانون حاکم بر روابط طرفین
قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات جاری دولت جمهوری اسالمی ایران می باشد.
ماده  )17عناوین
کلیات و عباراتی که در عناوین فصرول و موارد قرارداد و اسرناد و مدارک پیوسرت آن نوشرته شرده اسرت صررفاً به منظور راهنمائی و اطالع
یافتن از مفاد فصول و مواد می باشد و نمی توان از آن ها در تفسیر مواد استفاده کرد.
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ماده  )18اطالع از شرایط قرارداد
پیمانکار قبل از امضراء قرارداد و پذیرش مسرئولیت ،از محل انجام خدمات قرارداد بازدید نموده و از شررایط و چگونگی مقتضریات محل،
آب و هوا ،نوع امکانات و خدمات و همچنین تعهدات و مسرئولیت اطالع کامل داشرته و در اجرای قرارداد به عذر عدم اطالع و شرناخت
نمی تواند معتذر شود.
ماده  )19تغییرات قراردادی
چنانچه هرگونه تغییر و تصرحیح مفاد این قرارداد ضرروری گردد ،تغییرات باید از طریق مذاکره و به صرورت کتبی انجام گرفته و پس از
تشریفات قانونی الزم توسط طرفین امضاء گردد.
ماده  )20نشانى طرفین
 1-20نشانی طرفین به شرح ذیل می باشد و طرفین تعهد می نمایند که تغییرات احتمالی اقامتگاه خود را به طرف دیگر بصورت کتبی
اعالم نموده و در غیر اینصورت ارسال هرگونه مراسله به نشانی های قبلی ابالغ شده تلقی می گردد
 2-20کارفرما -شرکت نظم آوران گل گهر سیرجان
نشانی کارخانه کارفرما :سیرجان ،کیلومتر  50جاده شیراز ،مجتمع گل گهر  ،کارخانه گدله یک .
نشانی دفترمرکزی کارفرما :سیرجان خیابان ولیعصر ابتدای خیابان سعدی پالک  ،135کدپستی7814763664 :
تلفن03442202536 :
 3-20پیمانکار -شرکت ------------------
نشانی ------------------------------------------------------- :کد پستی * -------------- :تلفن----------
ماده  )21تعداد نسخ ،مواد ،تبصره ها و پیوست های قرارداد
این قرارداد در  21ماده و  17تبصره و سه نسخه تنظیم شده است که کلیه نسخ پس از مهر و امضاء حکم واحد را دارند ،از نسخ قرارداد
دو نسخه نزد کارفرما و یک نسخه نزد پیمانکار نگهداری می شود.این قرارداد از تاریخ ابالغ آن برای طرفین الزم االجرا و اتباع می باشد.
کارفرما

پیمانکار

حمید کیانی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
عباس سلیمان زاده
رئیس هیئت مدیره
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پیوست شماره یک
شرایط عمومی پیمان ضمیمه بخشنامه شماره  102/1088-54/842مورخ 1378/3/3
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پیوست شماره دو
شرایط خصوصی
ماده  )1شرح خدمات
 1-1کلیره خردمرات عملیرات حمرل و نقرل داخلی شرررامرل جمع آوری ،برارگیری ،حمرل ،تخلیره و دپو مربوط بره کلیره مواد اولیره و
مصرررفی ،محصرروالت و ضررایعات تولید ،تجهیزات ،قطعات یدکی و سررایر کاالها و انجام خدمات حین کار واحد نگهداری و
تعمیرات و فعرالیرت در انبرارهرا و سرررایر نقراط مورد نیراز و همچنین راهبری و انجرام خردمرات تعمیر و نگهرداری مکرانیزم هرای
سررنگین و نیمه سررنگین تحویلی از طرف کارفرما در کارخانه ذوب و ریخته گری شررماره یک شرررکت مجتمع جهان فوالد
سیرجان مطابق مفاد و شرایط قرارداد حاضر می باشد.
ماده  )2محدوده و محل انجام خدمات:
 1-2بخش تولید :
پیمانکار متعهد به سرویسدهی و انجام کلیه خدمات در کلیه انبارها و کارگاه ذوب و ریخته گری شماره یک فوالد سازی وکلیه
نواحی بهره برداری شرامل لیفتراک سرطح پالتفرم کوره ها و انبارها (انبار واردات ،انبار شرمش ،موادنسروز ،مواد شریمیایی ،آهن
آالت ،قطعات یدکی و تخلیه باکس هایچاله اضرطراری و آبرسرانی و  )...تخلیه کامیون های ورودی به کارخانه ،بارگیری ،حمل و
نقل و تخلیه شرمش ،ته تاندیش ،ته پاتیل ،پالت ها و کیسره های مواد نسروز ،جعبه ها ،بشرکه ها وکاالهای شریمیایی ،محلول کلر
و قطعات یدکی وتجهیزات (در ابعاد مختلف) و آهن آالت (شرامل ورق ،لوله ،پروفیل و )...توسرط ماشرین آالت مناسرب در انبار و
همچنین از انبار تا محل درخواست کارفرما در محوطه کارخانه طبق برنامه عملیاتی واعالم دستگاه نظارت می باشد.
 2-2بخش نگهداری و تعمیرات:
پیمانکار متعهد به انجام خدمات سررویس دهی به کلیه پرسرنل واحدهای کارخانه ( فوالدسرازی و ریخته گری و )...نگهداری و
تعمیرات جهرت انجرام تعمیر و راه انردازی کلیره تجهیزات در نقراط مختلف کرارگراه ذوب ،تعمیرگراه مرکزی و ترامین کلیره مکرانیزم
جرثقیل های و لیفتراک سرنگین و نیمه سرنگین به صرورت موردی جهت انجام تعمیرات برنامه ریزی شرده ،اضرطراری و سرالیانه
در محل های ابالغی توسررط کارفرما در محوطه کارخانه جهان فوالد سرریرجان با هماهنگی دسررتگاه نظارت می باشررد و این
عملیات شررامل بارگیری حمل و نقل و نگهداری و سرراپورت قطعات و تجهیزات سرربک و سررنگین و دیگر خدمات مورد نیاز در
حین کار می باشد.
 3-2مکانیزم های خاص سالن فوالد سازی:
پیمرانکرار متعهرد بره انجرام کلیره عملیرات راهبری مکرانیزم هرای خراص (تخریرب پراتیرل -لبره زن پراتیرل) جهرت انجرام عملیرات
تمیزکاری شرالکه و سررباره و تخریب نسروز کوره ها ،پاتیل ها و در صرورت لزوم تنظیم شرین های فوالدسرازی در محل های
مشررخص شررده در کارگاه فوالدسررازی می باشررد همچنین پیمانکار متعهد به انجام کلیه عملیات بهره برداری در سررطح کوره

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  20از 42

فوالدسرازی که شرامل اضرافه نمودن( تامین  ،مونتاژ ودمونتاژ) تجهیزات اضرافه بر سراختار اصرلی مکانیزم ها مانند پارویی جهت
تمیز کاری درب سرباره می باشد.
ماده  )3تعهدات کارفرما
 1-3کرارفرمرا در حردود امکرانرات خود مکرانی را جهرت تجهیز کرارگراه و نیز برق و آب مورد نیراز را در اختیرار پیمرانکرار قرار میدهرد و
پیمانکار موظف اسرت دفترکار ،نهارخوری و سررویس بهداشرتی مناسرب و کافی و سرایر امکانات الزم جهت پرسرنل خود در مکان فوق
الذکر را به هزینه خود ایجاد نماید ،پیمانکار می بایست جهت اسکان و اقامت پرسنل محل مناسبی را در خارج از سایت جهان فوالد
سیرجان پیشبینی و استفاده نماید و کارفرما از این بابت هیچ گونه تعهدی ندارد.
تبصرره  :1تامین و برقراری انشرعاب فرعی برق تابلو های برق ،کابل کشری ها روشرنایی و سریم کشری و نصرب کنتورهای اندازه گیری
(در صررورت نیاز) از محل تحویل تا نقاط مصرررف به عهده و هزینه پیمانکار اسررت و از این بابت هیچگونه وجه اضررافی به پیمانکار
پرداخت نخواهد شد.
تبصره  :2کارفرما بابت اجاره بها محلهای واگذاری هیچگونه وجهی از پیمانکار دریافت نمی نماید.
تبصرره  :3پیمانکار مکلف به صررفه جویی در مصرارف یادشرده بوده و در صرورت عدم صررفه جویی و اسرراف در مصرارف مذکور به
تشخیص دستگاه نظارت مشمول جریمه می گردد.
 2-3تامین یک وعده غذا پرسنل پیمانکار و میان وعده و آب آشامیدنی و طبق عرف کارگاه به عهده کارفرما می باشد.
 3-3کارفرما موافقت می نماید آن دسررته از قطعات یدکی در تعهد پیمانکار که در بازار داخل موجود نیسررت و باید خرید خارجی
شرود و مربوط به ماشرین آالت واگذار شرده کارفرما به پیمانکار میباشرد را در صرورت موجود داشرتن در انبار کارفرما و بر اسراس
تشرخیص دستگاه نظارت در اختیار پیمانکار قرار داده و بهای آن را طبق نرخ های مصوب کمیسیون معامالت شرکت نظم آوران از
پیمانکار دریافت نماید در غیر این صررورت پیمانکار موظف اسررت قطعه مورد نظر را ظرف مدت زمان مجاز مشررخص شررده جهت
تعمیرات تهیه نماید.
ماده  )4تعهدات پیمانکار

1 -4

به اسرتناد مصروبه هیات وزیران به شرماره /135943ت55887ه مورخ  1397/10/15پیمانکار موظف به ارائه گواهی تایید صرالحیت
ایمنی خود قبل از شروع بکار می باشد.
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پیمانکار متعهد اسررت نسرربت به معرفی یک نفر کارشررناس متخصررص واجد شرررایط با حداقل  5سررال سررابقه کار مرتبط جهت
سررپرسرت مقیم کارگاه اقدام و نامبرده موظف اسرت به طور دائم در طول شریفت روز در محل انجام کار حضرور داشرته باشرد و در
غیاب وی شررخص واجد شرررایط دیگری مورد تایید دسررتگاه نظارت متعهد به حضررور در محل کار خواهد بود .پیمانکار همچنین
موظف اسرت برای هر شریفت کاری یک نفر نیروی متخصرص و با تجربه کافی و آشرنا به اصرول ایمنی فنی بعنوان مسرئول شریفت
تعیین و از نیروهای ماهر جهت اجرای عملیات موضرروع پیمان اسررتفاده نماید .پیمانکارموظف اسررت اختیارات کافی جهت اجرای
مفاد قرارداد به مسئول کارگاه خود را بدهد.
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پیمانکار از افراد دارای معلولیت جسرمی و روانی ،افراد زیر سرن  18سرال ،اتباع خارجی ،افرادی که کارت پایان خدمت سرربازی ویا
معافیت از خدمت سربازی ندارد جهت بکارگیری در این قرارداد منع می باشد.
مناقصه گزار
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موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
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کلیه پرسرنل پیمانکار تحت این قرارداد اعم از نیروهای سرتادی ،پشرتیبانی و رانندگان ماشرین آالت ملزم به ثبت اثر انگشرت در
واحد امور اداری کارفرما می باشند.
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پیمانکار موظف به ارائه پرونده کامل مشرخصرات و مدارک پرسرنل خود به کارفرما می باشرد ،مشرخصرات کارکنان شرامل اطالعات
شرخصری ،تحصریالت ،گواهینامه ها ،تجارب و مهارت های حرفه ای اسرت و مدارک پرسرنل شرامل عکس ،تصرویر شرناسرنامه ،کارت
ملی ،آخرین مدرک تحصریلی ،کارت پایان خدمت ،گواهینامه سرالمت جسرمی ،روح و روان و گواهی عدم اعتیاد و سروء پیشرینه می
باشد .هرگونه تغییر در کارکنان پیمانکار بایستی با اطالع و تایید دستگاه نظارت صورت پذیرد.

6 -4

پیمانکار متعهد اسرت برای مدیریت ،سررپرسرتی ،آمادهسرازی و اجرای صرحیح و کامل عملیات موضروع قرارداد دارای سرازمان قوی با
نیروی متخصرص و با تجربه کافی و به تعداد الزم باشرد .پیمانکار موظف اسرت این نیروها را به گونه ای سرازماندهی نماید که بتواند
در طول شربانه روز و هفت روز هفته و در تمام ایام سرال و در هر محل از کارگاه فوالد سرازی شررکت جهان فوالد سریرجان کلیه
کارها را طبق استانداردها و مشخصات فنی با بهترین روش های فنی تخصصی انجام و به اتمام رساند.
تبصررره  :4کلیه نیروهای پیمانکار از نظر تخصررص و مهارت باید مورد تایید دسررتگاه نظارت باشررد ،تایید دسررتگاه نظارت به هیچ
عنوان رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد.
تبصرره  :5هرگاه در حین اجرای عملیات دسرتگاه نظارت تشرخیص دهد نیروی انسرانی موجود پیمانکار برای انجام عملیات موضروع
قرارداد کافی نمیباشرد مراتب را به پیمانکار ابالغ می نماید و پیمانکار مکلف اسرت نیروی انسرانی خود را طبق نظر دسرتگاه نظارت
و در مدت معین تکمیل نماید بدون اینکه ادعای خسارتی از کارفرما داشته باشد.
تبصررره  :6در اجرای این قرارداد پیمانکار در مقابل کارفرما مسررئول اعمال کارکنان می باشررد ،در صررورتیکه کارکنان و رانندگان
پیمانکار صرالحیت الزم را برای انجام کار مربوطه نداشته باشند یا باعث اختالل نظم کارگاه شوند دستگاه نظارت مراتب را برای بار
اول به سرپرسرت کارگاه پیمانکار تذکر خواهد داد و در صرورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند
در این صرورت پیمانکار مکلف به اجرای این دسرتور اسرت و حق ندارد برکنار شردگان را بار دیگر در کارگاه های شررکت نظم آوران
صنعت و معدن گل گهر به کار گمارد اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمیکاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند.
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پیمانکار متعهد اسرت که دسرتمزد پرسرنل مرتبط با این قرارداد را طبق قوانین کار مرتباً پرداخت نماید ،در صرورتیکه در پرداخت
دسررتمزد پرسررنل تاخیری پیش آید دسررتگاه نظارت به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید .در صررورت
خودداری پیمانکار ،کارفرما می تواند دسرتمزد پرسرنل را برای ماه یا ماههایی که صرورت وضرعیت آنها به پیمانکار پرداخت شرده
اسرت ،با توجه به پرداخت های علی الحسراب که به آنها شرده اسرت ،با حضرور نماینده دسرتگاه نظارت و پیمانکار از محل مطالبات
پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ( %20بیست درصد) باالسری به حساب پیمانکار منظور نماید.
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مسئولیت مراقبت های پزشکی و درمانی کارکنان پیمانکار و هزینه های مربوط به آن بعهده پیمانکار است.
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پیمانکار متعهد اسررت کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را بر اسرراس دسررتورات و برنامه های ابالغی دسررتگاه نظارت و درچهار
شریفت هشرت ( )8سراعته (سره شریفت  8سراعت کار و یک شریفت اسرتراحت) مطابق با سراعات کاری کارفرما و با هماهنگی دسرتگاه
نظارت در طول شبانهروز اجرا نماید .در هر صورت پیمانکار بایستی شیفت کاری خود را مطابق با کارفرما تنظیم نماید.
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پیمانکار موظف اسرررت فرم های واگذار شرررده از طرف کارفرما را تکثیر و مطابق برنامه زمانبندی فرمها را تکمیل و در اختیار
کارفرما قرار دهد همچنین پیمانکار باید برای هر دسررتگاه واگذاری ملکی خود یک شررناسررنامه دیجیتالی و سررخت افزاری
(کارت) تهیه نماید که در آن کلیه عملیات صورت پذیرفته روی دستگاه شامل تعمیرات ،سرویس های روتین ،ساعات کار کرد
و ...به منظور بررسی وضعیت دستگاه توسط دستگاه نظارت تهیه نماید

11-4

پیمرانکرار متعهرد بره اجرای کلیره درخواسررررت هرای کرارفرمرا در اسررررع وقرت و حتی در ایرام تعطیرل و شررریفرت کراری
می باشد.

تبصرره  :7در صرورتی که در اثر قصرور پیمانکار در انجام وظایف محوله خللی در عملیات تولید وارد گردد پیمانکار مطابق ماده  5جرایم
جریمه خواهد شد.
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تامین سررویس ایاب و ذهاب (اسرتاندارد و مورد تائید کارفرما) کارکنان پیمانکار از شرهر سریرجان و مناطق اطراف به شررکت
جهان فوالد سیرجان و بلعکس مطابق با شیفت کاری مصوب شرکت نظم آوران در تعهد و هزینه پیمانکار می باشد .
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تامین خودروهای مورد نیاز جهت حمل و نقل و جابجایی ابزارآالت ،قطعات یدکی تجهیزات سربک و سرایر لوازم مورد اسرتفاده
در اجرای عملیات موضوع قرارداد در تعهد و به هزینه پیمانکار میباشد.
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پیمانکار متعهد است مطابق با چارت سازمانی (پیوست شماره  )5پرسنل مورد نیاز کارگاه خود را بکارگیری کند .
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پیمانکارمتعهد اسرت در جلسرات روزانه ،هفتگی و ماهانه که دسرتگاه نظارت برای برنامهریزی و اعالم نیاز به مکانیزمها تشرکیل
میگردد شررکت نموده و صرورتجلسره مربوطه را امضرا و اجرا نماید بدیهی اسرت امضرای این صرورتجلسرات هرگز بهانه برای انجام
ندادن دستورات دستگاه نظارت در شیفت های جاری و کارهای اضطراری ابالغی توسط دستگاه نظارت نخواهد بود.

تبصرره  :8پیمانکار موظف به انجام درخواسرت کارهای اضرطراری کارفرما درمحدوده شررح خدمات قرارداد بوده و هزینه این گونه عملیات
را در قیمت خود لحاظ نموده است.
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پیمانکار و پرسررنل وی مسررئول اجرای کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی در داخل و یا خارج از سررایت و به طور کلی ملزم به
اجرای کلیه مقررات جاری و ابالغی کارفرما می باشرند و در صرورت بروز هر حادثه ناشری از عدم رعایت موارد قانونی مسرئول و
پاسخگو و جبران کننده کلیه خسارات خواهند بود و بدیهی است کارفرما ازاین بابت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
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پیمانکار ملزم به تجهیز کارگاه شرامل تهیه و تامین کلیه ملزومات ،ابزار آالت ،تجهیزات ،مخازن ذخیره سروخت و آماده سرازی
تجهیز محرل جهرت انجرام کلیره امور تعمیراتی و آپراراتی ،ترامین کرانکس و کرانتینر ،اجرای فنس برا تیرهرای عمودی و افقی
تاسریسرات و روشرنایی سرقفی ،دسرتگاه کارواش ،کف سرازی مناسرب و سرایبان مورد نیاز و آمادهسرازی و ایجاد فضرایی جهت جمع
آوری آب هرای سرررطحی ،دفتر کرار ،انبرار پرای کرار و جهرت نیروهرای خود در محلی کره تعیین و ابالغ می گردد جهرت انجرام
موضوع قرارداد به عهده و هزینه خود می باشد.
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پیمانکار متعهد به اسرتفاده از ابزار و وسرایل اسرتاندارد و رعایت اسرتانداردهای الزم جهت بارگیری و باراندازی ،حمل و نقل و
دقرت هرای الزم در مورد مهرار کردن برار و جلوگیری از ریزش و آلوده شررردن محیط و خرارج نشررردن متریرال هرا از کرامیون در
هنگام تردد در مسریر و جاده ها می باشرد به گونه ای که تردد وی و جابجایی کاالها و بارها برای دیگران مزاحمت و حادثه ای
را به بار نیاورد و از ایجاد ترافیک در سایت و مسیرهای حمل مواد جلوگیری نماید.
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پیمانکار متعهد اسرت در هنگام بارگیری رعایت اسرتاندارد های الزم جهت ارتفاع بار و وزن بار را بنماید به گونه ای که ارتفاع
بار کامیون ها و وزن آنها از حد تعیین شده فراتر نرود.
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پیمانکار موظف است از مسیرهای تعیین شده توسط واحد ترافیک و دستگاه نظارت تردد نماید.
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مسرئولیت حوادث مدنی و جزائی ناشری از عدم رعایت مقررات ایمنی و فنی و حفاظتی و با عدم اسرتفاده صرحیح از دسرتگاه ها
و وسرایل مورد اسرتفاده در رابطه با انجام کارهای موضروع قرارداد کال و جزئاً به عهده و هزینه پیمانکار می باشرد وکارفرما در
این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

22-4

پیمانکار متعهد به تامین و جبران خسررارت وارده به اموال کارفرما و سررایر خسررارت دیدگان در اثر عیوب تجهیزات و قصررور
نیروهای خود می باشد.

23-4

پیمانکار موظف اسررت کلیه پرسررنل و مکانیزم های مربوطه را اعم از قراردادی ،تمام وقت ،پاره وقت ،سرراعتی و ( ...حتی برای
یک روز) تحت پوشش بیمه های ذیل قرار دهد:
 -1بیمه تامین اجتماعی
 -2بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
 - 3بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث
 -4بیمه مسئولیت مدنی و مهندسی کارگاهی
-5بیمه عمر و حوادث گروهی
 -6بیمه شخص ثالث ،بیمه بدنه و سرنشین (جهت خودروها و ماشین آالت و مکانیزمها)

24-4

پیمانکار موظف اسررت محیط کار را برای کلیه کارکنان خود ایمن نموده و پس از اتمام کار محل مربوطه را تمیز و نسرربت به
خارج نمودن وسایل اضافی از محل کار اقدام نماید.

25-4

پیمانکار می بایسرت از قبل پیش بینی های الزم در خصروص عدم حضرور یا مرخصری پرسرنل خود را انجام داده و در تمام مدت
به تعداد کافی پرسنل در محل کار داشته باشد.

26-4

پیمانکارموظف اسرت هرگونه تغییرات اسراسرنامه ای که درطول مدت اجرای قرارداد اعم ازتغییرات در ترکیب اعضرای هیئت
مدیره ،نام ،مشرخصرات و میزان سرهامداران و بازرسرین شررکت و ...رخ دهد مراتب راحداکثر ظرف یک هفته به همراه مسرتندات
مربوطه به کارفرما اعالم نماید.

27-4

اجرای آموزش های ایمنی مقدماتی و دوره ای برای تمامی پرسررنل موضرروع قرارداد بر عهده پیمانکار بوده و در صررورت بروز
هرگونه اتفاق ناشری از قصرور پرسرنل پیمانکار در انجام وظایف قراردادی ،جبران هر گونه خسرارت وارده بر عهده پیمانکار می
باشد.

28-4

پیمانکار ضرمانت می کند که در اجرای موضروع قرارداد ،کار را با اسرتفاده از پرسرنل آموزش دیده ،با تجربه و با دقت انجام دهد
و مطابق با دستورالعمل انضباطی و سایر دستورالعمل های کارفرما شروع به فعالیت نماید.

29-4

پیمانکار مکلف اسرت در خصروص قوانین و آئین نامه های حفاظت و بهداشرت کار ،کارکنان خود را توجیح نماید .در هر صرورت
مسرئولیت وقوع هر گونه حادثه ناشری از کار ،مطابق با قانون کار و تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار می باشرد و ایشران مسرئول
مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :
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پاسرخگویی به مراجع انتظامی و قضرایی و کارگری و دسرتگاه ها و ادارات نظارتی می باشرد و کارفرما را از تبعات ناشری از اقامه
این دعاوی توسط اشخاص ثالث مصون می نماید.

30-4

پیمانکار خود را متعهد به پاسرخگویی به هر گونه ادعا و شرکایت در مراجع اداری ،انتظامی و قضرایی در خصروص رابطه کارگر و
دسرتگاه نظارتی با کارکنان خود می داند ،همچنین حضرور در جلسرات رسریدگی به دعاوی کارگران علیه دسرتگاه نظارت تا
مرحله صررردور رای هیات تشرررخیص و یا سرررایر مراجع ذی ربط و اجرای رای و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران برابر آراء
صادره از وظایف پیمانکار یا نماینده قانونی وی می باشد.

31-4

پیمانکار متعهد اسررت کلیه اطالعات و همچنین اسررناد و مدارک مربوط به موضرروع این قرارداد را محرمانه تلقی نموده و از
افشررررای آنرهررا خرودداری کرنررد ،در غریرر ایرنصررررورت هرر گرونرره خسررررارت وارده برره کررارفررمررا را از ایرن بررابررت
می بایست جبران نماید.

32-4

در اجرای تبصرره الحاقی ماده  38قانون تامین اجتماعی چنانچه یکسرال از پایان یا تعلیق یا فسرخ قرارداد سرپری شرده باشرد و
پیمانکار اقدام به ارائه مفاصراحسراب ننماید ،کارفرما می تواند ضرمن ارسرال یک نسرخه از قرارداد و اطالعات آن از محل سرپرده
بیمه و آخرین صرورتحسراب یا سرایر سرپرده ها و تضرامین نسربت به اخذ مفاصرا حسراب تامین اجتماعی اقدام نماید و پیمانکار
نمی تواند در این زمینه معترض گردد.

33-4

تأمین و توزیع کلیه لوازم ایمنی و حفاظت فردی اسررتاندارد مورد نیاز پرسررنل مطابق با تائید واحد  HSEکارفرما و ماتریس
ابالغی به عهده پیمانکار می باشد.
پیمانکار متعهد به تامین حداقل تعداد کانکس های مورد نیاز به شررح زیر اسرت و در صرورت نیاز به تعداد کانکس و کانتینر
بیشتر نسبت به تأمین آن اقدام نماید و هزینه آن را در قیمت لحاظ نماید:
 -1جهت پرسنل تعمیرگاه و رانندگان سه دستگاه کانکس  6متری.
 -2جهت امور اداری و مدیریت یک دستگاه کانکس  12متری.
 -3جهت انبار دو دستگاه کانتینر شش متری.

34-4

پیمانکار متعهد اسرت نسربت به تامین کلیه متریال و مصرالح مورد نیاز جهت آماده سرازی محوطه پارکینگ و تعمیرگاه شرامل
خاکبرداری و خاکریزی تسرهیل و کوبش زمین و اجرای کف سرازی با آسرفالت به ضرخامت  5سرانتیمتر اجرای فنس با تیرهای
عمودی و افقی درب مناسرب کارگاه اجرایی روشرنایی با تابلو برق و سریم کشری اجرای  250متر مربع سرایبان اسرکلت فلزی
تیرآهن  Iمقاوم به ارتفاع  6متر با فوندانسررریون جهت تعمیرگاه حفر و احداث سررریپتک جهت جمع آوری آبهای سرررطحی و
کارواش محوطه کارگاهی و اسرتقرار کپسرول آتش نشرانی به اندازه کافی اقدام نموده و هزینه آن را در قیمت پیشرنهادی خود
ملحوظ نماید.

35-4

پیمانکار متعهد اسرت جهت انجام عملیات موضروع قرارداد مکانیزم های مورد نیاز را جهت جابجایی تجهیزات خود از هر نقطه
تا محل کارخانه و همچنین سررویس مناسرب جهت جابهجایی نیروها در داخل سرایت ،لوازم یدکی ،مواد مصررفی و ابزار خود و
همچنین انجام سررویس و تعمیرات در (پنچرگیری و تعویض روغن و ).......در سرایت با هزینه خود فراهم نماید و به هیچ وجه
از مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین که در این قرارداد آورده شده به منظور جابجایی نیروها در سایت استفاده ننماید.
مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

36-4
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پیمانکار متعهد اسررت دسررتگاههای ارتباطات رادیویی واگذاری کارفرما (در صررورت وجود امکانات) را در پایان قرارداد سررالم
تحویل کارفرما دهد.

تبصرره  :9تعمیر دسرتگاههای بند فوق در تعهد پیمانکار می باشرد .هزینه خرابی تجهیزات در اثراسرتهالک در تعهد و هزینه کارفرما می
باشد و تشخیص این امر بر عهده دستگاه نظارت می باشد.
تبصرره  :10مقررات و ضروابط مربوط به اسرتفاده از دسرتگاههای فوق را کارفرما تدوین و ابالغ خواهد نمود و پیمانکار ملزم به اجرای آن
میباشد.

37-4

تامین نیروی انسرانی جهت اجرای مفاد این قرارداد با توجه به تخصرص و تجربه مورد نیاز به عهده پیمانکار میباشرد پیمانکار
موظف به رعایت مقررات اداره کار و تامین اجتماعی در این ارتباط می باشد.

38-4

پیمانکار بایسررتی از بنیه مالی کافی برخوردار باشررد و متعهد اسررت تا حداقل  3ماه قادر به پرداخت حقوق و مزایای پرسررنل
خود در صرورت عدم هرگونه پرداخت از سروی کارفرما در خصروص موضروع قرارداد باشرد و خللی در انجام کارهای محوله به
وجود نیاید.

39-4

پیمانکار متعهد اسرت کلیه عملیات موضروع قرارداد را در تمامی مناطق متعلق به کارفرما و منطقه تعیین شرده به انجام رسراند
بدون این که خواهان ما به تفاوت و یا مبلغ اضافی نسبت به قیمت های مندرج در فهرست مقادیر و آحاد بها باشد.

40-4

پیمانکار مسررئول رفتار و کردار نیروهای خود می باشررد و متعهد اسررت از کارکنانی اسررتفاده نماید که مورد تایید واحدهای
ذیربط و بخصوص دستگاه نظارت کارفرما باشند.

41-4

پیمانکار موظف اسرت از پرسرنل ماهر و با تجربه و رانندگان دارای گواهینامه متناسرب با مکانیزم مورد اسرتفاده و اپراتورهای
دارای گواهینامه ویژه متناسررب با مکانیزم و پرسررنل ایمنی فنی باتجربه اسررتفاده نماید و نیروهای پیمانکار بایسررتی حداقل
مدرک سوم راهنمایی داشته باشند.

42-4

پیمرانکرار متعهرد اسرررت نیروهرای جرایگزین در هنگرام تعویض شررریفرت و همچنین غرذای گرم آنران را در محرل مرأموریرت آنهرا
(محدوده کار ابالغی توسرط دسرتگاه نظارت در دسرتور کارها) تعویض و یا تحویل نماید و مجاز به تاخیر و انتقال نیروها جهت
صرف غذا و یا تعویض شیفت با دستگاه های سنگین و نیمه سنگین نمی باشد.

43-4

هر گاه صرالحیت هر کدام از پرسرنل پیمانکار از نظر فنی و یا سرایر موارد از نظر دسرتگاه نظارت مورد تردید قرار گیرد پیمانکار
متعهد اسررت با دریافت ابالغ مربوطه پرسررنل مربوطه را تعویض و جایگزین نماید (جایگزینی پرسررنل فوق الذکر نمی تواند
بیشتر از دو روز به طول انجامد).

44-4

پیمانکار موظف اسرت برای نیروهای اپراتور و رانندگان پایه یک و ویژه خود از قسرمت  HSEو حراسرت کارفرما مجوز الزم را
اخذ نماید.

45-4

تامین ریگر مورد نیاز مکانیزم هایی که نیاز به ریگر دارد به عهده پیمانکار میباشرررد و از این بابت هزینه جداگانه ای پرداخت
نمی گردد و پیمانکار هزینههای مرتبط را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نموده است.

46-4

پیمرانکرار متعهرد اسرررت مکرانیزم هرایی را جهرت انجرام تعهردات منردرج در قرارداد حراضرررر بره کرار گیری نمرایرد کره بره لحراظ
فنی،کیفی ،سالمت وآماده بکاری مورد دستگاه نظارت باشد.
مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  26از 42

تبصرره  :11در صرورتی که مکانیزمها(ماشرین االت سرنگین ونیمه سرنگین موضروع قرارداد)مورد تایید کارفرما نباشرد پیمانکار
موظف است بدون اینکه خللی در انجام موضوع قرارداد حاضر ایجاد شود اقدام به جایگزینی مکانیزم مورد نظرکند.

47-4

پیمانکار موظف به کدگذاری ادوات و تجهیزات مورد اسررتفاده خود با هماهنگی دسررتگاه نظارت می باشررد به گونه ای که از
فواصل دور قابل رویت باشد.

48-4

پیمانکار متعهد اسررت در هنگام بارگیری رعایت اسررتانداردهای ارتفاع بار را به نماید به گونه ای که ارتفاع بار کامیونها از حد
تعیین شده فراتر نرود.

49-4

پیمانکار موظف اسررت کلیه مجوزهای الزم ( بارنامه و )...را در جهت تردد دسررتگاه های مورد اسررتفاده در داخل و خارج (در
صورت نیاز ) تهیه نماید.

50-4

تهیه یک نسررخه از کلیه فرم ها جهت ارائه گزارش و آمار مورد نیاز کارفرما به صررورت دیجیتالی یا سررخت افزاری (کارت یا
برگه) در تعهد پیمانکار میباشد.

51-4

پیمانکار متعهد اسرت در هر زمان و بدون وقفه مکانیزم های در تعهد خود را بر اسراس دسرتور ابالغی دسرتگاه نظارت به همراه
راننده (اپراتور) و در صورت داشتن ریگر تامین نماید.

52-4

پیمرانکرار متعهرد اسرررت از هر نوع مکرانیزمی را کره برای انجرام تعمیرات خرارج از سررررویس می براشرررد ترا زمران آمراده بره کراری
مکانیسرم ،کلیه کارهای مربوطه را به وسریله مکانیزم و تجهیزات جایگزینی خود به انجام رسراند بدیهی اسرت کلیه هزینههای
مکانیزم های جایگزینی در قیمت پیمانکار دیده شده و به عهده پیمانکار میباشد .

53-4

پیمانکار متعهد اسرت از ریزش یا پراکندگی کلیه ضرایعات و یا موادی که جابجا می کند در محل و یا در مسریر ها و راه های
ارتباطی جلوگیری نمایند در غیر این صررورت جمع آوری و نظارت و عاری نمودن مسرریرها از این گونه مواد به عهده پیمانکار
میباشد و بدیهی است از این بابت هیچگونه مبلغ اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

تبصررره  :12در صررورت اسررتنکاف و بیتوجهی پیمانکار نظافت توسررط کارفرما انجام و هزینه انجام شررده با اعمال ضرررایب ( %15پانزده
درصد) باالسری از حساب پیمانکار کسر می گردد.

54-4

پیمانکار موظف اسرت جهت انتقال مکانیزمهایی که در مواقع جابجایی احتیاج به اسرکورت دارند اسکورت الزم را به هزینه خود
تامین نماید.

55-4

پیمانکار متعهد اسرت آن دسرته از مکانیزم ها را که برای انجام تعمیرات متوقف می نماید بگونه ای برنامه ریزی و تعمیر نماید
که راس مدت زمان توافق و تعیین شرده توسرط دسرتگاه نظارت مکانیزم را آماده و در راسرتای عملیات اصرلی موضروع قرارداد به
کار گمارد.

56-4

پیمانکار موظف اسرت کلیه تجهیزات و ابزار آالت مورد اسرتفاده را طبق اسرتاندارد تسرت و کالیبره نماید به گونهای که وقفه ای
در تعمیرات مرتبط با قرارداد پیش نیاید.

57-4

پیمانکار موظف اسرت هرگونه آلودگی دسرتگاهها و محیط اطراف آن را که بر اثر روغن کاری و شرسرتشروی دسرتگاه و در حین
انجام تعمیرات و غیره به وجود آمده باشد را برطرف نماید به صورتی که به شکل استاندارد و به حالت اولیه دراید.

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  27از 42

تبصرره  :13در صرورت خودداری پیمانکار از اجرای بند فوق کارفرما نسربت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضرافه %30
جریمه به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد نمود و در صورت تکرار تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد.

58-4

تامین کلیه تجهیزات مانند پاکت و زنجیر و السرررتیک و متعلقات و قطعات پیکور و  ...جهت انجام موضررروع قرارداد برعهده و
هزینه پیمانکار میباشد و کارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال خسارات و استهالک آنها ندارد.

59-4

در صورت واگذاری دستگاههای متعلق به کارفرما به پیمانکار مطابق فرمهای تحویل و تحول ،تحویل پیمانکار می گردد.

60-4

در صرورت نیاز کارفرما به اضرافه کردن مکانیزم جدیدی به موضروع قرار که خارج از لیسرت ماشرین آالت پیوسرت قرارد باشرد
قیمت واحد مذاکره و پس از توافق قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

61-4

پیمانکار متعهد اسرت در هر زمان از شربانه روز بدون واسرطه ،مکانیزمهای در تعهد خود را بر اسراس دسرتور ابالغیه دسرتگاه
نظارت بکار گیری نماید (.شامل مکانیزم های با شرایط قراردای  12ساعته و 24ساعت می باشد)

62-4

پیمانکار متعهد اسررت در صررورت اتمام شرریفت و ناتمام ماندن فعالیت ها وجهت ادامه کار راننده و اپراتور مکانیزم را در محل
کار تعویض نماید و قبل از اتمام کار حق بازگشت مکانیزم به پارکینگ وجود ندارد.

63-4

پیمانکار متعهد است مکانیسم های موردی را بصورت آماده به کار جهت ارائه خدمات حاضر نماید و انجام تعمیرات سرویس و
نگهداری و غیره در سراعات انجام فعالیت مکانیزم ممنوع می باشرد و سرایر شررایط قرارداد جاری در مورد آن مکانیزم ها نیز
حاکم می باشد.

64-4

در مواقع نیاز به هماهنگی بین دو یا چند دسرتگاه (جرثقیل یا سرایر ماشرین آالت) با تشرخیص و هماهنگی دسرتگاه نظارت
پیمانکارمتعهد به کارگیری نفر متخصرص جهت انجام هماهنگی در محل بوده و عملیات مربوطه یا مسرئولیت پیمانکار انجام و
هزینه آن بر عهده پیمانکار میباشد.

65-4

پیمانکار متعهد اسرت مکانیزمهای در تعهد خود را مطابق جدول فهرسرت بها جهت ارائه خدمات موضروع قرارداد آماده به کار
داشرته باشرد بدیهی اسرت انجام هرگونه تعمیرات سررویس و غیره در سراعات انجام فعالیت مکانیزم ممنوع می باشرد در خصروص
ماشرین آالتی که بایسرتی دو شریفت یاسره شریفت در حال کار باشرد انجام سررویس های روتین تنها در زمان تعمیرات واحدی
که به آن سرررویس می دهند مجازمی باشررد و در صررورتی که الزم باشررد این تعمیرات در زمان تولید انجام شررود بایسررتی با
هماهنگی دستگاه نظارت و با جایگزینی ماشین آالت مشابه صورت پذیرد تا خللی به فرایند تولید یا بهرهبرداری وارد نشود.

66-4

پیمانکار متعهد اسرت کلیه مکانیزم های واگذاری و اسرتیجاری را قبل از اعزام به محل و شرروع کار توسرط سرازمان های دارای
صالحیت ،تست استاتیک و دینامیک نموده و گواهی سالمت و مدارک مثبته ( )CERTIFICATCمکانیزم ها را به دستگاه
نظارت ارائه نماید بدیهی اسرت رعایت جداول باربرداری و بهره برداری ،بازرسری سریم بکسرل ها کنترل ظرفیت بار سریم بکسرل
از وظایف پیمانکار بوده و در صررورتی که دسررتگاهی از لحاظ شرررایط فنی و کار مناسررب نباشررد هزینه ای جهت آن مکانیزم
پرداخت نمی گردد و طبق ماده  5جرایم با او برخورد می گردد.

تبصررره  :14پیمانکار موظف اسررت به منظور بهره برداری از جرثقیل های واگذاری و اسررتیجاری ،مجوزات دوره ای الزم بازرسرری سرریم
بکسل ها را از مراجع مورد تایید دستگاه نظارت اخذ نماید.

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

67-4

صفحه  28از 42

پیمرانکار متعهد از هر نوع مکانیزمی را که برای انجام تعمیرات و  PMبهره برداری خارج نموده اسرررت تا زمان آماده سرررازی
مکانیسرررم کلیه کارهای مربوطه را به وسررریله مکانیزم ها و تجهیزات جایگزینی خود به انجام برسررراند و بدیهی اسرررت کلیه
هزینههای مکانیزمهای جایگزینی به عهده پیمانکار میباشد و به مکانیزم تحت تعمیر و  PMکارکردی تعلق نمی گیرد.

68-4

پیمانکار متعهد اسرت برای مهار کردن و بستن بارها از سیم بکسل ها ،شِگِل ها ،بلت و قالب و ...مطابق با استاندارد مورد تأیید
کارفرما استفاده نماید و تامین این گونه ابزارها به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

69-4

کلیه مناطق فوالد سررازی مجتمع جهان فوالد سرریرجان منطقه خاص می باشررد و تامین کلیه تجهیزات مانند السررتیک و
متعلقات و  ...جهت انجام موضروع قرارداد کالً بر عهده و هزینه پیمانکار میباشد و کارفرما هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال
خسارت و استهالک تجهیزات مذکور را ندارد.

70-4

اگر مکانیزم های موضرروع قرارداد بیش  90درصررد آماده به کاری جهت تعمیرات متوقف شررود پیمانکار موظف به جایگزینی
مکانیزم می باشد،که تشخیص این امر بر عهده دستگاه نظارت می باشد.

71-4

پیمانکار موظف اسررت برای انجام تعمیرات مکانیزم ها بر اسرراس برنامه زمانی که دسررتگاه نظارت تعیین و با پیمانکار توافق
مینماید عمل کند در غیر این صورت مطابق مندرجات ماده ( 4جرایم) اقدام می شود.

72-4

پیمانکار نمی تواند تغییرات و یا اصررالحی بدون داشررتن دسررتور کار از طرف دسررتگاه نظارت روی مکانیزه ها انجام دهد و
پیمانکار موظف اسرت بعد از انجام تعمیرات در قسرمتهای مختلف و حسراس (مانند جک ها ،سریسرتم های هیدرولیک ،ترمز ها
و )...مکانیزم عملکرد آن را بررسی و پس از تایید دستگاه نظارت آن دستگاه را مجدداً به کار گیرد.

73-4

پیمانکار موظف است در تحویل و تحول مکانیزم ها مطابق فرمت ارائه شد توسط دستگاه نظارت عمل نماید.

74-4

زمان مجاز تعمیرات مکانیزه ها به شررح جدول زیر می باشرد و پیمانکار متعهد اسرت طبق برنامه زمانی اقدام نماید در غیر این
صورت طبق ماده  4شرایط خصوصی (جرائم) جریمه می گردد.
ردیف

نوع فعالیت

حداکثر زمان توقف مجاز

1

تامین قطعات داخلی

 7روز

2

تامین قطعات خارجی

 60روز

3

تعمیر اساسی موتور

 10روز

4

تعمیر اساسی گیربکس

 7روز

5

تعمیر اساسی دیفرانسیل و گیربکس

 7روز

6

تعمیر اساسی جک ها

 7روز

7

تعویض پمپ ها و هیدرو موتورها

 2روز

تبصره  :15زمان مجاز سایر فعالیت ها طبق توافق با دستگاه نظارت محاسبه خواهد شد.
تبصره  :16مدت زمان گارانتی تعمیرات بر اساس جدول حداقل  1500ساعت کاری و یا  6ماه می باشد.
مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

75-4

صفحه  29از 42

پیمانکار موظف اسرت کلیه ماشرین آالت و تجهیزات این قرارداد را در محلهایی که کارفرما در محوطه کارخانه فوالد سرازی
جهان فوالد سیرجان تعیین مینماید به کار گمارد.

76-4

پیمانکار متعهد اسرت کلیه مکانیزم اختصراص داده شرده به واحدهای مختلف را بدون هماهنگی با دسرتگاه نظارت با یکدیگر
جابجا ننمایید و در مواقع نیاز طبق دستورات و هماهنگی دستگاه نظارت اقدام نماید .

77-4

تامین سروخت (گازوئیل یا بنزین) مکانیزم ها همچنین توزیع سروخت به عهده و هزینه پیمانکار اسرت وپیمانکار موظف اسرت
سرروخت رسررانی را در محل بکار گیری مکانیزم ها بدون اینکه خللی در فعالیت مکانیزم ایجاد شررود و با رعایت کامل موارد
 HSEانجام دهد و از خروج مکانیزم بدون هماهنگی با دسرتگاه نظارت جهت سروخت گیری خارج از سرایت و محل ماموریت
خودداری نموده و کارفرما هیچگونه تعهدی در خصرروص تأمین سرروخت با نرخ های دولتی و نسرربت به پیمانکار نداشررته و
پیمانکار بایستی سوخت مورد نیاز خود را با هزینه خود تهیه نماید.

78-4

در صررورت نیاز کار فرما جهت سرروخت رسررانی به تجهیزات متفرقه متعلق به کار فرما طبق توافق دسررتگاه نظارت با پیمانکار
برآورد و به پیمانکار پرداخت می گردد.

79-4

پیمرانکرار موظف اسرررت اطالعرات کلیره برازدیردهرا (سررراعرت کرارکرد مکرانیزم در هر شررریفرت ،برازدیرد هرای روزانره و )...کرارواش و
شرسرتشروی مکانیزم سررویسهای سراعتی (  )...،600،400،200و  PMسرالیانه را طبق چک لیسرت تهیه و به تایید دسرتگاه
نظارت برساند.

80-4

پیمانکار موظف اسرت سررویسها و تعمیرات پیشرگیرانه بر روی مکانیزم ها را مطابق اسرتانداردهای تدوین شرده سرازنده انجام
داده و کلیه داده ها و اطالعات مورد نیاز کارفرما در رابطه با سررویس ها و تعمیرات را بر روی سریسرتم اتوماسریون تحویلی از
کارفرما وارد و ارائه نمایند.

81-4

سررویس و نگهداری و کلیه تعمیرات جاری و روتین تعمیرات موردی تعمیرات نیمه اسراسری و تعمیرات اسراسری مکانیزمهای
واگذاری و اسررتیجاری و خرابی ناشرری از اسررتهالک طبیعی در اثر فعالیت و یا عدم سرررویس و نگهداری پیمانکار و غیره و
همچنین تهیه و تامین کلیه قطعات یدکی و متریال های مورد نیاز آنها به عهده و هزینه پیمانکار میباشد.

82-4

پیمانکار متعهد اسررت در محل کار خود اعم از چاله سرررویس کارواش تعمیرگاه و پنچرگیری و کلیه محلهای انجام موضرروع
قرارداد و امور دفتری و تعمیرکار و تعمیراتی و سرویس کاری را عاری از هرگونه مواد روغنی و قطعات مصرفی داغی و ضایعات
و تمیز نگه دارند و ضرایعات زباله و مواد روغن سروخته و را به هزینه خود تفکیک و از سرایت خارج  ،دفع و طبق دسرتورالعمل
های دستگاه نظارت اقدام نماید.

83-4

پیمانکار اعالم میدارد که از کلیه فرآیندهای عملیاتی موجود تعهدات قرارداد اطالع کامل کسرررب نموده و در آینده هیچگونه
ادعایی مبنی بر عدم آگاهی نسبت به مفاد قرارداد را نخواهد داشت.

84-4

در صررورت نیاز کارفرما و ابالغ توسررط دسررتگاه نظارت پیمانکار موظف به تجهیز تریلر ها و کفی های خود و یا کارفرما به.
 Saddle. Skidو یا ناودانی های اطراف کفی به صرورت مناسرب می باشرد به نحوی که بارگذاری افقی و عمودی و سرایر
محصوالت تسهیل و ایمن گردد.

85-4

در پایان هر شیفت کاری موارد زیر بایستی توسط نماینده پیمانکار تحویل دستگاه نظارت گردد:
مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  30از 42

 -4-86-1برگ تاییدیه کار کرد که تکمیل شده باشد ( مربوط به هر قسمت)
 -4-86-2قبض باسکول مربوط به حمل بار و کلیه ضایعات مواد و قطعات و ...به همراه تأییدیه آن.
 -4-86-3اطالعات مربوط به انجام بازدیدها ،تعمیرات ،سرویس روزانه و ساعت کارکرد دیجیتالی مکانیرم و ...
 -4-86-4سایر فرم ها نیز بایستی در زمان مقرر در فرم تحویل کارفرما گردد.

86-4

برگ کارکرد ساعتی دستگاه پس از انجام کار و تایید بهرهبرداری از طریق راننده مکانیزم به شیفت فورمن پیمانکار و سپس
به دستگاه نظارت ارجاع میگردد.

87-4

برنامه ابالغی تعیین کننده روش کار و اجرای آن از تعهدات پیمانکار اسررت و همچنین انجام کارهای اضررطراری (فراخوان)
که از طرف مسئول شیفت ابالغ میشود به عهده و هزینه پیمانکار است و پیمانکار موظف به اجرای فراخوان می باشد.

88-4

تغییراتی کره بنرا بره ضررررورت و نیراز واحردهرا در برنرامره پیش میآیرد پیمرانکرار متعهرد بره همراهنگی و انجرام آن
می باشد.

89-4

پیمانکار موظف اسرت مکانیزم و تجهیزات الزم و کافی جهت رزرو در محل عملیات در اختیار داشرته و پیشبینی نمایند تا
در انجام هرگونه تعمیرات و سررویس حوادث و آتش سروزی و غیره حداکثر ظرف مدت یک شریفت کاری جایگزین مکانیزم
اصرلی نماید و در ضرمن پیمانکار تمام این موارد را در قیمت پیشرنهادی خود لحاظ نموده اسرت و کارفرما هیچ وجه مبلغ
اضافی بابت موارد ذکر شده به پرداخت نمی نماید.

90-4

در صررورت نیاز به کامیون با اطاق و کفی تقویت شررده و دو جداره و ...جهت حمل ضررایعات ،تامین و تجهیز آن بر عهده
پیمانکار میباشد و کارفرما هیچگونه هزینه ای بابت این موضوع پرداخت نمی نماید.

91-4

پیمانکار موظف اسررت قوانین ومقررات اداره کار و دسررتورالعمل های پرداخت حداقل حقوق و مزایا را برای پرسررنل خود
جهت انجام این قرارداد در نظر بگیرد.

92-4

پیمانکاراظهار می نماید که از فرآیند کار و موضرروع تعهدات قرارداد اطالع کامل کسررب نموده و در آینده هیچگونه ادعایی
مبنی بر عدم آگاهی نسبت به مفاد قرارداد را نخواهد داشت.

93-4

پیمرانکرار ضرررمن عقرد خرارج الزم بره کرارفرمرا وکرالرت بالعزل و اجرازه می دهرد کلیره جرائم و مبرالغ خسرررارت هرای وارده را از
صرورتحسراب های صرادره کسرر و یا از طریق مقتضری بدون اینکه احتیاج به اثبات ادعای خود (کارفرما) داشرته باشرد برداشرت
و یا وصول نماید.

94-4

در صرورتیکه حادثه ای (انسرانی – تجهیزاتی) بوجود آید آنالیزهای تهیه شرده توسرط دفتر فنی تعمیرات و  HSEدسرتگاه
نظارت مالک عمل خواهد بود.

95-4

لیسرت مشراغل قرارداد و حداقل نفرات مطابق جدول زیر می باشرد بدیهی اسرت که لیسرت مشراغل و تعداد پسرت ها صررفاً
حداقل نفرات عملیاتی مورد نیاز جداول مکانیزمهای واگذاری بوده و چارت سرازمانی نفرات اداری و سرتادی و سرایر جداول
می بایست توسط پیمانکار محاسبه و در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد.
تبصرره  :17عملیات ریگری و بارگیری و تخلیه ضایعات چاله اضطراری سرباره و ته تاندیش توسط پیمانکار انجام می شود و
از این بابت وجه اضافی به پیمانکار پرداخت نمی گردد.
مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  31از 42

ردیف

عنوان شغل

رده شغل

تعداد نفر

1

کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای

کارشناس

1

2

سرپرست کارگاه

مدیریت

1

3

کارشناس عملیات بار برداری و آماده سازی

کارشناس

1

4

تعمیرکار برق ماشین آالت سنگین ونیمه سنگین

اپراتور تعمیرکار

1

5

تعمیرکار مکانیک ماشین آالت سنگین ونیمه سنگین

اپراتور تعمیرکار

2

6

جوشکار

جوشکار نیمه ماهر

1

7

آپاراتچی

اپراتور تعمیرکار

1

8

سرویس کار

اپراتور تعمیرکار

2

9

مسئول شیفت عملیات

کارشناس

4

10

اپراتور باربرداری(دارای گواهینامه ریگری)

اپراتور

8

جمع

96-4

22

پیمانکار و عوامل وی هیچگونه رابط استخدامی با کارفرما ندارند.

ماده  )5جرائم قرارداد
چنانچه پیمانکار کارهای ارجاعی موضروع قرارداد را راس زمان مشرخص شرده در دسرتور کار و یا زمان بندی های ابالغ شرده توسرط
دسرتگاه نظارت به انجام نرسراند که در نتیجه موجب بروز خسراراتی برای کارفرما گردد .پیمانکار با نظر دسرتگاه نظارت مشرمول جرائم
به شرح ذیل خواهد شد.

1 -5

در صورتی که پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد و دستورات دستگاه نظارت تعلل و کوتاهی نماید که این قصور و تعلل به طور
مسررتقیم یا غیر مسررتقیم منجر به توقف خط تولید گردد به ازای هر سرراعت تأخیر در تامین و به کارگیری مکانیزم های واگذاری
معادل  1/2سراعت از کارکرد ماشرین مشرابه غیر واگذاری(ملکی یا اسرتیجاری پیمانکار) از صرورت وضرعیت پیمانکار کسرر خواهد شرد.و
به ازای هر سراعت تعلل در تامین و به کارگیری مکانیزم اسرتیجاری یا ملکی معادل یک سراعت از کارکرد هم آن دسرتگاه کسرر می
گردد.
تبصرره  :18پیمانکار به ازای تاخیر در به کارگیری مکانیزم های خاص به ازای هر سراعت200/000ریال عالوه بر کسرر کار کرد همان
دستگاه جریمه خواهد گردید.
تبصرره  :19نحوه محاسربه صرورت وضرعیت یک دسرتگاه به این صرورت خواهد بود که ابتدا جمع سراعات کارکرد و آماده به کاری
دستگاه و مبلغ آن محاسبه خواهد شد سپس جرائم محاسبه واز مبلغ قبلی کسر می گردد.
مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

2 -5

صفحه  32از 42

اگر تعلل پیمانکار در انجام کارهای موضرروع قرارداد و دسررتورات دسررتگاه نظارت موجب توقف خط تولید گردد به ازای هر سرراعت
توقف تولید پیمانکار معادل  %1ناخالصی صورت وضعیت آن ماه خود بابت خسارت ناشی از توقف تولید جریمه خواهد شد.
تبصره  :20در صورتیکه پیمانکار دو ماه متوالی یا دو بار در چهار ماه متوالی یا سه بار در یک سال به دلیل توقف تولید بیش از %15
از صورت وضعیت خود جریمه گردد کارفرما می تواند پیمانکار را خلع ید کند و پیمانکار حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

3 -5

در صورتیکه پیمانکار سرویس و نگهداری مکانیزه ها را طبق استاندارد مربوطه انجام ندهد و یا زمان تعمیرات مکانیزم بیش از زمان
تعیین شررده در قرارداد یا توافق شررده با دسررتگاه در مرحله اول حداکثر تا  %10از کار کرد یک ماه آن مکانیزم و در دفعات بعد این
جریمه بنا به تصررمیم کارفرما و با توجه به میزان تاخیر به وجود آمده حداکثر تا  %20از صررورت وضررعیت یک ماه مکانیزم جریمه
خواهد شد.

4 -5

در صرورتیکه قصرور پیمانکار در انجام وظایف محوله سربب حادث شردن خسرارات به تجهیزات و نیروی انسرانی کارفرما گردد پیمانکار
موظف به تامین کلیه خسارت های وارد بر اساس تشخیص کارفرما می باشد.
تبصرره  :21در صرورت خرابی دسرتگاه واگذاری و جایگزینی مکانیزم اسرتیجاری حق الزحمه معادل قیمت دسرتگاه واگذاری همان
مکانیزم پرداخت می گردد.

5 -5

در صررورت دریافت گزارش در مورد پراکنده شرردن ضررایعات (سرررباره ضررایعات فلزی و نخاله و  )....در مسرریر و راه های ارتباطی و
اسرررتنکراف پیمرانکرار از جمع آوری آنهرا در هر مورد در مرحلره اول  2.000.000ریال (دو میلیون ریال) و در مرحله دوم 4.000.000
ریال (چهار میلیون ریال) بعنوان جریمه از کارکرد پیمانکار کسررر می گردد و در صررورت تکرار این جریمه تا ده برابر جریمه مرحله
دوم بنا به تشخیص دستگاه نظارت افزایش خواهد یافت.

6 -5

در صرورتی که پیمانکار سررویس و نگهداری مکانیزم سرالم را طبق اسرتاندارد مربوطه انجام ندهد و یا زمان تعمیرات مکانیک بیش از
زمان تعیین شرده در قرارداد یا توافق شرده با دسرتگاه نظارت باشرد در مرحله اول حداکثر تا  %5از کارکرد یک ماه آن مکانیزم و در
دفعات بعد بنا به تشخیص دستگاه نظارت تا  %10از صورت وضعیت یک ماه آن مکانیزم جریمه خواهد شد.
تبصرره  :22در صرورت تعلل و تاخیر در انجام تعمیرات درخواسرت شرده جهت ماشرین های آتش نشرانی توسرط کارفرما به ازای هر
سرراعت تاخیر ،دسررتگاه نظارت مجاز اسررت به عنوان جریمه از صررورت وضررعیت کارکرد آن پیمانکار کسررر می باشرردچنانچه در اثر
سرررهلانگاری پیمانکار و یا عدم اجرای تدابیر حفاظتی ،زیانی به ابنیه ،تجهیزات و یا سرررایر اموال کارفرما یا شرررخص ثالث وارد آید
مسرئولیت رفع آن طبق نظر دسرتگاه نظارت به عهده و هزینه پیمانکار بوده و در صرورت قصرور پیمانکار جهت رفع خسرارات احتمالی
وارده ،کارفرما میتواند خود نسربت به رفع آن اقدام و هزینه آن را به اضرافه  %15باالسرری از مطالبات پیمانکار و یا سرپردههای وی
کسر نماید.

7 -5

در صرورت  )1سروء اخالق و رفتار )2 ،عدم اسرتفاده از لباس فرم )3 ،عدم اسرتفاده از لوازم ایمنی و حفاظت فردی و  )4عدم اسرتفاده
از لوازم نظافت صررنعتی توسررط هر یک پرسررنل پیمانکار ،به ازای هر مورد ،پیمانکار از ( %1یک درصررد) تا ( %5پنج درصررد) بنا به
تشخیص کارفرما در صورت وضعیت آن ماه جریمه خواهد شد.

8 -5

در صررورت عدم انجام مقررات مربوط به  HSEاز سرروی پیمانکار و عوامل وی ،مطابق با جرائم آیین نامه  HSEکارفرما جریمه ای
در صورت وضعیت های پیمانکار لحاظ خواهد شد.
مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :
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در صرورت جریمه شردن کارفرما توسرط کارفرمای اصرلی مجموعه (شررکت جهان فوالد) به علت عدم انجام ویا سرهل انگاری درانجام
وظایف قراردادی پیمانکار ،پیمانکار متعهد به جبران خسررارت وارده و پرداخت جریمه تا سررقف صررورت وضررعیت های این قرارداد
خواهد بود.

ماده  ) 6سایر شرایط

1 -6

پرداخت ها به پیمانکار بر اساس تنظیم صورت کارکردهای ماهانه و پس از کنترل و انجام تصحیحات الزم و نهایتاٌ تایید دستگاه
نظارت انجام خواهد شد.

2 -6

پیمانکار موظف است به منظور آموزشهای فنی و غیر فنی حین اجرای کار ،یک نفر رابط آموزشی را به عنوان هماهنگکننده آموزش
پیمانکار به واحد آموزش کارفرما معرفی نماید .نیازهای آموزشی پیمانکار پس از بررسی مطابق گردش کار و با هماهنگی دستگاه
نظارت ،پیمانکار و واحد آموزش انجام خواهد شد.

تبصره  : 23کلیه حقوق و مزایای فرد رابط آموزش پیمانکار و همچنین نیروهای جایگزین پرسنل در حال آموزش و پرداخت حقوق و مزایای
آنها کال در تعهد پیمانکار میباشد.

3 -6

در صورتیکه حادثهای (انسانی – تجهیزاتی) بوجود آید آنالیزهای تهیه شده توسط دستگاه نظارت مالک عمل خواهد بود.

4 -6

چنانچه بنابر تشخیص دستگاه نظارت نیاز به گذراندن دورههای آموزش تخصصی ویژه نیروهای پیمانکار باشد این امر پس از انجام
هماهنگیهای الزم با واحد آموزش کارفرما صورت گرفته و نیروهای پیمانکار موظف به شرکت در این دورههای آموزشی میباشند.
پیمانکار موظف است با هماهنگی و تایید کارفرما نسبت به ارائه آموزش به پرسنل خود با توجه به شرایط کار اقدام نماید (تمامی
پرسنل شرکت قبل از شروع به کار بایستی آموزش های ایمنی و آتش نشانی عمومی و امداد و نجات را گذرانده و در ارتباط با خطرات
محیط کار و شغل خود و نحوه ایمنی انجام کار توجیه شوند (آیین نامه آموزش ایمنی وزارت کار و امور اجتماعی)) و درصورت نیاز
پیمانکار به آموزش های دیگر ،مراتب بصورت کتبی به کارفرما ابالغ و پس از تایید کارفرما ،پیمانکار موظف است سریعاٌ نسبت به
ارائه آموزش ها به پرسنل خود اقدام نماید .در صورت انجام آموزش با ارائه مستندات هزینه به پیمانکار پرداخت می گردد.

5 -6

پیمانکار بایستی جهت انجام بهتر فعالیت دارای سیستم بهرهوری و تضمین کیفیت بوده و آن را به صورت عملی پیادهسازی کرده
باشد .همچنین در جهت استمرار و تداوم سیستمهای بهرهوری شرکت جهان فوالد سیرجان همکاری الزم را به صورت کامل با
دستگاه نظارت داشته باشد.

6 -6

روش های اجرایی قرارداد و همچنین دستورالعمل کلی فعالیت پیمانکار به اتفاق کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم می گردد ،در
صورت ایجاد مغایرت در انجام آن ،نظر دستگاه نظارت حاکم است.

7 -6

شرایط عمومی پیمان به شماره  102/1088 – 54/842مورخ  78/3/3سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای سایر مواردی که
در این قرارداد پیشبینی نشده است نافذ می باشد.

8 -6

کارفرما برای نیازهای جاری تعمیراتی روتین خود و تعداد تجهیزات و ماشین آالت و مدت زمان نیاز خود برای تعمیرات هفتگی و
ماهانه را یک روز زودتر و جهت تعمیرات سالیانه  15روز زودتر به پیمانکار ابالغ میکند.

9 -6

از نظر کارفرما مکانیزمی آماده به کار محسوب می گردد که دارای شرایط ذیل باشد:

9-6-1راننده یا اپراتور آن مکانیزم و ریگر مربوط (در صورت نیاز به ریگر) در محل کار خود حاضر باشند.
مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  34از 42

 9-6-2مکانیزم مورد نظر در فهرست مکانیزمهای قرار داد پیشبینی شده باشد و در آمار ماهانه از طرف دستگاه نظارت برای فعالیت در
تاریخ مشخص ابالغ و درخواست شده باشد.
 9-6-3مکانیزم هیچ گونه مشکل تعمیراتی نداشته و قادر به انجام امور محوله و وظایف خود به صورت ایمن و استاندارد و مطابق با
موضوع قرارداد باشد

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  35از 42

پیوست شماره سه
جدول فهرست مکانیزمها ،مقادیر و آحاد بهاء
لیست ماشین آالت جهت مکانیزم  12ساعته روزانه و  360ساعت ماهیانه
تعداد مورد

برند

سال ساخت

حداقل آماده

ردیف

نام تجهیز

1

جرثقیل کفی  10تن

3

2

جرثقیل  35تن تلسکوپی

1

90%

3

جرثقیل  50تن

1

90%

استفاده

کامیون  10چرخ مسقف

برآورد ساعت پیشنهاد قیمت اجاره ساعتی

به کاری

کار در سال

90%

12960
4320
4320

متحرک
کامیون کمرشکن  4محور

1

90%

4320

1

90%

4320

6

بیل بکهو

1

90%

4320

7

لیفتراک  5تن

2

90%

8640

3

لیفتراک  15تن

1

90%

4320

4

90%

17280

1

90%

4320

10

بابکت

1

90%

4320

11

تراکتور

1

90%

4320

4
5

8
9

کامیون کشنده (همراه با
تانکر آب پاش و کفی تریلر)
بیل چرخ زنجیری چنگ و
باکت

(ریال)

جمع به عدد
جمع به حروف

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

پیشنهاد قیمت اجاره ماهیانه
(ریال)

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  36از 42

لیست ماشین آالت جهت مکانیزم  24ساعته روزانه و  720ساعت ماهیانه
تعداد مورد

برند

سال ساخت

حداقل آماده

برآورد ساعت پیشنهاد قیمت اجاره ساعتی

ردیف

نام تجهیز

1

لودر zl50

1

2

لیفتراک  5تن

1

90%

3

لیفتراک  15تن

1

90%

8640

4

لیفتراک  3تن

1

90%

8640

1

90%

8640

6

استفاده

بیل چرخ زنجیری لبه زن
(پیکور و باکت)

به کاری

کار در سال

90%

8640
8640

(ریال)

پیشنهاد قیمت اجاره ماهیانه
(ریال)

کامیون  10چرخ نظافت
7

90%

1

صنعتی(حمل ضایعات

8640

صنعتی)
جمع به عدد
جمع به حروف

لیست ماشین آالت جهت انجام مکانیزم دو بار در هفته و  100ساعت ماهیانه
تعداد مورد

ردیف

نام تجهیز

1

وکیوم لودر (مکنده صنعتی)

استفاده

1

برند

سال ساخت

حداقل آماده برآورد ساعت پیشنهاد قیمت اجاره ساعتی
به کاری

کار در سال

90%

1200

(ریال)

پیشنهاد قیمت اجاره ماهیانه
(ریال)

جمع به عدد
جمع به حروف

تبصره  :20ذکر محل استفاده  ،در جداول فهرست بهاء فقط به منظور نشان دادن محل اصلی کاردستگاه می باشد و کارفرما مجاز می
باشد با تشخیص خود به پیمانکار اعالم نماید که از هر کدام از ماشین آالت در زمان کاری خود در هر محل از محوطه مجتمع شرکت
جهان فوالد سیرجان (کارگاه ذوب و ریخته گری شماره یک) استفاده نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض ویا درخواست وجه اضافه
را ندارد .در صورت عدم آماده بکاری ویا تعمیرات هر کدام از مکانیزم های جداول فوق ،پیمانکار موظف است مکانیزم مناسب و مشابه آن
جایگزین نماید.

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  37از 42

پیوست شماره چهار
دستورالعملها ،مقررات و ضوابط اداری ،بهداشتی ،ایمنی و زیست محیطی
.1

پیمانکار موظف است قبل از اجراى قرارداد برنامه ایمنى ،بهداشت و محیط زیست ( )HSE PLANخود را به تأیید
مدیریت  HSEبهداشت حرفهاى ،ایمنى و محیط زیست کارفرما برساند.

.2

پیمانکار متعهد مىگردد مطابق آئیننامه مربوطه نسبت به تشکیل کمیتههاى حفاظت فنى و بهداشت کار اقدام و صورتجلسات
مربوطه را به اداره کار منطقه و واحدهاى ایمنى فنى و طب صنعتى شرکت جهان فوالد سیرجان ارسال نماید.

.3

پیمانکار متعهد مى گردد قبل از شروع کار نسبت به تشکیل پرونده پزشکی براى کلیه نیروهاى خود اقدام و حداقل سالى یکبار
از آنها معاینه و آزمایشات الزم را به عمل آورده و گزارش نتایج آن را به واحد طب صنعتى کارفرما ارائه نماید.

.4

پیمانکار مکلف است نسبت به ایمن سازى محیط کار و تهیه وسائل حفاظت فردى مناسب و متناسب با شغل براى کارکنان خود
اقدام نماید .شرایط و وسائل مذک ور بایستى به تأیید مسئول ایمنى و بهداشت کارفرما برسد .همچنین پیمانکار بایستى نسبت به
آموزش نیروهاى خود در زمینه مسائل ایمنى ،بهداشت و چگونگى کاربرد وسائل فوق الذکر اقدام و بر نحوه استفاده و اجراى
دستورالعملهاى مذکور نظارت نماید.

.5

به منظور حفظ سالمت روانى و پیشگیرى از وقوع حوادث احتمالى ،پیمانکار ملزم به پرداخت به موقع حقوق و مزایا ،بیمه نمودن
پرسنل خود و سایر موارد قید شده در قانون کار مىباشد.

.6

پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارکنان خود در این قرارداد بصورت ماهانه بر اساس آنالیز حقوق و دستمزد
ا رائه شده مورد تایید دستگاه نظارت بوده و پرداخت صورت وضعیت هر ماه منوط به پرداخت حقوق و بیمه تامین اجتماعی ماه
قبل پرسنل از سوی پیمانکار می باشد.

.7

پیمانکار مکلف است نسبت به تهیه چارت سازمانى و شرح شغل مشاغل خود اقدام نماید.

.8

مسئولیت نظارت بر مسائل ایمنى و بهداشتى کلیه نیروهاى تحت پوشش پیمانکار به عهده وى مىباشد ،بروز هرگونه بیمارى یا
حادثه ناشى از عدم دانش کافى ،سهل انگارى ،عدم نظارت و ...به عهده پیمانکار مىباشد.

.9

پیمانکار متعهد مى گردد در اجراى کارهاى خطرناک ضمن هماهنگى با کارفرما و دستگاه نظارت مجوزهاى الزم را از واحدهاى
ذیربط دریافت و با رعایت اصول ایمنى اقدام بکار نماید.

 .10پیمانکار موظف است ،کنترل تردد نیروهاى خود را در محیط کار دقیقاً انجام دهد که افراد بجز در منطقه کارى خود حق تردد
در اماکن دیگر را نداشته باشند.
 .11پیمانکار موظف است نسبت به تهیه و تدوین آئیننامهها و دستورالعملهاى ایمنى ،بهداشت و محیط زیست کارگاه خود از قبیل
مقررات ایمنى و بهداشت ،آئیننامههاى انضباط کار ،تشویق و تنبیه نیروها ،آئیننامه حوادث ،دستورالعملهاى ایمنى تخصصى
کار با تجهیزات ،دستورالعملهاى کار با مواد شیمیائى ( ،)MSDSدستورالعمل استفاده از لوازم حفاظت فردى و در مجموع
 HSE PLANخود اقدام نماید و موارد فوق را به نحو مقتضى به نیروهاى خود آموزش دهد.

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  38از 42

 .12پیمانکار موظف است همه ماهه فرمهاى مربوط به آمار حوادث کارگاهى خود را تکمیل و به موقع به واحد ایمنى کارفرما ارسال
نماید.
 .13پیمانکار مکلف است نسبت به تهیه وسائل اطفاء حریق مناسب ،کافى و آماده به کار در محل کارگاه و کار خود اقدام و به نیروها
نحوه استفاده از این وسائل را آموزش دهد.
 .14پیمانکار ملزم است با توجه به نوع و شرایط کار و مشاغل موجود در مجتمع نسبت به نیاز سنجى و اجراى برنامه آموزشى شرکت
در ارتباط با مسائل ایمنى و بهداشتى اقدام نماید.
 .15پیمانکار ملزم است تمهیدات درمانى الزم را براى فرد حادثه دیده بعمل آورد و دستورالعمل مشخص در این زمینه داشته باشد.
 .16پیمانکار متعهد است مقدمات حضور کارکنان خود را در کالسهاى توجیهى و آشنائى با مسائل ایمنى ،بهداشت کار و محیط
زیست مطابق دستورالعملهاى جارى شرکت جهان فوالد سیرجان فراهم نماید.
 .17پیمانکار ملزم به رعایت و بکارگیرى دستورالعملهاى محیط زیست در محوطه کارخانه در موارد زیر مىباشد:
الف) جلوگیرى از ایجاد آلودگى آب ،خاک و هوا که از طریق انتشار گرد و غبار ،دود ،بخار شیمیائى و ریخت و پاش مواد و ضایعات
که در حین اجراى عملیات و یا حمل و نقل آنها به وجود مىآیند.
ب) خوددارى از تخلیه مواد مازاد آالینده ،روغنهاى سوخته و سایر مواد شیمیائى در محیط یا شبکههاى پسابهاى صنعتى و غیر
صنعتى قبل از اخذ مجوز از واحد محیط زیست شرکت.
ج) انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیرى از شیوع بیمارىهاى واگیردار در بین کارکنان از طریق رعایت دستورالعملهاى
بهداشت.
 .18پیمانکار مکلف است در پیاده سازى نظامهاى مدیریتى از جمله  OHSAS 18001که در جهت ارتقاء سطح سالمتى کارکنان
و پیشگیرى از وقوع حوادث و بیمارىهاى شغلى است .همکارى الزم را داشته و تمهیدات مرتبط با کارفرما را فراهم آورد.
 .19پیمانکار حق شستشوى خودروهاى خود اعم از سبک و سنگین را در سایت شرکت جهان فوالد سیرجان ندارد.
 .20عملکرد بهداشت ایمنى و محیط زیست آن شرکت در پایان هر سه ماه طى چک لیستهایى که دستگاه نظارت در اختیار آنها
قرار مى دهد مورد ارزیابى قرار خواهد گرفت .بدیهى است نتیجه ارزیابى در ادامه فعالیتهاى آن شرکت با شرکت جهان فوالد
سیرجان مد نظر قرار خواهد گرفت.
 .21چنانچه در ضوابط ایمنی و فنی کارخانه تغییراتی حاصل شود پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد.

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  39از 42

پیوست شماره پنج
چارت سازمانی پیشنهادی پیمانکار

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  40از 42

بخش سوم
برگه پیشنهاد قیمت
جدول  1از  3پیشنهاد قیمت:
لیست ماشین آالت جهت مکانیزم  12ساعته روزانه و  360ساعت ماهیانه
تعداد مورد

برند

سال ساخت

حداقل آماده

ردیف

نام تجهیز

1

جرثقیل کفی  10تن

3

2

جرثقیل  35تن تلسکوپی

1

90%

3

جرثقیل  50تن

1

90%

استفاده

کامیون  10چرخ مسقف

برآورد ساعت پیشنهاد قیمت اجاره ساعتی

به کاری

کار در سال

90%

12960
4320
4320

متحرک
کامیون کمرشکن  4محور

1

90%

4320

1

90%

4320

6

بیل بکهو

1

90%

4320

7

لیفتراک  5تن

2

90%

8640

3

لیفتراک  15تن

1

90%

4320

4

90%

17280

1

90%

4320

10

بابکت

1

90%

4320

11

تراکتور

1

90%

4320

4
5

8
9

کامیون کشنده (همراه با
تانکر آب پاش و کفی تریلر)
بیل چرخ زنجیری چنگ و
باکت

(ریال)

جمع به عدد
جمع به حروف

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

پیشنهاد قیمت اجاره ماهیانه
(ریال)

موضوع :تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه مورد بهره بردای ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
مناقصه گزار  :شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شمارهN-A-99-104 :

صفحه  41از 42

جدول  2از  3پیشنهاد قیمت :
لیست ماشین آالت جهت مکانیزم  24ساعته روزانه و  720ساعت ماهیانه
تعداد مورد

برند

سال ساخت

حداقل آماده

برآورد ساعت پیشنهاد قیمت اجاره ساعتی

ردیف

نام تجهیز

1

لودر zl50

1

2

لیفتراک  5تن

1

90%

3

لیفتراک  15تن

1

90%

8640

4

لیفتراک  3تن

1

90%

8640

1

90%

8640

6

استفاده

بیل چرخ زنجیری لبه زن
(پیکور و باکت)

به کاری

کار در سال

90%

8640
8640

پیشنهاد قیمت اجاره ماهیانه
(ریال)

(ریال)

کامیون  10چرخ نظافت
7

90%

1

صنعتی(حمل ضایعات

8640

صنعتی)
جمع به عدد
جمع به حروف

جدول  3از  3پیشنهاد قیمت :
لیست ماشین آالت جهت انجام مکانیزم دو بار در هفته و  100ساعت ماهیانه
تعداد مورد

ردیف

نام تجهیز

1

وکیوم لودر (مکنده صنعتی)

استفاده

برند

1

سال ساخت

حداقل آماده برآورد ساعت پیشنهاد قیمت اجاره ساعتی
به کاری

کار در سال

90%

1200

پیشنهاد قیمت اجاره ماهیانه

(ریال)

جمع به عدد
جمع به حروف

نام شرکت:
شناسه ملی:
نام و نام خانوادگی امضاء مجاز با ذکر عنوان سمت:
تاریخ:
مهر و امضاء صاحبان مجاز

مناقصه گزار

پیشنهاد دهنده

(ریال)

