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 «اسناد   فهرست »

 عنوان

              
 

 نامه شرکت در مناقصهدعوت -بخش اول

  ارزیابی کیفی -دومبخش 

 شرایط مناقصه، دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان -سومبخش 

 نامه)سند پیمان(  موافقت -چهارم بخش

 شرح کار – پنجمبخش 

 ها، مقادیر و برآورد کارتفكیكی نرخ جدول -ششمبخش 

 هاو دستورالعملها نامهضمانتها، فرمنمونه  - هفتمبخش 

 سایر مدارك و تأییدات پیمانكار - هشتمبخش 
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 مدیر عامل محترم

 ................................... شرکت 
 حراستانجام خدمات با ارزیابی کیفی یك مرحله اي  عمومی نامه شرکت در مناقصهموضوع:دعوت

 شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس

 

  مناقصه به شرح ذيل مي باشد .مناقصه به شرح ذيل مي باشد .بدينوسيله به اطالع ميرساند که شرايط الزم جهت شرکت در بدينوسيله به اطالع ميرساند که شرايط الزم جهت شرکت در 

  ..شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارسشرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس  حراستحراستخدمات خدمات انجام انجام   موضوع مناقصه:موضوع مناقصه:--11

  9090  شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس شامل تامينشرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس شامل تامين  حراستحراستخدمات خدمات انجام انجام   شرح مختصری از مشخصات کار:شرح مختصری از مشخصات کار:--22

  ..يج فارسيج فارسشرکت پااليش گاز بيدبلند خلشرکت پااليش گاز بيدبلند خل  حراستحراستنفر نيروی انساني جهت انجام خدمات نفر نيروی انساني جهت انجام خدمات 

 .شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارسرامهرمز، -بزرگراه بهبهان 1717بهبهان، کيلومتر  محل اجرای کار :-33

 ريالريال  237،152،912،872237،152،912،872 مبلغ برآورد کل کار :-44
 باشد.باشد.يك سال شمسي مييك سال شمسي مي مدت اجرای کار:-55
  شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسشرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس دستگاه نظارت: وکارفرما -66

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس مناقصه گزار: دستگاه-77

هشتاد و و  پانصدميليون و  يکصد و چهاردهميليارد و  هفت))7،114،587،3867،114،587،386مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:-88

بايست به صورت ضمانت نامة بانکي و يا واريز باشد که ميريال مي (سيصد و هشتاد و ششهزار و  هفت

پاکت الف تسليم گردد. مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ تحويل  نقدی به نفع کارفرما در

 اسناد مناقصه بوده وبرای سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

پااليش پااليش   ، بنام شرکت، بانك سپه، شعبه خالد اسالمبولي تهران 12453011768121245301176812شماره حساب بانکي کارفرما: 

  گاز بيد بلند خليج فارسگاز بيد بلند خليج فارس

  مورخمورخشنبه شنبه دودو  اداری روزاداری روزتا پايان وقت  07/02/1400مورخشنبه سه از روز :تحویل اسناد مناقصه-99

  باشد.مي  14001400//0202//1313

-مناقصه گران ميهمچنين گردد اسناد به ايميل مناقصه گران ارسال مي :مناقصهنشانی محل دریافت اسناد -1010

، شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارسرامهرمز، -بهبهان بزرگراه 1717، کيلومتر بهبهان توانند با مراجعه به آدرس

 نسبت به اخذ اسناد اقدام نمايند..هادفتر امور حقوقي و پيمان

مورخ مورخ شنبه شنبه سهسه  روزروز  صبحصبح  1111  ساعتساعت  راسراسجهت رفع ابهامات در خصوص موضوع مناقصه جهت رفع ابهامات در خصوص موضوع مناقصه  جلسة توجیهی: -1111

  شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارسشرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارسرمز، رمز، رامهرامه--بزرگراه بهبهانبزرگراه بهبهان  1717بهبهان، کيلومتربهبهان، کيلومتر  ::به نشانيبه نشاني  14001400//0202//1515

ای که به همين منظور ای که به همين منظور شود. حضور کليه شرکت کنندگان درجلسة مزبور الزامي است و صورت جلسهشود. حضور کليه شرکت کنندگان درجلسة مزبور الزامي است و صورت جلسهميمي  برگزاربرگزار

بهمراه ساير اسناد به کارفرما تسليم بهمراه ساير اسناد به کارفرما تسليم   کننده در پاکت)ب(کننده در پاکت)ب(امضاء شرکتامضاء شرکت  بايست پس از مهر وبايست پس از مهر وگردد نيز ميگردد نيز ميتنظيم ميتنظيم مي
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باشد که پيشنهادباشد که پيشنهادالذکر بعنوان اسناد و مدارك پيمان خواهد بود. الزم به توضيح ميالذکر بعنوان اسناد و مدارك پيمان خواهد بود. الزم به توضيح ميققصورت جلسه فوصورت جلسه فو  گردد وگردد و

  وو  باشدباشدپاکت)ب( به کارفرما ميپاکت)ب( به کارفرما مي  تسليم آن درتسليم آن در  وو  الذکرالذکرموظف به اخذ صورت مجلس فوقموظف به اخذ صورت مجلس فوق  وو  دهنده متعهددهنده متعهد

ی شرکتی شرکتپاکات پيشنهادپاکات پيشنهاد  گردد، ضمناًگردد، ضمناًبودن پيشنهاد تلقي ميبودن پيشنهاد تلقي مي  عدم تسليم آن به منزلة مردودعدم تسليم آن به منزلة مردود  وو  درصورت قصوردرصورت قصور

  اند تحويل گرفته نخواهد شد.اند تحويل گرفته نخواهد شد.هايي که درجلسه توجيهي شرکت ننمودههايي که درجلسه توجيهي شرکت ننموده

بايست مراتب انصراف خود را بصورت کتبي بايست مراتب انصراف خود را بصورت کتبي دعوت شدگان درصورت عدم تمايل به شرکت در مناقصه ميدعوت شدگان درصورت عدم تمايل به شرکت در مناقصه مي  --1212

  گزار اطالع دهند.گزار اطالع دهند.به دستگاه مناقصهبه دستگاه مناقصه  16/02/1400 شنبهچهارچهارحداکثر تا روز حداکثر تا روز 

در محل شرکت پااليش گاز بيدبلند  25/02/1400شنبه مورخ روز  14ساعت   :آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات--1313

  باشد.خليج فارس  به آدرس مي

شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج رامهرمز، -بزرگراه بهبهان 17بهبهان، کيلومتر نشانی محل تسلیم پیشنهادها : -1414

 .ها، دفتر امور حقوقي و پيمانفارس

باشد. زمان ای با ارزيابي کيفي ميبا توجه به اينکه مناقصه به صورت يك مرحله :زمان بازگشایی پاکات -15

گراني که حداقل امتياز ارزيابي کيفي را اخذ و گواهي تاييد صالحيت از حراست وزارت نفت بازگشايي به مناقصه

 گردد.يا حراست شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس را ارئه نموده باشند اعالم مي

باشد و به هيچ وجه مقيد به قبول گزار در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار ميتگاه مناقصهدسـ -16

، ارد و همچنين به پيشنهادات  ناقصپيشنهاد خاص نبوده و نيز تعهدی بر امضاء پيمان با حائز حداقل قيمت را ند

 مبهم و مشروط ترتيب اثر نخواهد داد.

معامالت شركت صنايع نـــامه اند طبق آئـــينبا هم تبانی نموده گرانناقصهمهرگاه اطالع حاصـل شود كه  -17

 با آنها رفتار خواهد شد.پتروشيمی خليج فارس 

باشد عهده پيمانکار ميهگيرد از قبيل بيمه ، ماليات و غيره بتعلق مي پيمانقانوني که به  پرداخت کليه کسور -18

مـــحاسبـــه خواهد شد.الزم به ذکر است که تسويه حساب کارفرما های غيرعمراني که براساس ضوابط طرح

پرداخت مبـــلغ صورت وضعيت آخر، منوط به ارائه مفاصا حساب پيمانکار از سازمان تأمين  و با پيمانکار

 اجتماعي خواهد بود.

سترد دارد و يا از چنانچه برندة مناقصه پس از دريافت اعالم کتبي قبولي پيشنهاد، پيشنهاد خود را مـــ -19

دهد که تضمين شرکت در مناقصه گزار ميتام را به مناقصه خودداری نمايد، دراين صورت اختيار پيمانامضاء 

وی را بدون نياز به تشريفات قضائي به نفع شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس ضبط نمايد وحق هرگونه 

 ادعا واعتراضي را ازخود سلب مي نمايد.

 گونه تسهيالت و امکانات ويژه از طرف کارفرما در اختيار پيمانکار قرار نخواهد گرفت. هيچ -20
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 دومبخش 

 ارزیابی کیفی

 

 

 

 بایست در پاکت ارزیابی کیفی قرار داده شوند:مدارك و مستندات که می

 ارزيابی كيفیكتابچه اسناد   -1

 رونوشت مصدق اساسنامه-2

مه رسمی آخرين تغييرات حاوي دارندگان امضاء مجاز و تعهدآور و آخرين آگهی تأسيس شركت وآگهی روزنا -3

 وضعيت ثبتی شركت)رونوشت يا روگرفت)كپی( كليه موارد مزبور برابر با اصل گردد(.

 ليست صاحبان سرمايه شركت همراه با مشخصات سهامداران -4

 رقمی( 12ادي نامه مؤديان مالياتی)شماره اقتصروگرفت)كپی( برابر با اصل گواهی-5

 روگرفت)كپی(  برابر با اصل شناسه ملی اشخاص حقوقی. -6

 روگرفت)كپی(  برابر با اصل كارت ملی دارندگان امضاء مجازشركت پيمانكار. -7

 گواهی احراز صالحيت از مراجع قانونی معتبر جهت  انجام كار موضوع مناقصه. -8

 گردند(عدم ارائه گواهی از روند مناقصه حذف می ارائه گواهی صالحيت ايمنی پيمانكاران)در صورت -9

ارائه گواهی تاييد صالحيت از حراست وزارت نفت يا حراست شركت صنايع پتروشيمی خليج فارس)در صورت -10

 گردند(عدم ارائه گواهی از روند مناقصه حذف می

بايست در پاكت ارزيابی قرار مدارك و مستندات كه جهت ارزيابی كيفی براساس جدول و توضيحات ذيل آن می-11

 داده شود.

 باشد:معیار های ارزیابی کیفی براساس جدول ذیل بوده و ارایه مدارك و مستندات مربوط به آن الزامی می
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 تامين نيروی حراستجدول ارزيابي كيفي مناقصه 

 توضيح امتياز وزن)درصد( شرح رديف

   35 28 داشتن تجربه و دانش  1

2 
سابقه و رضايت در كارهای قبلي  حسن

 در پنج سال گذشته

30 

20 

نامه از عملکرد پيمانکار و يا رضايت

نمايندگان وی در موارد ذيل جدول از طرف 

فقره  2فقره( يا ارائه 2رئيس دستگاه نظارت)

نامه از عملکرد پيمانکار از طرف رضايت

 مديرعامل.مرتبط با موضوع مناقصه

50 

نامه با موضوع رضايت از ارائه دو رضايت

عملکرد قراردادی)فرم ارزيابي از عملکرد 

گر از دستگاه نظارت شامل قراردادی( مناقصه

فقره ارزيابي  2ارائه يا  فقره( 2موارد ذيل: )

گر از طرف مدير پروژه و از عملکرد مناقصه

 ها. يا مدير اجرايي و يا امور حقوقي و پيمان

20 

رنامه از طرف مديرعامل ارائه دو فقره تقدي

های طرف قرارداد و يا ساير مقامات شركت

 درصد(20فقره 2ارشد وزارتخانه نفت. )

   25 32 توان مالي در پنج سال گذشته 3

 داشتن تجربه در محل اجرای كار 4

30 

15 

های استان ثبت شركت در يکي از شهرستان

 خوزستان

30 

 داشتن دفاتر و يا كارگاه در يکي از

های ماهشهر، اميديه،بهبهان، رامهرمز، شهرستان

 اهواز

40 

سال گذشته(  5داشتن سابقه كار مشابه )در 

 در شركتهای وابسته به نفت واقع در

 فقره( 2خوزستان)

  HSE  5های مدیریتی و دارا بودن گواهینامه 5

   100 جمع

 باشد.مي 70حداقل امتياز قابل قبول 
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 باشد .می 70 قبول قابل امتیاز نکته مهم: حداقل

  گر:مناقصه مشابه كارهاي انجام تجربه و اجرايی ( سوابق1

 منطبق و گرمناقصه قراردادهاي( فقره 4)تعداد ارزيابی اين در ،...( و حراست)عمومی  پيمانكاري كارهاي براي 1-1

 از باالتر يا معادل ،(ساليانه بصورت)الس هر تفكيك به قرارداد هر مبلغ يا حجم با مناقصه، موضوع و كار شرح با

( مبلغ يا حجم)مقادير براي است بديهی. باشدمی محاسبه مالك گذشته سال پنج در سال يك جهت مناقصه برآورد

 .يابدمی كاهش تناسب به امتياز برآورد، از كمتر

 .گردد می سوبمح كار يك بعنوان سال يك در مربوطه هايالحاقيه و قرارداد از بخش هر: 1 تبصره

 تاريخ به توجه با و مركزي بانك سوي از شده اعالن ساليانه تورم نرخ به توجه با قبل سنوات قراردادهاي مبلغ2-1

 .شد خواهد رسانی بروز بازرگانی-فنی كميته در مدارك بررسی تاريخ و قراردادها

 و گرمناقصه قراردادهاي حجم و بلغم مدت، همچون مواردي از استفاده با است مخير بازرگانی فنی كميته 3-1

 شرط با( درصد100)كامل امتياز. دهد انجام را خود امتيازدهی كارشرح طبق كار حجم و مبلغ زمان، با آنها قياس

 در و گرفت خواهد انجام متقاضی برآورد به نسبت گرمناقصه كار حجم يا و مبلغ يا و مدت بودن بيشتر يا و معادل

 .شد خواهد داده كاهش تناسب به تيازام بودن، كمتر صورت

 يا مشابه قراردادهاي داراي ولی نبوده مناقصه كارشرح با منطبق قراردادهاي داراي گرمناقصه صورتيكه در4-1

 براي. بود خواهد محاسبه قابل كار همان امتياز درصد 50 باشد، گذشته سال 5 طول در مناقصه كار شرح با مرتبط

 .يابدمی كاهش تناسب به امتياز برآورد، از كمتر( مبلغ يا حجم)مقادير

 قبلی( كارهاي در رضايت و سابقه )حسن:سابقه (حسن2

 كادر كفايت كار، كيفيت نظير مواردي به نسبت( گذشته سال 5)قبلی كارهاي در كارفرمايان ارزيابی امتياز ميانگين

 .بود خواهد امتيازدهی مالك و تعيين پروژه بنديزمان و فنی

 )دو فقره(نظارت دستگاه رئيس طرف از ذيل موارد در وي نمايندگان يا و پيمانكار عملكرد از نامهرضايت 1-2

 .ناظران يا و واحدها مسئولين رضايت 1-1-2

 .پيمانكار نماينده فعال حضور 2-1-2

 .كارگران شكايت عدم 3-1-2

 .كارگران مزاياي و حقوق بموقع پرداخت 4-1-2

 .كارگران فردي وسايل و وازمل بموقع تحويل 5-1-2

 .مديرعامل طرف از پيمانكار عملكرد از نامهرضايت فقره 2ارائه  يا

 از گرمناقصه( قراردادي عملكرد از ارزيابی فرم)قراردادي عملكرد از رضايت موضوع با نامهرضايت دو ارائه 2-2

  :ذيل موارد شامل نظارت دستگاه

 .اجرايی و فنی كادر كفايت 1-2-2

 .كار اجراي براي مصرفی لوازم بموقع تأمين 2-2-2

 .كار اجراي نياز مورد هايدستگاه و ابزارآالت تجهيزات، بموقع تأمين 3-2-2
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 .قرارداد زمان مدت در شده انجام كارهاي كيفيت 4-2-2

 .قرارداد مدت طول در شده ارائه اخطارهاي عدم 5-2-2

 .مابينفی منعقده قراردادهاي مفاد صحيح اجراي 6-2-2

  .هاپيمان و حقوقی امور يا و اجرايی مدير يا و پروژه مدير طرف از گرمناقصه عملكرد از ارزيابی فقره 2 ارائه يا

 هاتقديرنامه 3-2

 .نفت وزارتخانه ارشد مقامات ساير يا و قرارداد طرف هايشركت مديرعامل طرف از تقديرنامه فقره دو ارائه

 پشتيبانی( و مالی توان و سرمايه زانمي)گرمناقصه مالی توان -3

 :شودمی تعيين ذيل معيارهاي براساس و گذشته سال پنج حداكثر اطالعات براساس گرانمناقصه مالی توان ارزيابی

 .شودمی تعيين گذشته سال پنج حداكثر اطالعات براساس گرانمناقصه مالی توان ارزيابی ـ الف

 مقادير از يكی از كمتر يا معادل مناقصه برآوردي مبلغ كه شودمی احراز رتیصو در مالی توان امتياز حداكثر ـ ب

 :باشد زير

 .شده پرداخت الحسابعلی يا قطعی اجتماعی تأمين بيمه برابر هفتاد يا ساالنه متوسط ماليات برابر پنجاه 1-3

 .موقت يا قطعی هايوضعيت صورت به مستند ساالنه، ناخالص درآمد برابر سه 2-3

 .قانونی دفاتر يا هادارايی بيمه گواهی يا مالياتی اظهارنامه به مستند ثابت، هايدارايی برابر پنج 3-3

 .مناقصه موضوع مبلغ سقف تا معتبر اعتباري و مالی مؤسسات يا بانك سوي از اعتبار تأييد 4-3

 در و باشدمی محاسبات نايمب ماده، اين «ب» بند( 3-3) تا( 3-1) جزءهاي از شده كسب عدد باالترين: تبصره

 .يابدمی كاهش تناسب به مالی امتيار باشد، كمتر مناقصه برآوردي مبلغ از شده محاسبه عدد باالترين كه صورتی

 :بودن بومی/كار اجراي محل در تجربه داشتن -4

 خواهد ارزيابی لذي بشكل و بوده نظر مد گرمناقصه بودن بومی/ كار اجراي محل در تجربه داشتن ارزيابی اين در

 .شد

 خوزستان استان هايشهرستان از يكی در شركت ثبت 1-4

 ماهشهر، اميديه، بهبهان،رامهرمز ، اهواز هايشهرستان از يكی در كارگاه يا و دفاتر داشتن 2-4

 وابسته به نفت واقع در خوزستان هايشركت در( گذشته سال 5 در) مشابه كار سابقه داشتن 3-4

هاي ارزيابی تنها با ارائه مدارك مورد نظر و مستند مرتبط با آنها قابل قبول و داراي اعتبار شده در فرم اظهارات ارائه

 صورت فاقد اعتبار خواهد بود.باشد و در غير اينمی

بايست با گران میگونه الزامی به ارسال رفع نواقص مدارك و مستندات ارسال شده ندارد لذا مناقصهگزار هيچمناقصه

 دقت نسبت به تهيه و ارسال اسناد و مدارك خواسته شده اقدام نمايند.
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 سومبخش 

 شرایط مناقصه و دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مرحله ای با ارزیابی کیفیمناقصه عمومی یکاسناد 

 حراست تامین نیروی 

 

 ص پ 149-791/10/1شماره: 

 07/02/1400تاریخ:

 

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 

 

11 

 

 «سهامی خاص»

نامه شرکت در مناقصه ذکر شده است ، شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه نامه شرکت در مناقصه ذکر شده است ، شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه تتعالوه بر مراتبی که در دعوعالوه بر مراتبی که در دعو

  خواهد گرفت: خواهد گرفت:   مورد عمل قرارمورد عمل قرار

    بررسی اسناد و مدارك مناقصه بررسی اسناد و مدارك مناقصه --11
، شرايط محلی و ، نوع كار، جزئيات دقيق اجراپيمان اجراي موضوعپيشنهاددهندگان بايستی قبل از محاسبه مبلغ پيشنهادي از محل 

و مدارك مناقصه را اسناد  ،كليه عواملی كه ممكن است به نحوي در محاسبه مبلغ پيشنهادي مؤثر باشد آگاهی كامل حاصل نموده

 بررسی و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع گردند.  ،دقيقاً مطالعه

چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارك مناقصه، بنظر پيشنهاد دهنده نكات مبهم و يا ناقص وجود داشته باشد كه نياز به شرح و توضيح 

)به شماره شركت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس هايوقی و پيمانامور حقبيشتري باشد پيشنهاد دهنده بايد در آن مورد از دفتر 

استفسار نمايد و چنانچه در نتيجه اين استفسار اطالعات و توضيحاتی بدست آيد كه در اسناد و مدارك  06152102265تلفن 

رسيد. هر نوع توضيح يا تجديد  مناقصه منعكس نباشد مراتب كتباً باطالع استفسار كننده و همچنين ساير پيشنهاد دهندگان خواهد

گردد و نظر، اضافه يا حذف مطلبی به مدارك مناقصه از طريق رسمی انجام و طی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال و يا تسليم می

 اين ضمائم جزء مدارك مناقصه منظور خواهد گرديد.

را قبل از انقضاي مهلت الزم جهت  شرايط ر مشخصات يا شركت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس حق تغيير يا اصالح، تجديد نظر د

تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ می دارد و اگر چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق طی يك اصالحيه جهت كليه دعوت 

 شدگان در مناقصه ارسال خواهد شد.

ها باشد، در اين صورت يا قيمت و شرح كارمقاديراز آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير 

شركت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس می تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبی به پيشنهاد دهندگان به تعويق 

 كه آنان فرصت كافی براي اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند. اندازد به نحوي

بايست مبلغ پيشنهادي )در اين مناقصه، می بايست عالوه بر مبلغ پيشنهادي درصد باالسري را نيز اعالم پيشنهاد دهندگان میتبصره: 

الذكر و همچنين بازديد از محل و اشراف كامل به حجم كار و كليه جزئيات انجام كار و ساعات كار نمايد( خود را با توجه به موارد فوق

تعطيل و جمعه ها و نوبت كاري و شب كاري و شيفت و غيره در محل شركت در صورت نياز و بنا به درخواست و لزوم كار در ايام 

 كارفرما و پس از رفع هرگونه ابهام وسؤالی  برگة پيشنهاد قيمت را ارائه وتسليم نمايند.

دليل اينكه پيشنهاد دهنده به شرايط و گونه استنادي از طرف پيشنهاد دهندگان به توضيحات شفاهی و هيچ نوع ادعاي بعدي بهيچ

گونه تعذر به عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و يا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در احوال كلی و محلی واقف نبوده است و هيچ

 آنها از طرف پيشنهاد دهنده مسموع نخواهد بود.

  

  . تکمیل نمودن مدارك مناقصه. تکمیل نمودن مدارك مناقصه22
دوم فوق مبلغ كل پيشنهادي خود را طبق شرح بخش  1انجام بررسی و تحقيقات الزم مندرج در بند  بايد پس از گرانمناقصه (1-2

، شرح خدمات و ساير مدارك مناقصه براي كل كار محاسبه، و شرايطمطالعة دقيق، مشخصات  )برگ پيشنهاد نرخ( و بخشاين 

  تكميل و تسليم نمايد.

ارزيابی كيفی، نامه آن، گزار دريافت نموده است بر طبق دعوتمناقصه را كه از مناقصه اينبايد اسناد و مدارك  پيشنهاددهنده (2-2

كنندگان ارسال گردد، فوق ممكن است در حين مناقصه صادر و براي كليه شركت 1هائی كه طبق شرح بند شرايط مناقصه، اصالحيه
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( 1:هایپاکتهمراه ساير مدارك درخواستی حسب مورد در  ها و مقررات، تكميل، تنظيم، مهر و امضاء نموده وساير دستورالعمل

 بر قرار داده و پس از درج موضوع مناقصه، نام و نشانی پيشنهاددهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد ،ج (4ب  (3الف  (2ارزیابی کیفی 

پااليش هاي شركت تر امور پيمانصورت دربسته و الك و مهر شده در مهلت مقرر با اخذ رسيد به دفه هاي مذكور آنان را بروي پاكت

 تسليم نمايد.   گاز بيدبلند خليج فارس

چنين برآورد نفرات مورد نياز را بايست نحوه انجام عمليات موضوع پيمان به لحاظ كمی و كيفی و هم( كليه پيشنهاددهندگان می3-2

تسليم كارفرما  "ب"مناقصه( و در پاكت به تفكيك براي هر بخش از خدمات طبق فهرست شرح كار )پيوست بخش پنجم اسناد 

 نمايند.

گردد و هاي ارزيابی بوده و جزء اسناد پيمان محسوب میترين بخش اسناد مناقصه و يكی از مالكبديهی است كه مورد فوق از مهم 

 گردد.عدم تكميل آن  به منزلة مردود بودن پيشنهاد تلقی می

پااليش گاز بيدبلند خليج الذكر، پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و شركت در صورت عدم اجراي كامل دستورات فوق( 4-2

 حق دارد بدون اينكه نياز به هر نوع توضيح يا استداللی باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.  فارس

  اسناد مناقصهاسناد مناقصه  . . 33
بايست آنها را در می پيشنهاددهندگانشرح زير  همنظور از اسناد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه ذيل است كه حسب مورد و ب

 قرار دهند:  به صورت جداگانه ج (4ب  (3الف  (2( ارزیابی کیفی 1هایپاکتيكی از 

 قرار داده شود عبارتند از : "ارزیابی کیفی"مدارك و اسنادی که باید در پاکت   (1-3

 باشند.، میكليه اسناد و مداركی كه در بخش دوم اسناد مناقصه درج گرديده

گردد که حداقل امتیاز الزم در بخش گرانی به ترتیب ذکر شده بازگشایی مینکته: پاکات الف، ب، و ج مناقصه

 ارزیابی کیفی را کسب نموده باشند.

 قرار داده شود عبارتند از : "الف"مدارك و اسنادی که باید در پاکت   (2-3

 تهيه گردد. بخش اول  8ايد طبق شرح بند كه ب / فيش واريز نقديتضمين شركت در مناقصه-

 قرار داده شود عبارتند از : "ب"که باید در پاکت  مدارك و اسنادی( 3-3

 پيشنهاد بدون قيمت شامل: (2

 .ـ برگ پيشنهاد قيمت و كليه شرايط و پيشنهادات احتمالی شركت براي انجام خدمات براساس اسناد مناقصه بدون قيمت

 ها براي هر نوع فعاليت و خدمات )بدون درج قيمت(.جدول تفكيكی نرخ -

 مدارك مناقصه كه تماماً مهر و امضاء شده است نيز بايد همراه با پيشنهاد تسليم شوند. ساير (4

 هاي حاضر در مناقصه.اطالعات شركت 2تكميل فرم شماره (5

 .مناقصه كتابچه اسناد (6

كار)پيوست بخش چهارم اسناد( و پس از بازديد از محل اجراي كار و اطالع از پيشنهادات تكميلی پيشنهاددهنده براساس شرح (7

 نحوه انجام كار بدون ارائه قيمت تهيه و ارائه نمايند.

 قرار داده شود عبارتند از:« ج»اسناد و مدارکی که باید در پاکت  ( 4-3

 شده پیشنهاد قیمت و فهرست تفكیكی قیمت شامل :های تكمیلبرگ-

 ها هاي جدول تفكيكی نرخاي هر يك از رديفبر - 1 
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 ها)بخش پنجم اسناد(ها/ اجزاء مندرج در جدول تفكيكی نرخقيمت پيشنهادي تفكيكی هر يك از رديف -2

« ج»را فقط در پاكت  (ج)الزم به يادآوري است كه پيشنهاددهنده موظّف است پيشنهاد مالی خود و ساير موارد مندرج در بند فوق

قرار داده شود ترتيب اثر داده نخواهد  "ج"ها بجز پاكتو به پيشنهاد مالی كه خارج از شرايط مقرر در اين بند در ساير پاكت قرار دهد

 باشد.می "ج"گزار فقط پاكت شد و مالك عمل مناقصه

و در صورت اختالف، بايست با خودكار يا خودنويس و بدون قلم خوردگی به عدد و حروف نوشته شود می پيشنهادي ضمناً مبلغ

كه پيشنهاد فاقـد مبلـغ كل به حروف باشد كالً  مبلغی كه به حروف نوشته شده باشد مالك عمل قرار خواهـد گرفت و در صورتی

 گردد.مردود اعالم می

شده است، شرايط مناقصه نوشته ن 3اسناد و مداركی را بخواهد كه در بند  پااليش گاز بيد بلند خليج فارسچنانچه شركت نكته:

 تعيين خواهد نمود. ج (4ب  (3الف  (2( ارزیابی کیفی 1هایپاکت درمحل قراردادن آنها را نيز  ضمن اعالم آنها،

  هاهااصالحیهاصالحیه..55
 تحت عنوان آنها بصورت كتبی و تسليم ور نحوه تغيي و مدارك مناقصه اسناد، نمودن اضافه و حذف يا نظر هرگونه توضيح يا تجديد

 مدارك پيمان منظور خواهد شد. و جزء اسناد و اعالم پااليش گاز بيد بلند خليج فارسز سوي شركت ا "اصالحيه"

  . قانون کار، بیمه و مالیات. قانون کار، بیمه و مالیات66
و آخرين مصوبات قوانين مربوطه )منطبق  بندي مشاغل، ضوابط طرح طبقهو تأمين اجتماعی قانون كار مقررات مربوط به كارگران، -

 در اين مورد مالك عمل خواهد بود.هاي غيرعمرانی( با طرح

 شود.هاي پيمانكار كسر میوضعيتماليات و ساير حقوق دولتی مورد تقاضاي دستگاههاي مسئول دولتی از صورت -

  های مناقصههای مناقصه. هزینه. هزینه77
پرداخت  را انددهبابت تهيه و تسليم پيشنهادات خود متحمل ش گرانمناقصههائی را كه هزينه پااليش گاز بيد بلند خليج فارسشركت 

 .نمايدنمی

  نامه شرکت در مناقصهنامه شرکت در مناقصه. نحوه استرداد ضمانت. نحوه استرداد ضمانت88  

-اند استرداد میگرانی که امتیاز الزم را کسب نكردهگران، پاکات الف، ب و ج مناقصهالف(پس از ارزیابی کیفی مناقصه

 گردد.

 گزار،مناقصهتوسط  آنهاشدن و بررسی پيشنهادات پس از باز اند گرانی كه حداقل امتياز ارزيابی كيفی راكسب نمودهمناقصهب(

)مشروط بر اينكه اختالف دو پيشنهاد كمتر از مبلغ دوم و كنندگان بجز نفرات اولهاي شركت در مناقصه كليه شركتنامهضمانت

 مسترد خواهد شد. تضمين شركت در مناقصه باشد(

و امضاي پيمان مسترد خواهد  انجام تعهداتنامه صه پس از تسليم ضمانتهاي شركت در مناقصه برنده اول و نفر دوم مناقنامهضمانت

 شد.

  . انعقاد پیمان. انعقاد پیمان99
كتبی قبولی  تاريخ ابالغيهز اكاري  روز 10 مدت ظرف موضوع پيمان انجام تعهدات تضمين منظوره ب است ملزم برنده مناقصه

 از (بق نمونه پيوست مدارك مناقصهاط)منامه انجام تعهداتضمانتبه عنوان  را مبلغ پيشنهادي خود( درصد پنج)%5پيشنهاد، معادل 

ء جهت امضاارائه نمايد و  پيمان بودهموضوع كارهاي  كليه مدت اتمام معتبر تاگزار، مناقصهمورد قبول  معتبر كشور و هايبانك ازيكی

 مراجعه نمايد. گزارمناقصههاي پيمان امور دفتر به پيمان
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انجام تعهدات ه برنده مناقصه پس از ابالغ كتبی در مهلتی كه در باال ذكر گرديده حاضر به انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت نامه چنانچ

نفع ه كه تسليم نموده است ب بخش اول اسناد مناقصه« 8»در اين صورت وجه تضمين مندرج در بند ارائه ننمايد در زمان مقرر 

گونه اعتراض و ادعائی گونه تشريفات قضائی ضبط شده و برنده مذكور حق هيچرو بدون ه خليج فارس پااليش گاز بيد بلندشركت 

خواهد نمود)در صورت اعالم  مناقصه عنوان برندهه به ترتيب نفر دوم را ب گزارمناقصهنسبت به آن نخواهد داشت. در چنين موردي 

را تسليم ننمايند و حاضر به انعقاد پيمان  انجام تعهداتنامه موقع ضمانت هو چنانچه آنها نيز بشرح مذكور در فوق ب وجود شرايط(

 نشوند، سپرده آنها نيز ضبط خواهد شد و مناقصه تجديد خواهد شد. 

مبنی بر شروع كارفرما چنين برنده مناقصه موظف است در رأس موعد مقرر مندرج در پيشنهاد شركت در مناقصه و اعالم كتبی هم

 موضوع پيمان را شروع نمايد. كار، عمليات 

  بازگشایی پاکاتبازگشایی پاکات.  .  1010
/ نامه شركت در مناقصهمحتوي ضمانت "الف"، ابتدا پاكت اندگرانی كه امتياز الزم را كسب كردهبازگشايی پاكات مناقصهدر زمان 

 "ب"پاكت دي به ترتيب نامه شركت در مناقصه ايرادي نداشته باشد پاكات بعكه ضمانت باز شده و در صورتی فيش واريز نقدي

 بازگشايی خواهند شد. "ج"وسپس پاكت 

باز  "ج"و  "ب"هاي نامه شركت در مناقصه به تشخيص اعضاء كميسيون طبق شرايط تهيه نشده باشد پاكتچنانچه ضمانتالف( 

ثر داده نخواهد شد و شركت گردد. به پيشنهادات ناقص، مبهم و يا مشروط ترتيب انگرديده و پيشنهاد مورد بحث مردود شناختـه می

مالك انتخاب برنده مناقصه به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاص نبوده و نيز حداقل قيمت  پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

   باشد.نمی

ها را مردود به تبانی و مواضعه بين پيشنهاددهندگان وقوف حاصل نمايد پيشنهاد پااليش گاز بيد بلند خليج فارسچنانچه شركت  ب(

صالحيت براي دعوت به هاي ذيتشخيص داده و پيشنهاددهندگان متخلف را براي مدتی كه ممكن است دائمی باشد از ليست شركت

 مناقصه حذف خواهد نمود.

پااليش گاز  شركت وسيلهه ب چنين پيشنهاديدرباره قبولی  اعالم كتبی مگر شد نخواهدشده تلقی قبول از پيشنهادات هيچ يك ج(

 باشد.   دهنده فرستاده شده پيشنهاد براي بيد بلند خليج فارس

  . تجزیه تفکیکی مبلغ پیشنهادی. تجزیه تفکیکی مبلغ پیشنهادی1111
جهت كليه خود را  )تكميل شده(دهنده تجزيه تفكيكی مبلغ پيشنهادي پيشنهادداند میالزم  پااليش گاز بيدبلند خليج فارسشركت 

 پااليش گاز بيد بلند خليج فارسبه شركت ، «ج»جم و به تفكيك، همراه با ساير اسناد مناقصه در پاكت هاي جدول بخش پنرديف

 تسليم نمايد. 

  گزار گزار انصراف مناقصهانصراف مناقصه  --1212
( به هر علت از انعقاد قرارداد با نفر برنده مناقصه منصرف گردد، سپرده پااليش گاز بيد بلند خليج فارسگزار)شركت چنانچه مناقصه

 بر جبران خسارت از اين بابت را نخواهد داشت. گونه ادعائی مبنیگردد و برنده مناقصه حق هيچبره مسترد مینام

 

  

  

  



 
 

 مرحله ای با ارزیابی کیفیمناقصه عمومی یکاسناد 

 حراست تامین نیروی 

 

 ص پ 149-791/10/1شماره: 

 07/02/1400تاریخ:

 

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 

 

15 

 

 «سهامی خاص»

 برگ پیشنهاد قیمت

 شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس تامین نیروی حراست مناقصه

 ،شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

کلية دقيق نوع و نحوة انجام عمليات موضوع مناقصه و آشنائي کامل با  پس از بررسي ومطالعة  هپيشنهاد دهنداين 

و وقوف کامل نسبت به ساعات انجام کار در  بازديد از محل کار بازرسي و ومدارك منضم به آن و هشرايط مناقص

 حاضر است:اوقات اداری و غيراداری و اضافه کاری و نوبت کاری و شب کاری وغيره 

بطوری که  ممکن بهترين وجه بارا را طبق شرايط ومشخصات مندرج درآنها  مناقصهدر مدارك  کلية خدمات مشروح-1

برای مدت يکسال  واقع گردد را (شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس) کارفرما و قبول از هر حيث مورد موافقت

انجام ريال                                 مبلغ بهباالسری                     با احتساب و براساس شرايط مناقصه  شمسي

 دهد.

درصورتي که پيشنهاد اين شرکت مورد قبول واقع شود بالفاصله پس از امضاء و مبادله پيمان عمليات موضوع پيمان  -2

 .را شروع نمايد

)پنج )پنج   %%55، معادل ، معادل سسشرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارشرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارتاريخ قبولي تاريخ قبولي   ظرف يك هفتة ازظرف يك هفتة از  تعهداتتعهداتبمنظور تضمين انجام بمنظور تضمين انجام --33

  نامة معتبر بانکينامة معتبر بانکيضمانتضمانت  يايا  واريز نقدیواريز نقدی  را به منظور حسن انجام تعهدات قراردادی بصورترا به منظور حسن انجام تعهدات قراردادی بصورتبه مبلغ به مبلغ   پيمانپيمانکل کل مبلغ مبلغ درصد( درصد( 

  نزد کارفرما توديع نمايد.نزد کارفرما توديع نمايد.  شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسشرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسصادره از يکي از بانکهای معتبر کشور بنام صادره از يکي از بانکهای معتبر کشور بنام 

 شود. محسوب مي مدارك مناقصه جزءالينفك اين پيشنهاد و اسناد ليه ضمائم،نمايد که کمي اين شرکت تأييد-4

گزار الزامي برای واگذاری کار به هر يك از پيشنهاد دهندگان و يا حائز شرکت اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه اين-5

 حداقّل قيمت پيشنهادی را ندارد. 

شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج تبر بوده ودرعرض اين مدت هرلحظه روز مع 90پيشنهاد حاضر از اين تاريخ تامدت -6

فوق برای طرفين الزام آور خواهد بود ودرصورتي که اين  2قبولي خود را کتباً نسبت به آن اعالم نمايد طبق بند  فارس

 بيد بلند خليج فارسشرکت پااليش گاز نشود يا از شرايط مقرر عدول نمايد ،  شرکت حاضر به عقد پيمان يا انجام کار

 نمايد. خود با اين شرکت عملداخلي  ضبط ضمانت نامه شرکت درمناقصه، بر طبق مقررات حق دارد ضمن 

 دق اساسنامه، روزنامه رسمي حاوی آخرين تغييراتص، کپي مدهندهاين پيشنهادتبصره: جهت کنترل مهر و امضاء مجاز 

 و مدارك ديگر ضميمه پيشنهاد باشد.

--------------------------------------------------------------------------------
         نام شرکت پیشنهاد دهنده : 

   شماره شناسه ملی شرکت پیشنهاد دهنده:

  : امضاء کنندگان پیشنهاد شماره ملی                                            :امضاء کنندگان پیشنهاد و سمت نام

                      ره اقتصادی پیشنهاد دهنده:شما
   نشانی و تلفن:

 امضاء و مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
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 چهارمبخش 

 نامه()موافقت سند پیمان
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 پیمان خدمات حراست
  PGB/99-252 شمارة پیمان:

  01/04/1399 تاریخ پیمان :

، شناسه ، شناسه 389019389019به شماره ثبت به شماره ثبت « « سهامی خاصسهامی خاص»»گاز بيدبلند خليج فارسگاز بيدبلند خليج فارس  شركت پااليششركت پااليشبين بين   پيمانپيماناين اين 

  محمود امين نژاد به شماره ملیمحمود امين نژاد به شماره ملی  انانييآقاآقا  ییندگندگييبا نمابا نما  411375446911411375446911  يي، كد اقتصاد، كد اقتصاد1032039311710320393117ییململ

  2802538187  به شماره ملیبه شماره ملی  غالمرضا اكبر لوغالمرضا اكبر لو  مدير عامل مدير عامل و و   رهرهييمدمد  اتاتييهه  سسييرئرئنائب نائب بعنــوان بعنــوان   28004383982800438398

كه در كه در   55، طبقه ، طبقه 88خيابان بهشتی، خيابان بخارست، كوچه پنجم، پالك خيابان بهشتی، خيابان بخارست، كوچه پنجم، پالك   به نشانی تهران،به نشانی تهران،  ،،ققامور ماليامور ماليرئيس رئيس   بعنوانبعنوان

دارنده دارنده       بشماره شناسه ملی بشماره شناسه ملی                                             شركتشركت  وو  شود ازيكطرفشود ازيكطرفناميده میناميده می  ""كارفرماكارفرما""  پيمانپيماناين اين 

، ،   ، كد پستی ، كد پستی                                             به نشانی:به نشانی:، ،                       به شمارةبه شمارةت شده ت شده ثبثب                            كد اقتصادي شماره كد اقتصادي شماره 

منبعد منبعد كه كه ، ،              ..  به شماره ملیبه شماره ملیعنوان مدیرعامل به                                         به نمايندگی به نمايندگی                                     شماره تلفن شماره تلفن 

  گردد.گردد.ییممناميده می شود از طرف ديگر منعقد ناميده می شود از طرف ديگر منعقد « « پيمانكارپيمانكار»»در اين پيمان به اختصـار در اين پيمان به اختصـار 

  

  پیمانپیمانموضوع موضوع   --11ماده ماده 

حدود  نيتامشامل و حسب نيازهاي كارفرما  در چارچوب قرارداد حراستانجام خدمات از است عبارت پيمانموضوع 

 حراستی و حفاظتی شركت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسمورد نياز بمنظور انجام خدمات  یانسان يرويننفر  90

 باشدمی گرددالم شده طبق اسناد پيمان كه از طرف كارفرما به پيمانكار ابالغ میكه براساس شرح كار و تخصص اع

. 
 پيمانبصورت تقريبی بوده و ممكن است در طی مدت برآورد اوليه و الذكر الزم بذكر است تعداد نفرات فوقتبصره: 

مورد كاركرد و نفرات  قعیها بر اساس تعداد واكارفرما تغيير نمايد و پرداخت صورت وضعيت و نظر طبق دستور

 باشد.تاييد كارفرما می

  اسناد و مدارك پیماناسناد و مدارك پیمان  --22ماده ماده 
 اسناد و مدارك زير جزء الينفك اين پيمان می باشد:

 ب( برگ پيشنهاد نرخ به انضمام جدول پيوست           الف( دعوت نامة شركت در مناقصه

 هاها و فرمد( نمونه ضمانت نامه                                         ج( سند پيمان 

                              ه( شرح و محدودة كار

نامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و يا ز( برنامة تفصيلی اجرائی و صورت مجلس ها و موافقت

 و به امضاي طرفين برسد. در مـّدت پيمان تنظيم نامهمفاد موافقتتغييراتی كه در قسمتی از كارها طبق 

هرگاه بين مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارك باال تناقض وجود داشته باشد اسناد و مدارك پيمان به  تبصره:

 ترتيب ذيل حائز اولويت می باشند.

  الحاقيه به ترتيب آخرين تاريخ صدور صورتجلسات،( اصالحيه،1
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 ( سند پيمان 2

 ( شرح و محدودة كار3

ها و آناليز نرخ و اگر اين تناقض مربوط به مقادير باشد، تناقض مربوط به قيمت ها باشد، جداول تفكيكی نرخ اگر اين

 اسناد فنّی بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولـّويت دارند.

 مدت پیمان، تاریخ تنفیذ، تاریخ شروع کار --33  ماده

متعهد است از تاريخ تعيين شده نسبت به شروع عمليات  پيمانكار و نافذ است انعقاد آنالف( اين پيمان از تاريخ 

 موضوع پيمان اقدام نمايد.

باشد كه يك سال شمسی می به مدت                            از تاريخ شروع عمليات موضوع آن  پيمان مدت اينب( 

 .سال شمسی ديگر تمديد گرددتواند به مدت يكدر صورت توافق طرفين، اين قرارداد می

هاي متغير پيمان مطابق قوانين كار و تأمين ها فقط به بخشتبصره: در صورت تمديد زمانی قرارداد، تعديل قيمت

 اجتماعی تعلق خواهد گرفت.

جاده بهبهان رامهرمز و سايت ماهشهر اين  17بهبهان، كيلومتر شهرستان  -ج( محل اجراي كار استان خوزستان

 مر مانع از اجراي كار در مناطق ديگر آن حوزه كاري و عملياتی نخواهد بود.باشد و اين امی شركت در مجيديه

افزايش و يا كاهش دهد و پيمانكار ملزم به  %25پيمان را تا  مدتتواند حجم و كارفرما با توجه به شرايط قرارداد می

 ايفاي تعهدات خود با همان شرايط و نرخ هاي مندرج در پيمان می باشد.

 

 پیمان مبلغ --44ماده 

برای ريال  (                                           ) بحروف                                    پيمانتقريبي برآورد مبلغ 

 مدت يك سال شمسي مي باشد. 

جهت ناخالص حقوق و مزايای نفرات توسط کارفرما  بر اساس مبالغ تعيين شدهپيمان مبلغ ماهيانه  4-1

هزينه مديريت و ا منظور نمودن کسورات)شامل ماليات و بيمه( با احتساب درصد باالسری پيمانکار)ب پيمانکار

 مي گردد.  سود پيمانکار( پرداخت

های ماهيانه که از طرف پيمانکار برای کارفرما بديهي است مبلغ قطعي پيمان پس از ارسال صورت وضعيت

محاسبه و تعيين  پيمانر خواهد گرفت و در پايان مدت ارسال و توسط نماينده کارفرما مورد رسيدگي قرا

 شود . مي

براساس مصوبات شورايعالي کار همان سال  پيمانهای های بعدی و نرخ، مبلغ سالپيماندرصورت تمديد  4-2

در صورت هرگونه افزايش حقوق و مزايا به استناد قوانين ضمناً  گردد.درخصوص حقوق و دستمزد تعديل مي

، هاطي الحاقيه مبلغ پيمانو افزايش تعديل  هرگونه يا پرسنل پيمانکارموضوعه جاری بابت حقوق  و مقررات

 شود. با رعايت ساير قوانين و مقررات افزوده مي پيمانمبلغ آن به سقف 
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 قابل پيمانکار یبر ارزش افزوده از سو اتيمال يبا ارائه گواه ،یجار نيبر ارزش افزوده حسب قوان اتيمال 4-3

 پرداخت خواهد بود.

پرداخت آخرين صورت وضعيت و وديعه حق بيمه منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي -4-4

 باشد.و اداره کار مي

 تعهدات پیمانکار   --55  مادة

شئونات اخالقي و انضباطي و مقررات شرکت و در محيط کار کارفرما و همچنين رعايت کرامت  رعايت 5-1

 کار از طرف پيمانکار الزامي است.کارکنان پيمان انساني

کارکنان بکار گمارده شده، درحين اجرای  صورتيکه صالحيت فرد يا افرادی از متعهد است درپيمانکار  5-2

يك از آنان برای انجام خدمات درخواستي به  حضور هر و يامورد قبول کارفرما نباشد  پيمانعمليات اين 

 اسرع وقت اقدام نمايد. در آن جايگزيني نسبت به تعويض وپيمانکار  نباشد، کارفرما مصلحت

همچنين قوانين مربوط به  تأمين اجتماعي و مقررات مربوط به کار و گردد کلية قوانين وپيمانکار متعهد مي 5-3

نمايد. ضمناً و کارکنان آن اجراء  پيمانمورد اين  دقيقاً مفاد آنها را در عوارض را رعايت نموده و ها وماليات

 اخذ نمايد. به هزينه خود پيمانکار ملزم است گواهي تندرستي کارکنان خود را از مراجع بهداشتي مربوطه

تواند مبالغ مورد تأييد کارفرما مي پيمانکار، دستمزد کارکنان حقوق و در پرداخت درصورت بروز تأخير 5-4

 صورت وضعيت و يا هر نوع مطالبات باالسری از اولين  %10 به اضافة خود را به کارکنان پيمانکار پرداخت و

 .نمايدو در اين خصوص پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود ساقط مي پيمانکار کسر نمايد

 پيمانيا قسمتي از اين  بطور کل افرادی که از طرف وی مأمور به اجرای تمام و کارکنانش و پيمانکار و 5-5

موظفند کلية  مقررات کارفرما درمحيط کار بوده و رعايت تمامي ضوابط وموظف به  خواهند شد مکلف و

 يابند کامالً محرمانه تلقي نموده و ازبه آن دسترسي مي پيماناجرای  اطالعات مربوط به کارفرما را که در

في از يا انتقال آن به اشخاص ثالث به هرعنوان اکيداً اجتناب ورزند ودرصورت مشاهدة هرگونه تخل و انتشار

 .قرار خواهد گرفتو پيگرد  فرد متخلف در مراجع قضائي تحت تعقيب پيمانمفاد اين بند، عالوه بر فسخ 

نفر نمايندة  يكواجرای دستورات کارفرما، پيمانکار موظف است  پيمانجهت نظارت برحسن اجرای مفاد  5-6

وه برحضور مستمر، بايد به عنوان رابط مذکور عال هاألختيار را به دستگاه نظارت معرفي نموده و نمايندتام

 رفع اشکال موارد مطروحه دستگاه نظارت عمل نمايند.  پاسخگويي و کارکنان پيمانکاری و

را کالً ويا جزاً به اشخاص ثالث نداشته مگر اينکه از قبل  پيمانعمليات موضوع اين پيمانکار حق انتقال اين  5-7

 باشد. موافقت کارفرما را کتباً تحصيل نموده

کارفرما  HSEايمني  هایالعملبه رعايت کلية مقررات و دستوراش موظف افراد تحت سرپرستي و پيمانکار 5-8

 .پيمانکار خواهد بود ه و هزينهخسارات ناشي از عدم رعايت آن بعهدجبران  باشند ومي)پيوست(
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 مدني برآن بيمه مسئوليتموظف است کلية پرسنل خويش را بيمه حوادث نموده و عالوه  پيمانکار 5-9

اخذ نمايد و همزمان با اجرای به ميزان مجموع نيروهای يك شيف و روزکار به هزينه خود کارفرمايان را 

  کارکپي مصدق بيمه نامه رابه کارفرما تسليم نمايد.

تياد پيمانکار موظف است به هزينة خود جهت کلية پرسنل خويش کارت تندرستي و همچنين گواهي عدم اع 5-10

را از مراجع ذيصالح تهيه و به کارفرما ارائه نمايد و عالوه بر موارد فوق انجام آزمايشات و طب صنعتي را نيز 

بديهي باشد را برای کليه کارکنان خود اجراء نمايد.حداقل بصورت ساليانه که بر اساس قوانين کار الزامي مي

 باشداست هزينه آن برعهده پيمانکار مي

بنا به تشخيص کارفرما، چنانچه  پيمانرت تأخير در اجرای تعهدات و يا عدم اجرای صحيح در صو 5-11 

خساراتي متوجه کارفرما گردد پيمانکار مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و تعيين ميزان خسارات بنا به 

عي و الزم االجراء تشخيص دستگاه نظارت شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس بوده و نظر آن دستگاه قط

 بات پيمانکار قابل وصول مي باشد.باشد و جبران خسارت مربوطه از هر نوع مطالمي

بين پيمانکار و های قرارداديك نسخه از  پيمانپس از انعقاد  ده روزبايست حداکثر تا مي پيمانکار 5-12

در صورت عدم ارائه از پرداخت بديهي است نيروهای تحت مديريت خود در شرکت را به کارفرما تحويل نمايد.

 گردد و پيمانکار حق اعتراضي ندارد.صورت وضعيت ايشان جلوگيری مي

مسئوليتي درقبال استخدام و بکارگيری کارکنان پيمانکار نخواهد داشت و کليه  و گونه تعهدکارفرما هيچ

 باشد.پيمانکار مي بعهدهها مسئوليت

توجه به مفاد  با تأمين اجتماعي و کار و مقررات پيمانکار طبق قوانين مزايای کارکنان پــرداخـت کلية حقوق و

 باشد.مي پيمانکاره و هزينة بعهد پيماناين 

 پيمانكار بايد براي كاركنان خود كارت شناسايی از كارفرما تحصيل نمايد. -5-13

پيمانكار، به نحوي از انحاء تلف، در صورتی كه اموال كارفرما به دليل تعدي و تفريط نماينده و يا كاركنان  -5-14

معيوب و يا خسارتی بدان وارد شود، پيمانكار بايد ظرف مدت يك هفته، معادل مال تلف شده را جايگزين و يا 

  شد جبران نمايد. خسارت وارده را با پرداخت مبلغی كه رأساً توسط كارفرما تعيين خواهد

ارات و تعيين ميزان آن به تشخيص كارفرما و غيرقابل اعتراض از تبصره : احراز قصور و مسامحه و نحوه جبران خس

 سوي پيمانكار خواهد بود.

گردد خواهد بود پيمانكارمسئول رفتارو اعمال كاركنان وساير افرادي كه به نحوي باموضوع قراردادمرتبط می -5-16

 نامه)پيوست(و مطابق با آيين رفرماكار كاكميته انضباط در، محيط كار در تخلفات انضباطی كاركنان پيمانكارو 

 شود.رسيدگی می
هاي حل اختالف كارگري و ساير تعهدات پيمانكار متعهد است كه پاسخگوي هرگونه شكايات و آراء هيأت -5-17

 قانون كار كاركنان خود در اين قرارداد باشد.
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رداد در ساير اماكن كاري حراستی به هاي استفاده از نيروهاي اين قرادار كليه مسئوليتپيمانكار عهده -5-18

هاي مندرج در قرارداد حاضر صورت مأمور و با توجه به نياز عملياتی و به دستور كارفرما همانند ساير مسئوليت

 خواهد بود.

پيمانكار موظف است كميته انضباطی خود را در ماه اول پيمان تشكيل داده و يك نسخه از اساس نامه  -5-19

ته را به دستگاه نظارت تحويل نمايد. كليه تخلفات انضباطی افراد تحت سرپرستی پيمانكار در اين تكوين شده كمي

كميته مورد بررسی قرار گرفته و ضمن اجرا و ابالغ احكام صادره توسط پيمانكار، می بايست يك رونوشت از آن به 

 ابطه با اين امر بر عهده پيمانكار می باشد.دستگاه نظارت ارسال گردد. بديهی است رعايت كليه الزامات قانونی در ر

پيمانكار موظف است نسبت به بركناري كاركنان خود كه بنا به تشخيص كارفرما ادامه همكاري آنان با اين  -5-20

قرارداد ميسر نبوده، بدون نياز به تشريفات خاص اداري يا قضايی و به صرف اعالم كتبی كارفرما اقدام نموده و 

 ناسب ديگر با هماهنگی كارفرما جايگزين و نتيجه را اعالم نمايد.فرد/افراد م

نيروهاي پيمانكار پس از تأييد صالحيت و سالمت جسمی و روحی توسط مراجع ذيصالح)تشخيص هويت و  -5-21

 شوند.آزمايشگاه عدم اعتياد( و تأييد توان، تجربه و تخصص وي توسط كارفرما به كار گمارده می

و كليه كاركنان وي موظف هستند اسناد و متونی را كه براي جابجايی و تايپ و حفاظت تحويل  پيمانكار -5-22

 گونه دخل و تصرفی در آنها ننمايد.شوند محرمانه تلقی نموده و هيچآنان می
پيمانكار مسئول و پاسخگوي هرگونه دعاوي كاركنان خود يا اشخاص ثالث)از جمله كاركنان كارفرما( در  -5-23

باشد كه ص فوت، جرح، صدمات وارده، هر نوع فقدان، اتالف و خسارات وارده به اموال آنان در محل كار میخصو

ممكن است در اثر قصور و مسامحه پيمانكار و كاركنانش پيش آيد و يا ناشی از اجراي قرارداد توسط پيمانكار و 

ئوليت مدنی و يا ساير قوانين جزائی اسالمی، گونه موارد مطابق قانون مسكاركنانش باشد و اشخاص ثالث در اين

گونه مسئوليتی اعم از منجمله قانون مجازات اسالمی، به پيمانكار مراجعه خواهند كرد و كارفرما در اين زمينه هيچ

 كيفري و حقوقی نخواهد داشت.

طرف اشخاص كه به گويی به كليه دعاوي و شكايات مطروحه از هاي حقوقی و كيفري و پاسخكليه مسؤليت -5-24

نحوي از انحاء مربوط به اين قرارداد باشد بر عهده پيمانكار است و كارفرما حق دارد به محض اطالع از هرگونه 

دعاوي مطروحه به شرح فوق نسبت به ضبط كليه يا بخشی از مطالبات و تضامين پيمانكار بنا به تشخيص خود و تا 

اقدام نمايد. تشخيص و نظر كارفرما در اين خصوص قطعی و زمان رفع مشكل و حل و فضل دعاوي مطروحه 

 باشد.غيرقابل اعتراض می

وزارت  20/8/87مورخ  230108/ ، 12/10، مورخ  9/88/ 20مورخ  2560هاي شماره به استناد بخشنامه -5-25

ه از مرخصی بدون تواند كاركنان دولت اعم از رسمی، پيمانی، قراردادي، بازنشسته و كسانی كنفت پيمانكار نمی

 چنين جانبازان حالت اشتغال را به همكاري دعوت نمايد.نمايند و همحقوق استفاده می

بينی و در برآورد خود لحاظ هاي پيمان را طبق اسناد مناقصه پيشنمايد كه كليه هزينهپيمانكار اظهار می -5-26

 ت.نموده و بعداً حق هيچگونه ادعايی را از اين بابت نخواهد داش
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گونه دخالتی در انتخاب، جذب و جايگزينی نيروهاي جديد نخواهد داشت و اين امر با پيمانكار هيچ -5-27

 هماهنگی كارفرما و اجراي آن از طرف پيمانكار انجام خواهد گرفت.

 گردد وپايه حقوق و دستمزد نيروهاي جديداالستخدام براساس شرايط اعالمی از سوي كارفرما تعيين می -5-28

پيمانكار موظف به پرداخت آن براساس جدول آناليز حقوق پيوست قرارداد اقدام نمايد،درصورتی كه مزاياي بيشتري 

 براي آنان درنظر گرفته شود

حفاظت و حراست از كارگاه، ابزار، مصالح، تجهيزات و غيره پيمانكار بر عهده و هزينه خود وي می باشد و  -5-29

 اين خصوص ندارد. گونه تعهدي دركارفرما هيچ

-توسط كارمند اداري و مالی پيمانكار در پاكت پيمانكار مكلف است يك نسخه صورت حساب حقوق ماهانه -5-30

 به كاركنان خود، ارائه نمايد. هاي در بسته و به صورت محرمانه

و سال سابقه كار پيمانكار می بايست حداقل يك نفر نيروي اداري مالی با تحصيالت حداقل فوق ديپلم و د -5-31

جهت انجام امور پرسنل منظم به پيمان و امور محوله از سوي كارفرما معرفی نمايد. فرد معرفی شده ضمن همكاري 

كامل با دستگاه نظارت می بايست به صورت مستمر و در ساعات غيراداري مورد نياز، مطابق دستور كارفرما، در 

 وظيفه اقدام نمايد. محل پااليشگاه حاضر بوده و نسبت به انجام 

هزينه حقوق و مزاياي قانونی نفرات ستادي پيمانكار كامال بر عهده و هزينه پيمانكار بوده و ايشان می بايست هزينه 

هاي وارده را در سود مديريت خود لحاظ نمايد. همچنين تمامی كاركنان ستادي پيمانكار هيچ گونه رابطه 

 ست در انتهاي پيمان، شركت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس را ترك نمايند.استخدامی با كارفرما نداشته و می باي

 HSEمطابق شيوه نامه پيوست بر اساس رويه جاري پااليشگاه و با نظر واحد  HSEتبصره: تامين نيروهاي واحد 

ترتيب را پذيرفته  صورت گرفته و پرداخت حقوق و مزاياي قانونی آنان بر عهده پيمانكار می باشد. پيمانكار قبال اين

 و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمايد.

در صورتی كه كاركنان حراست با توجه به نياز و ضرورت عملياتی به صورت موقت اقدام به حمل سالح گرم  -5-32

الح نمودند، با پيشنهاد رئيس محترم حراست و موافقت مديريت عامل محترم به نسبت تعداد روزهاي استفاده از س

 گرم، جهت هر روز، معادل اجرت يك روز مزد مبنا به عنوان حق سالح به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره: مجوز حمل سالح گرم می بايستی توسط مراجع ذي صالح )نيروي انتظامی( و رعايت كليه مراحل قانونی 

 صادر گردد.

، يك نسخه از قراردادهاي بين پيمانكار و نيروهاي روز پس از انعقاد پيمان 15پيمانكار می بايست حداكثر تا  -5-33

تحت سرپرستی خود در شركت را به كارفرما تحويل نمايد. بديهی است در صورت عدم ارائه يك نسخه از قرارداد 

مذكور، كارفرما از پرداخت صورت وضعيت هاي پيمانكار جلوگيري بعمل آورده و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراض 

 ندارد.
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  کارفرما کارفرما   تعهداتتعهدات  --66مادة مادة 

هاي الزم كتباً به پيمانكار االختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگیكارفرما يك نفر را بعنوان نماينده تام( 6-1

 نمايد.معرفی می

 تهيه و تأمين سرويس اياب و ذهاب كاركنان پيمانكار. (6-2

 ( تهيه و تأمين يك وعده غذاي گرم كاركنان پيمانكار.6-3

 گونه تعهدي نخواهد داشت.كارفرما در رابطه با اسكان افراد هيچ (6-4

هاي آموزشی نفرات،كليه اقدامات الزم توسط كارفرماانجام (درصورت اعالم كارفرما مبنی برلزوم گذراندن دوره6-5

 گيرد. می

ر به ايشان پرداخت هزينه هاي آن براساس قانون كاهاي كاري/آموزشی ( در صورت اعزام نفرات به مأموريت6-6

 گردد.می

گونه تعهدي براي استخدام و بكارگيري مستقيم كاركنان پيمانكار نداشته و از هرگونه مسئوليتی ( كارفرما هيچ6-7

 دارد.در اين خصوص خود را مبرا می

 .در شيفت شبكاركنان پيمانكار نيمه شبیتهيه و تأمين (6-8

وعده غذاي گرم جهت نيروهاي پيمانكار از سوي كافرما صورت می  تامين دفتر كار و ميز و صندلی و يك (6-9

پذيرد. تامين يك دستگاه رايانه به همراه چاپگر و ديگر ملزومات اداري مورد نياز جهت انجام امور محوله بر عهده و 

نه پيمانكار هزينه پيمانكار می باشد. همچنين تامين تمامی اقالم نوشت افزار جهت ستاد پيمانكار بر عهده و هزي

 است.

 نحوة پرداخت حق الزحمة پیمانکار  --77  مادة

 

شده توسط شده توسط   تاييدتاييدبر اساس مبالغ بر اساس مبالغ صورت وضعيت کارکرد خود را صورت وضعيت کارکرد خود را   ماه تا پنجم هرپيمانکار موظف است   --11--77

ساير ساير ووناخالص حقوق و مزايای نفرات پيمانکار با منظور نمودن کسورات)شامل ماليات و بيمه( ناخالص حقوق و مزايای نفرات پيمانکار با منظور نمودن کسورات)شامل ماليات و بيمه(   جهتجهتکارفرما کارفرما 

تنظيم تنظيم   تهيه وتهيه وبا احتساب درصد باالسری پيمانکار)هزينه مديريت و سود پيمانکار( با احتساب درصد باالسری پيمانکار)هزينه مديريت و سود پيمانکار(   تاييد کارفرما،تاييد کارفرما،  موارد موردموارد مورد

کارفرما ارائه کارفرما ارائه دستگاه نظارت دستگاه نظارت جهت رسيدگي به جهت رسيدگي به   به همراه مدارك وتأييديه پرداخت حق بيمه کارکنان  نموده ونموده و

کسر کسر   ايندة کارفرما وايندة کارفرما وکيفي عملکرد پيمانکار توسط نمکيفي عملکرد پيمانکار توسط نم  کمي وکمي و  صورت وضعيت مذکور پس از تأييدصورت وضعيت مذکور پس از تأييد  ،،نمايدنمايد

)به شرط تكميل بودن كليه از تاريخ تسليم صورت وضعيتاز تاريخ تسليم صورت وضعيت  کاریکاری  روزروز  2121حداکثر پس از حداکثر پس از ات قانوني متعلقه ات قانوني متعلقه کسورکسور

در صورتيکه به عللي رسيدگي به صورت در صورتيکه به عللي رسيدگي به صورت   ..باشدباشدميميبه پيمانکار قابل پرداخت به پيمانکار قابل پرداخت   وضعيت( مدارك و مستندات صورت

مبلغ مورد تاييد نظارت مربوط به صورت وضعيت مبلغ مورد تاييد نظارت مربوط به صورت وضعيت   %%7070  وضعيت پيمانکار با تاخير مواجه گردد، تا حداکثروضعيت پيمانکار با تاخير مواجه گردد، تا حداکثر

  باشد.باشد.الحساب با تاييد کارفرما قابل پرداخت ميالحساب با تاييد کارفرما قابل پرداخت ميمزبور بصورت عليمزبور بصورت علي

 از پس مشترك حساب افتتاح به خود نسبت كاركنان دستمزدپرداخت حقوق و براي  بايستپيمانكار می -7-2

 یقانون هايپرداخت و الزحمه، پاداشدستمزد، حقو بوط به حقوق مر وجوه و اقدام كارفرما امورمالی با هماهنگی
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 اببه حسرا حداكثر تا روز يكم ماه بعد  و مورد تاييد كارفرما (مانكاريپ یميتنظ ستي)مطابق ل مانكاريكاركنان پ

. نمايد زيوار گرددیافتتاح م مانكاريپ ندهيكارفرما و نما ندهياز بانك ها با امضاء مشترك نما یكيكه در  یبانك

كه توسط كارفرما انجام  خواهد بود ربطيكاركنان ذ يايخالص حقوق و مزا زيوار يپرداخت از حساب مذكور صرفاً برا

-و ايشان می باشدبديهی است واريز كسور حقوق و دستمزد از جمله بيمه و ماليات بر عهده پيمانكار می گرددمی

ائه نمايد. ضمناً حقوق وضعيت ماه بعد به كارفرما اربايست كپی پرداختی خود را با ليست اسامی همراه با صورت

هاي اين قرارداد به شماره كليه پرداختگردد. پرداخت شده به كاركنان از مبلغ نهايی صورت وضعيت كسر می

 ..................................................................بنام شركت  ...................................................بانك  ..........................................حساب 

 گردد.واريز می

پيمانكار می بايست مبالغ مربوط به ماليات بر درآمد و بيمه پرسنل را راسا به حساب ادارات ذي ربط واريز  -7-3

اد، ضمن نموده و اسناد مربوطه را در صورت وضعيت ارسالی به كارفرما تحويل نمايد و كارفرما پس از بررسی اسن

كسر حقوق پرداخت شده به كاركنان از مبلغ نهايی صورت وضعيت، هزينه ناخالص حقوق پرسنل به اضافه بيمه 

 سهميه كارفرما را به پيمانكار پرداخت خواهد نمود. 23%

تبصره: ارائه اصل ليست بيمه پرسنل مهر شده توسط بيمه تامين اجتماعی به همراه فيش پرداختی بيمه و همچنين 

 يش پرداخت ماليات ممهور به مهر سازمان ماليات در صورت وضعيت الزامی است. ف

به  مستقل مبالغ مربوط به مرخصی، عيدي و سنوات پس از پرداخت به پرسنل پيمانكار، با ارائه صورت وضعيت

دد. ساير تعيين و ابالغ می گرتوسط كارفرما هاي مذكور پرداخت می گردد. بديهی است زمان پرداخت  پيمانكار

هزينه هاي وارده ازجمله ماليات توسط پيمانكار به ادارات ذي ربط پرداخت شده و پس از ارائه اسناد در صورت 

 وضعيت به پيمانكار پرداخت خواهد شد.

پيمانكار ملزم است مبالغ تعيين شده انگيزشی خارج از مبالغ مندرج در اين قرارداد را كه از سوي كارفرما و يا  -7-5

وضعيت ماهيانه بدون ستور دولت جمهوري اسالمی ايران را به كاركنان خود پرداخت و مبلغ آن را در صورتبه د

 باالسري لحاظ نمايد.

كه كاركنان پيمانكار طبق دستور كارفرما به مأموريت يا آموزش اعزام گردند، حق مأموريت كاركنان درصورتی -7-6

وضعيت و بدون باالسري به رداخت خواهد شد. اين پرداخت با صورتوفق قانون كار توسط پيمانكار محاسبه و پ

 پيمانكار پرداخت خواهد شد.

باشد و بدين منظور كارفرما از هر هاي غيرعمرانی میكسور متعلقه به اين قرارداد براساس ضوابط طرح -7-7

 وضعيت پيمانكار مبالغ زير را كسر خواهد نمود:صورت

 انجام كار ده درصد بابت سپرده حسن -

 قانون كار و تأمين اجتماعی.  38پنج درصد بابت وديعه حق بيمه تأمين اجتماعی در راستاي اجراي ماده  -

وضعيت پيمانكار نيز تا قبل از ارائه مفاصا حساب نزد كارفرما باقی مانده و مذكور، آخرين صورت %5عالوه بر مبلغ  -

 ايشان حق مطالبه آن را نخواهد داشت.

 ونه بدهی ديگرهرگ -
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كار و   ادارهوضعيت نهايی پيمانكار منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعی و پرداخت صورت-7-8

 باشد.تسويه حساب پيمانكار با كاركنان موضوع پيمان می

پيمانكار به ماليات بر ارزش افزوده در صورت شمول بر عهده كارفرما است و با ارائه اسناد مثبته از طرف  -7-9

 ايشان قابل پرداخت خواهد بود.

  رعايت نمايدرعايت نمايدمورد کارکنان خود مورد کارکنان خود   تأمين اجتماعي را درتأمين اجتماعي را در  قوانين کار وقوانين کار و  پيمانکار متعهد است کلية مقررات وپيمانکار متعهد است کلية مقررات و  --1010--77

مرتباً به صندوق سازمان تأمين مرتباً به صندوق سازمان تأمين   کارکنان پيمانکار راکارکنان پيمانکار راحق بيمة حق بيمة   آنان را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايد وآنان را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايد و  وو

و در صورت قصور در پرداخت حق بيمه پرسنل ، کليه مبالغ حق بيمه معوقه و جرائم و و در صورت قصور در پرداخت حق بيمه پرسنل ، کليه مبالغ حق بيمه معوقه و جرائم و   رداخت نمايدرداخت نمايداجتماعي پاجتماعي پ

خسارات وارده از اولين مطالبات و يا هر نوع تضامين و سپرده پيمانکار کسر و حق بيمه کارکنان مزبور به خسارات وارده از اولين مطالبات و يا هر نوع تضامين و سپرده پيمانکار کسر و حق بيمه کارکنان مزبور به 

  ..ا از خود سلب مينمايدا از خود سلب مينمايدسازمان تأمين اجتماعي واريز ميگردد و پيمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراضي رسازمان تأمين اجتماعي واريز ميگردد و پيمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراضي ر

هر نوع مطالبات پيمانکار که به هر علتي نزد کارفرما باقي بماند مشمول خسارات ديرکرد و بهره بانکي هر نوع مطالبات پيمانکار که به هر علتي نزد کارفرما باقي بماند مشمول خسارات ديرکرد و بهره بانکي   --1111--77

  و غيره نمي گردد.و غيره نمي گردد.

  

 کسور قانونی  -88مادة  

  باشد وباشد وپيمانکار ميپيمانکار ميو هزينة و هزينة حقوق دولتي متعلقه دررابطه با اين پيمان بعهدة حقوق دولتي متعلقه دررابطه با اين پيمان بعهدة   پرداخت هرگونه ماليات، عوارض وپرداخت هرگونه ماليات، عوارض و

  پيمانکار موارد ذيل را کسر مي نمايد:پيمانکار موارد ذيل را کسر مي نمايد:  های ماهيانةهای ماهيانةکارفرما از ناخالص کارکرد صورت وضعيتکارفرما از ناخالص کارکرد صورت وضعيت

  تأمين اجتماعي،تأمين اجتماعي،  قوانينقوانين  3838اجرای مادة اجرای مادة راستای راستای   بيمة سازمان تأمين اجتماعي دربيمة سازمان تأمين اجتماعي در  حقحق  بابت وديعةبابت وديعة  %%55  الف(الف(

ا حساب از سازمان تأمين ا حساب از سازمان تأمين استرداد وديعة مذکور به انضمام آخرين پرداخت پيمانکار منوط به ارائة مفاصاسترداد وديعة مذکور به انضمام آخرين پرداخت پيمانکار منوط به ارائة مفاص

  باشد.باشد.اجتماعي توسط پيمانکار مياجتماعي توسط پيمانکار مي

  1010طبق ماده طبق ماده   صورت وضعيت پيمانکار بعنوان سپردة حـسن انجام کارصورت وضعيت پيمانکار بعنوان سپردة حـسن انجام کار  از هراز هر    %%1010ب( ب( 

  هر گونه بدهي ديگرهر گونه بدهي ديگر  ((جج

 انجام تعهدات  تضمین-99ادة م

ريال را به عنوان ريال را به عنوان                                                                   معادل معادل مبلغ پيمان مبلغ پيمان   %%  55  پيمانپيمانپيمانکار موظف است در هنگام امضای پيمانکار موظف است در هنگام امضای 

های کشور)مطابق نمونه پيوست قرارداد( های کشور)مطابق نمونه پيوست قرارداد( از يکي از بانكاز يکي از بانك  معتبرمعتبر  نامه بانکينامه بانکيانجام تعهدات بصورت ضمانتانجام تعهدات بصورت ضمانت  تضمينتضمين

ضمانتنامه مزبور پس از تسويه حساب نهايي ضمانتنامه مزبور پس از تسويه حساب نهايي   باشد به کارفرما تسليم نمايد،باشد به کارفرما تسليم نمايد،معتبر ميمعتبر مي  پيمانپيمانکه تا پايان مدت که تا پايان مدت 

تائيد کارفرما چنانچه موجبي تائيد کارفرما چنانچه موجبي   بابا  رائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي،رائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي،پيمانکار با دستگاه نظارت و اپيمانکار با دستگاه نظارت و ا

  گردد. گردد. ميمي  مستردمستردبرای ضبط نداشته باشد برای ضبط نداشته باشد 

  سپرده حسن انجام کارسپرده حسن انجام کار--  1010ماده ماده 

کار کسر و در حساب سپرده نزد  اجرای( بابت تضمين حسن %10درصد ) دهاز هر پرداخت به پيمانکار، معادل 

مبلغ مذکور پس از پايان قرارداد و تسويه حساب باپيمانکار با تاييد کارفرما به ايشان  شود.کارفرما نگهداری مي

 گردد.مسترد مي
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: کارفرما اين حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام يا قسمتي از اين مبالغ در مقابل عدم انجام تمام يا 1تبصره

 مايد.داليل موجه خودداری ن نواقص و بخشي از موضوع پيمان با ذکر

سپرده حسن انجام کار در ازای ارائه تضامين  %100، تا %50: در صورت پيشرفت مالي قرارداد بيش از 2تبصره

  .باشدمعتبر بانکي به پيمانکارقابل استرداد مي

  ::    جرائمجرائم  --1111  مادهماده

 

 جدول جرائم )جبران خسارت ( پيمانكار
 مبلغ )ريال( واحــــد شـــــرح رديف

1 
ق و آداب اجتماعی و عدم همكاري در كارهاي محوله برخورد خالف اخال

 با همكاران از سوي كاركنان ستاد پيمانكار
 1.000.000 هر مورد

2 
بی انضباطی و بی توجهی به مقررات و دستورالعمل هاي كاري و رفتاري 

 از سوي كاركنان ستاد پيمانكار
 1.000.000 هر مورد

3 
ا يك ساعت از سوي كاركنان تأخير حضور و يا تعجيل خروج از محل ت

 ستاد پيمانكار
 700.000 هر مورد

 1.000.000 هر مورد ارائه اطالعات خالف واقع و نادرست به مافوق و يا كارفرما 4

 1.000.000 هر مورد كم كاري پنهان و آشكار و سرسري گرفتن كارهاي محوله 5

 2.000.000 ر روزه عدم حضور نماينده پيمانكار در روزهاي كاري پااليشگاه 6

 2.500.000 هر روز عدم معرفی نيروي ستادي واجد شرايط 7

 هر ماه عدم تجهيز كارگاه مناسب مورد نظر كارفرما 8
درصد صورت  2

 وضعيت همان ماه

 1.500.000 هر مورد عدم توجه و رعايت دستورالعمل ها و نامه هاي كارفرما 9

 

 30خود در اين پيمان به هر دليلی امتناع ورزد كارفرما با لحاظ نمودن در صورتی كه پيمانكار از انجام تعهدات 

  درصد باالسري كليه تعهدات را انجام داده و از صورت وضعيت هاي آتی پيمانكار كسر خواهد نمود.
 انجام از نيز را پيمانكار و نيست تعهد اصل بدل پيمانكار مطالبات از مجاز غير تاخيرات يا و جرائم مبالغ كسر :تبصره

 .سازد نمی بري تعهداتش

پيمانكار می بايست حداكثر طی يك هفته كاري پس از پرداخت حقوق پرسنل از طريق حساب مشترك، نسبت به 

ارائه صورت وضعيت به كارفرما اقدام نمايد و در صورتی كه پيمانكار دليل موجهی جهت تاخيرات صورت گرفته از 

ريال  50.000.000ی تواند جهت هر روز كاري پس از مهلت تعيين شده، مبلغ آن تاريخ نداشته باشد، كارفرما م

 پيمانكار را جريمه نمايد.
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  پیمانپیمان  فسخفسخو و   خاتمهخاتمه  --1111مادة مادة 

كارفرما حق خواهد داشت، طی اخطار كتبی و با ذكرمهلت در يكی از موارد زير قرارداد را فسخ و نسبت به -11-1

مين خسارت وارده از مطالبات و دارائيهاي پيمانكار بنفع خود برداشت ضبط تضامين پيمانكار اقدام و در جهت تأ

 نمايد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراض در اين مورد را نخواهد داشت . 

 الف ( تأخير در شروع و يا اجراي موضوع قرارداد 

 ب( واگذاري قرارداد به اشخاص بدون اجازه قبلی و كتبی كارفرما 

 ج( ورشكستگی پيمانكار 

 د ( عدم توانايی مالی و فنی پيمانكار جهت انجام خدمات به تشخيص نماينده كارفرما 

 ه( انحالل شركت پيمانكاري 

 و( عدم ارائه خدمات در مدت قرارداد بدون اجازه كارفرما و بدون علل قهري

 ز( واسطه و ارتشاء

 نكار .ح ( عدم انجام هر يك از تعهدات و موارد مندرج در قرارداد توسط پيما

بايست از ارائه و انجام خدمات و يا تبصره:در صورتيكه قرارداد بر اساس يكی از موارد فوق ، فسخ گردد،پيمانكار می

دادن سفارشات مربوطه ، بعد از مهلت تعيين شده جهت فسخ قرارداد خودداري نمايد . ) مگر اينكه اخطار فسخ 

يمانكار مكلف است ، بالفاصله كليه كوشش هاي الزم جهت فسخ قرارداد بنحو ديگري مقرر كرده باشد ( همچنين پ

قرارداد و نيز الغاء تعهدات خود در قبال ثالث را بعمل آورده و صرفاً اعمالی را كه براي حفظ و نگهداري اموال و 

رت به وسائل مربوط به قرارداد ضروري است ، انجام دهد در صورت بروز هرگونه تخلف يا قصوري كه باعث ورود خسا

 اموال كارفرما گردد ، كارفرما حق پيگرد قضايی را خواهد داشت . 

كارفرما به طور مطلق حق خواهد داشت هر زمان كه صالح بداند ، با تسليم اخطار كتبی قبلی يك ماهه به  -11-2

ی كه فسخ قرارداد پيمانكار ، قرارداد را با ذكر تاريخ خاتمه دهد . در اين صورت با رعايت تبصره فوق ، و در صورت

توسط كافرما صورت گرفته باشد و اين فسخ ناشی از قصور ، مسامحه  و تخلف پيمانكار نسبت به انجام وارد قرارداد 

باشد . در صورتی كه پيمانكار جهت انجام خدمات نباشد، پيمانكار مستحق دريافت اجرت كارهاي انجام شده می

با تأييد نماينده كارفرما خريداري نموده باشد ، چنانچه ادعاي پيمانكار مربوط تحت قرارداد لوازم و آالت و ادواتی را 

 به زمان اجراي خدمات گردد ، اين ادعاها قابل طرح و رسيدگی خواهد بود . 

ضمناً مدارك و اسناد الزم مربوط به اين گونه ادعاها ميبايستی حداكثر ظرف مدت يك ماه از مهلت خاتمه قرارداد ، 

يمانكار ، رسماً به نماينده كارفرما تسليم شده باشد . در هر حال هرگونه ادعاي مطالبه ضرر و زيان از طرف پ

 شد . خسارات وارده ناشی از خاتمه دادن قرارداد پذيرفته نخواهد

فرما در صورتيكه پيمانكار نسبت به انجام تعهدات قراردادي خود اقدام ننمايد و از اين بابت خساراتی  به كار -11-3

وارد آيد ويا مطالبات پرسنل خود را پرداخت ننمايد .كارفرما مجاز خواهد بود در صورت وجود هرگونه اموال .دارايی 

و مطالباتی كه  از پيمانكار در ساير قراردادهاي منعقده با شركت هاي تابعه دارد  ، مطالبات خود را از محل آن 

 دارايی ها و اموال وصول نمايد .
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 رما در اين زمينه قطعی است و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضی را ندارد .تشخيص كارف

  حوادث قهری و غیرمترقبه ) فورس ماژور(حوادث قهری و غیرمترقبه ) فورس ماژور(  --1212ماده ماده 

راموجب گردد، به محض رفع حوادث  درعمليات موضوع پيماندر صورت بروز حوادث غير مترقبه که تأخير 

اهد بود برای انجام تعهدات خود در صورتيکه قهری و غير مترقبه و غير قابل پيش بيني پيمانکارمکلف خو

مدت مناسبي جهت انجام تعهدات ازطرف کارفرما به  آنرا الزم بداند اقدام کند دراين صـورت تمديد کارفرما

 تا حداکثر نتواند پيمانطرفين  مترقبه هر يك از غير رفع حوادث قهری و چنانچه پس از،شد پيمانکار ابالغ خواهد

 ادامه کار حق انصراف از به شروع به اعاده کارها به صورت قبل ازوقوع حادثه اقدام نمايند مدت يك ماه نسبت

 محفوظ ميباشد. پيمانبرای طرف ديگر 

 عدم واگذاری به غیر   -13ماده 

پيمانكار حق واگذاري تمام يا قسمتهائی از اين قرارداد را به غير به هيچ وجه نخواهد داشت و چنانچه كارفرما در 

حين انجام خدمت )مدت قرارداد( وقوف حاصل نمايد كه پيمانكار چنين تخلفی را انجام داده است ، حق خواهد 

د قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط تضامين پيمانكار داشت ، بدون اينكه محتاج به اقامه دليل باشد به تشخيص خو

اقدام نمايد . در صورتيكه پيمانكار ، بخواهد با تخلف از مفاد اين ماده نسبت به حقوق و تعهدات و الزامات ناشی از 

ا قرارداد ، به هر عنوان ، سندي اعم از رسمی و غير رسمی تنظيم نمايد ، در اين صورت سند مزبور از نظر كارفرم

 فاقد اعتبار بوده و در اين مورد پيمانكار حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت . 

  حل اختالفات  حل اختالفات    --1414مادة مادة 

هايي که ممکن است درتعبير وتفسيرمفاد اين پيمان چه در مرحله اجرا و چه پس اجرای آن پيش آيد کليه اختالف

ايي و مجری حل و فصل نگردد، طبق چنانچه در کميسيوني که مرکب از باالترين مقام دستگاههای اجر

العمل داوری شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس حل و فصل خواهد شد، بديهي است از زمان حدوث دستور

 اختالف تا زمان رفع آن پيمانکار ملزم به ايفای تعهدات خود طبق پيمان مي باشد.

 خاتمه قرارداد  -15ماده 

روز قبل كتباً به پيمانكار اطالع  10شده خاتمه قرارداد را حداقل به مدت كارفرما می تواند به داليل پيش بينی ن

دهد  در اين صورت پيمانكار كليه صورت حسابهاي خود را تنظيم و بعد از تأييد نماينده كارفرما و كسر بدهی هاي 

 پيمانكار مبالغ متعلقه به وي پرداخت خواهد گرديد . 

 پیمان نشانی طرفین --1616مادة 

و  اخطار قانوني که طبق ضوابط هرگونه است، گرديده ذکر سند پيمانرفين همان است که درمقدمة نشاني ط

های با پست سفارشي به آدرس بايدمي ،بدل گردد و رد پيمانالزم باشد رسماً بين طرفين  پيماناين  مقررات

يك از طرفين  ود. هرگاه هردر قبال اخذ رسيد تسليم ش پيمانيا به نمايندگي طرفين   ارسال شود تعيين شده

باشند مراتب را کتباً به موظف مي ،تغيير دهند پيماننشاني قانوني خود را درمدت قصد داشته باشند  پيمان

 گردد. ابالغ شده تلقي مي سابقاعالم دارند درغير اينصورت هرگونه ابالغ به نشاني  پيمانطرف ديگر 



 
 

 مرحله ای با ارزیابی کیفیمناقصه عمومی یکاسناد 

 حراست تامین نیروی 

 

 ص پ 149-791/10/1شماره: 

 07/02/1400تاریخ:

 

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 

 

29 

 

 «سهامی خاص»

 اصالحیه ها و رفع ابهامات --1717ماده 

مابين هائيکه در زمان انجام مناقصه جهت رفع ابهامات فيمشخصات مناقصه و ضمائم آن و اصالحيه شرايط و

که قبالً به تأييد کارفرما رسيده  موضوع عمليات پيمان و شرايط شود و مشخصاتمبادله مي و پيمانکار کارفرما

 باشد.مي پيماناست جزء الينفك اين 

  مشخصات و شرایط مشخصات و شرایط اطالع پیمانکار از کلیه اطالع پیمانکار از کلیه   --1717ماده ماده 

و همچنين محل اجرای کار و  پيمان موضوععمليات نمايد که از مشخصات و خصوصيات پيمانکار تأييد مي

 تواند متعذر شود.به عذر عدم اطالع نمي پيماناطالع کامل داشته و در اجرای  شرائط آن و منطقه

  شرایط عمومی پیمان شرایط عمومی پیمان   --1818ماده ماده 

حاضر  پيماننفت که به رويت و تاييد پيمانکار رسيده است حاکم بر  شرايط عمومي پيمان متداول در صنعت

 پيمانحاضر مغايرتي پيش آيد اولويت با مفاد  پيمانالذکر و مفاد است و در مواردی که بين شرايط عمومي فوق

 حاضر است.

  HHSSEEرعایت نکات ایمنی و رعایت نکات ایمنی و   --1919ماده ماده 

را طبق نامه پيوست( )شيوه HSEرالعمل های پيمانکارمتعهد است کليه مسائل ونکات ايمني و دستو-19-1

رعايت نمايند و درصورت صالحديد کارفرما  را شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسضوابط وزارت نفت و

ر ممکن است تشکيل شود مکلف پرسنل خود را به شرکت دردوره های آموزشي کوتاه مدت که به همين منظو

ضمن هماهنگي با مرکز بهداشت منطقه اقدامات الزم را نسبت به معاينات و همچنين پيمانکار موظف است  نمايد

 و . به هرحال هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه به عهده کارفرما نخواهد بودل آورددوره ای کارکنان خود بعم

 جبران هرگونه خسارت و تبعات ناشي از عدم رعايت موارد ايمني بعهده و هزينه پيمانکار خواهد بود. 

مسئوليت انجام کار و حوادث ناشي از کار و پرداخت کليه هزينه ها اعم از ديات ، هزينه های پزشکي و درماني 

بعهده و هزينه پيمانکار بوده و کارفرما در خصوص عمليات موضوع پيمان فقط نظارت کيفي روی کارهای 

 نظارت بر کارگر، چگونگي شروع بکار، انجام شده پس از انجام کار داشته و کليه مسئوليتهای نحوه انجام کار،

بعهده  "رعايت مسائل مربوط به حفاظت کارگاه و غيره کال ايمني کار، تامين وسايل استحفاظي کارگران،

نقص  پيمانکار بوده و مسئوليت کليه عواقب ناشي از عدم رعايت مسائل و نکات ايمني و حوادث پيش آمده فوت،

باشد وکارفرما حق دارد مي ران و پرداخت ديات بعهده و هزينه پيمانکارعضو و صدمات بدني وارده به کارگ

ا از غرامات و غيره ر خسارات جاني و مالي، مبالغ اعالم شده ازسوی مراجع ذيصالح قانوني اعم از ديات،

 نمايد. مطالبات پيمانکار کسر

ز طريق مراكز مورد تأييد بهداشت منطقه اي كاركنان خود اپيمانكار ملزم است نسبت به انجام معاينات دوره -19-2

 اقدام و مستندات مربوطه را به كارفرما ارائه نمايد.

عهده و هزينه مسئوليت ايمنی افراد، تأسيسات و اشخاص ثالث تحت حوزه مسئوليت و مديريت پيمانكار به-19-3

 خواهد بود.باشد در هر صورت كارفرما دراين خصوص از هرگونه مسئوليتی مبرا پيمانكار می
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فوت، نقص   از جمله آمده شيو حوادث پ یمنيمسائل و نكات ا تياز عدم رعا یعواقب ناش هيكل تيمسئول -19-4

تحت مديريت و پوشش خود به  كاركنانبه هاي پزشكی و درمانی ، هزينهاتيپرداخت د، وارده یعضو و صدمات بدن

 ات،ازدي اعم قانونی صالحالغ اعالم شده ازسوي مراجع ذيو كارفرما حق دارد مب باشدیم مانكاريپ نهيعهده و هز

 كسر نمايد. انكاررا از مطالبات پيم رهيغرامات و غ ،یمال و یخسارات جان

 پیمانامضاء  -2020ماده 

شود که اثر طرفين رسيده است و گواهي مي ءتنظيم و به امضابا اعتبار واحد  سه نسخه و ماده 20 در اين پيمان

 کامل پيمانکار خواهد بود. ءيمانکار روی صفحات پيمان و ساير مدارك پيوست آن بمنزله امضاپو امضاء مهر 
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 مدیرعامل:                                                        :مدیرعامل نائب رییس هیات مدیره و

                                                                  محمود امین نژاد  

                                                                                                                           

 غالمرضا اکبرلو:   رئیس امور مالی
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 شرح کار

 

، اموال و تاسيسات شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس موضوع: واگذاری خدمات حفاظت و حراست از اماکن 

) سايت صنعتي (  و  Aهکتار در بخش  200رامهرمز به مساحت  –بزرگراه بهبهان  17کيلومتر  –واقع در بهبهان 

هکتار در بخش تأسيسات ماهشهر که پيمانکار موظف به حفاظت و حراست از آنها  60و  Cهکتار در بخش  50

 ذيل انجام وظيفه مي نمايد :بوده و بشرح 

 کنترل و بازرسي خودروهايي که از پااليشگاه خارج مي شوند . 1

 مطالبه برگ خروج دائم و يا موقت با امضاء های مجاز برای اجناسي که از پااليشگاه خارج مي شوند .  2

 کنترل و اخذ برگ خروج برای خودروهای استيجاری و شرکتي با امضاء های مجاز . 3

ناس خروجي پيمانکاران با توجه به برگ ورود ابزار وارده که به هنگام ورود اجناس از طرف کنترل اج 4

 حراست صادر گرديده است .

 جلوگيری از خروج هر گونه اجناس شرکتي و پيمانکاری بدون مجوز خروج . 5

 بازرسي و کنترل خودروهايي که مجوز الزم جهت ورود به پااليشگاه را ندارند . 6

 هايي که برای تخليه بار مراجعه مي نمايند .کنترل کاميون 7

 همکاری در رابطه با تردد مهمانهايي که با هماهنگي قبلي انجام گرفته است . 8

 کنترل و اقدام در جهت عودت اجناسي که بطور موقت از پااليشگاه خارج گرديده است . 9

 ... ( به سايت .جلوگيری از ورود اقالم مشخص و ممنوعه شامل ) انواع سالح سرد و گرم و  10

 کنترل اجناس و ابزارآالت پيمانکاران و صدور برگ ورود ابزارآالت . 11

 کنترل ورود کارکنان شرکتي و غيرشرکتي با روئيت کارت شناسايي . 12

 کنترل مهمانان و مراجعين با توجه به پاس مالقات صادره و کارت مخصوص مراجعه کننده . 13

 ا نحوه تردد به محل مربوطه در داخل مجتمع .راهنمايي مهمانان و مراجعين در رابطه ب 14

اخذ برگ مرخصي ساعتي ، اداری ، بهداری از کارکناني که قبل از پايان ساعت اداری از مجتمع خارج مي  15

 شوند .

بازرسي و کنترل وسايل همراه مترددين از محل تردد نفرات و جلوگيری از ورود اشياء ممنوعه و خروج  16

 اجناس بدون مجوز .

نفرات روزمزد پيمانکاران با توجه به ليست تنظيمي نمايندگان شرکتها با روئيت کارت شناسائي و  کنترل 17

 تائيد ليست ها از طرف کنترل کننده .



 
 

 مرحله ای با ارزیابی کیفیمناقصه عمومی یکاسناد 

 حراست تامین نیروی 

 

 ص پ 149-791/10/1شماره: 

 07/02/1400تاریخ:

 

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 

 

33 

 

 «سهامی خاص»

 اعزام نماينده جهت کنترل و بارگيری کاميونها ضايعات و اقالم و اجناس خروجي پيمانکاران . 18

 ختمان اداری و يا هر مکاني که الزم است .اعزام نماينده جهت راهنمايي مهمانان مديريت به سا 19

 اعزام نماينده جهت تحويل متهمانان به مقامات انتظامي و قضائي به همراه نماينده حقوقي شرکت . 20

استقرار نيرو در پستهای موقت که بنا به ضرورت عملياتي ايجاد مي شود از قبيل حوادث غيرمترقبه و از  21

 اين قبيل . 

ی در تمام قسمت های مختلف پااليشگاه  جهت جلوگيری از هر گونه اتفاقات کنترل و گشت شبانه روز 22

ساعته اتخاذ نمايد و در  24احتمالي و خرابکاری . لذا الزم است پيمانکار تمهيدات الزم را جهت گشت های 

 برآورد قيمت خود لحاظ نمايد . ) تأمين خودرو( 

 موقت ، ليست ابزار وارده ، مالقات ، مکاتبات ( بايگاني اسناد و مدارك ) اعم از برگ خروج دائم ،  23

 انجام امورات دفتری و اداری .  24

 صدور کارت تردد نيروهای قراردادی و پيمانکار . 25

 تهيه و تنظيم آمار مهمانان و کارشناسان خارجي . 26

ع بررسي سوابق برگهای خروج موقت و اعالم به واحدها و شرکتهای پيمانکاری به علت عدم عودت به موق 27

 اجناس .

 طرح احضار پرسنل . 28

 کنترل اسناد و مدارك . 29

 رعايت موارد اعالم شده در رابطه با طرح تکريم ارباب رجوع . 30

 رعايت مقررات انضباطي حراست . 31

 انجام گشت زني بصورت پياده و موتوری . 32

 کنترل ساختمانها و خودرو و درب اتاقهای اداری . 33

 استقرار نيرو در محل پاس های نگهباني . 34
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 شرایط مربوط به تأمین 

 خدمات حراست مورد نیاز در سایتهاي عملیاتی / ستادي

پيمانکار موظف است طبق شرح مشخصات زير و دستور نماينده کارفرمـا جهـت تـأمين و بکـارگيری رده هـای      

 مختلف شغلي بر اساس درجه و نوع تخصـص نسـبت بـه خـدمات خواسـته شـده در مراکـز عمليـاتي / سـتادی         

 يشگاه بيدبلند خليج فارس اقدام نمايد .پاال 

 انجام خدمات حراستي و امنيتي مورد نياز در مراکز عملياتي شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس   هدف :  -1

 کليات : -2

 در حال حاضر نياز بـه تـأمين خـدمات کـه بـه تفکيـك در شـرح کـار اسـناد مناقصـه قيـد گرديـده              -1-2

از نيروهای کارآمد و متخصص با سابقه کار مفيـد در هـر رشـته از    مي باشد. بديهي است استفاده 

 خدمات خواسته شده در اولويت قرار خواهند داشت .

هـا بـا    برآورد نيروها در گروههای مختلف تقريبي بوده و امکان تغيير تعداد نفرات هر يك از گـروه  -2-2

 هاوجود دارد . توجه نياز به خدمات هر يك از گروه

ظف است با رعايت موارد مذکور در قانون کار و همـاهنگي بـا سـاعت کارفرمـا خـدمات تحـت       پيمانکار مو -2

 . پيمان حاضر را انجام دهد

: نگهداری کارکنان جهت انجام خدمات به مدتي بـيش از سـاعات تعيـين شـده بـدون همـاهنگي بـا         1تبصره 

 کارفرما ممنوع است .

شده و يا مي شوند مانند کارکنان بومي روزکـار مـي   بومي منطقه جذب عوامل کاری که به عنوان ساکن و -3

روز اسـتراحت ندارنـد و از ايـن بابـت پيمانکـار و       7روزکـار و   14باشند و حق اسـتفاده از طـرح اقمـاری    

 گونه اعتراض و ادعايي ندارند .کارکنان وی حق هيچ

پااليشـگاه بيدبلنـد خلـيج    در صورتيکه کارکنان موضوع قرارداد طبق دستور کارفرما به مأموريت خارج از  -4

کيلومتر از انتهای محدوده پااليشگاه ( اعزام گردند ، هزينـه مأموريـت طبـق قـانون کـار       50فارس )بيش از 

 بوسيله پيمانکار پرداخت خواهد شد . 

، ستمزد بعنوان فـوق العـاده مأموريـت   عالوه بر يك روز د زام هر يك از کارکنان به مأموريتدر صورت اع -5

 براسـاس قـانون کـار   غذا ، اياب و ذهاب و اقامت را تـأمين ننمايـد هزينـه مأموريـت      کارفرمادر صورتيکه 

 . پرداخت مي باشد

پيمانکار موظف است در صورت نياز و بنا به ابالغ کارفرما نسبت به تأمين محل اسکان و يا اجـاره امـاکن    -6

 مراجع انتظامي و امنيتي مرتبط در صورت ضرورت اقدام نمايد . 

نکار مي بايست با توجه به موارد مندرج در جدول ضميمه شامل هزينه مأموريـت خـاص و اسـکان را    پيما  -7

طبق درخواست و نظر کارفرما هزينه نمايد و هيچ گونه عذری از پيمانکار مبني بر عدم انجـام يـك يـا کليـه     

 موارد فوق ، پذيرفته نخواهد بود .  
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ي که به مرخصي رفته ياغيبت نمايند اقدام نمايـد بگونـه ای   پيمانکار مي بايست نسبت به جايگزيني نيروهاي -8

 که انجام خدمات موضوع قرارداد دچار هيچ گونه وقفه ای نگردد . 

پيمانکار موظف است همه ماهه گزارش کار پرسنل خود اعم از روزهای مرخصي پرسنل ، کارکرد ، غيبـت   -9

کارکرد پرسنل با نظر و تأييد کارفرما بـه پيمانکـار   و مأموريت را تهيه و به نماينده کارفرما تحويل نمايد و 

 ابالغ گرديده و پيمانکار متعهد است طبق آن ، حقوق و مزايای کارکنان را پرداخت نمايد . 

پيمانکار مي بايست در پايان قرارداد با پرسنل خود تسويه حساب نمـوده و نسـبت بـه پرداخـت بازخريـد        -10

استفاده نشده( و عيدی و پاداش )براساس قـانون کـار( اقـدام     سنوات و مرخصي )تعداد روزهای مرخصي

نمايد بديهي است در صورت استفاده پرسنل از مرخصـي ، جمـع روزهـای اسـتفاده شـده ی مرخصـي از       

 گردد. آخرين صورت وضعيت پيمانکار کسر مي

ز پرسـنل  پيمانکار موظف است در صورت هرگونه تخلف و مواردی که کارفرما تشخيص داده کـه هريـك ا   -11

بدليل حساسيت شغلي صالحيت ادامه کار در حراست را نداشته باشند با افراد متخلف تسويه کامل نمايد و 

افرادی که مورد تأييد کارفرما  مي باشند را بکارگيری نمايد و کارفرما هيچ گونـه تعهـدی نسـبت بـه افـراد      

 متخلف و تسويه حساب شده ندارد .

العات مربوط به پرسنل خود شامل ليست حقوق و دستمزد ، بيمه ، کارکرد پيمانکار موظف است آمار و اط -12

 و غيره کارکنان خود را در اختيار کارفرما قرار دهد . 

ماه حقوق ، بيمه و ماليات کارکنان خود بـدون   2پيمانکار اقرار و تعهد مي نمايد که توانائي پرداخت حد اقل  -13

 دارد . اينکه مبلغي از کارفرما دريافت نمايد را 

پرداخت حقـوق پرسـنل خـود اقـدام نمايـد در غيـر ايـن         هر ماه نسبت به يکمحداکثر تا بايست پيمانکار مي -14

صورت وضـعيت همـان مـاه را بـه عنـوان جريمـه از        % 5صورت کارفرما مي تواند برای بار اول تا ميزان 

وضـعيت همـان مـاه و در    درصـد صـورت    10پيمانکار کسر نمايد و در صورت تکرار ر ماه دوم به ميزان 

 صورت تکرار مجدد بر اساس جدول ضمائم پيوست و شرايط مندرج در پيمان عمل خواهد شد . 

سود پرداختي به  درصدهای پرداختي به کارکنان تأثيری در العادهاعمال تعديل و يا افزايش و کاهش وفوق -15

 پيمانکار نخواهد داشت .  

ای عوامل کاری پس از واريـز توسـط پيمانکـار در مقابـل ارائـه      فقط کسور قانوني مربوط به حقوق و مزاي -16

 اسناد مربوطه به پيمانکار پرداخت مي گردد . 

از پرداخت به پرسنل پيمانکـار بـا ارائـه     مبالغ مربوط به مرخصي، عيدی و پاداش پايان سال و سنوات پس -17

  گردد.صورت وضعيت به ايشان پرداخت مي

اسفند مـاه پرداخـت    20ات نيروهای موضوع قرارداد را حداکثر تا تاريخ پيمانکار موظف است عيدی و سنو -18

 نمايد.
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پيمانکار براساس دستورالعمل معاينات شغلي کارکنان صنعت نفت مي بايست نسبت بـه انجـام معاينـات     -19

 خود اقدام نمايد.به هزينه کارکنان 

 

 شرح تفصیلی خدمات

 

)بصـورت شـبانه روزی ( از پااليشـگاه     ول نوبـت کـاری  نيروی پيمانکار موظف است خودروهايي را که در ط -1

 خـــــارج مـــــي شـــــوند کنتـــــرل و بازرســـــي نمـــــوده و مـــــوارد غيـــــر عـــــادی يعنـــــي خـــــروج 

کردن / شدن بدون مجوز وسايل ، اقالم ، کاال اجناس ، اسناد و هر شيء ديگر بصورت آشکارو يـا پنهـان کـه    

ه افسر نگهبان حراسـت شـرکت پـااليش گـاز     متعلق به شرکت مي باشد را گزارش نمايد وتشخيص آن بر عهد

 بيدبلند خليج فارس مي باشدو نحوه بازرسي در انواع خودروها عبارتند از :

خودروهای سواری : صندوق عقب ، کاپوت جلو ، داخل کابين ، زير صندلي ها، داشبورد، جای زاپاس  -1-1

 ،و جاهای ديگر که فرد در حين خدمت ياد مي گيرد.

پوت جلو، داخل کابين ، زير صندلي ، داشبورد ،جای زاپـاس  شاسـي خـودرو و    خودروهای وانت : کا -1-2

 غيره و جاهای مورد استفاده به تشخيص فرد.

ــت         -1-3 ــائين ، پش ــاال و پ ــبورد ب ــندلي ، داش ــر ص ــابين ، زي ــل ک ــي : داخ ــي و تريل ــای کمپرس  خودروه

 صندلي ها جعبه های ابزار ، شاسي خودرو، کابين بار توسط کمپرسي و غيره.

درو های اتوبوس و ميني بوس : داخل اتوبوس ، صندلي ها ، و زير آنها ، پشت صندلي های آخـر ،  خو -1-4

 داشبورد، بغل صندلي راننده ، جعبه های بيروني و جاهای ديگر به تشخيص کنترل کننده.

از خـارج   نيروی پيمانکار موظف است برای خروج اجناس و کاال و اقالم از پااليشگاه بيدبلنـد خلـيج فـارس     -2  

کننده اجناس ، پروانه خروج با امضای مجاز اخذ نمايد و ضـمن کنتـرل و بازرسـي و مطابقـت اجنـاس ذکـر       

 شده در پروانه خروج با اجناس خروجي ، آن را امضاء نموده و به مسئول حراست دروازه تحويل نمايد.

يار واحد ها  و پيمانکاران اين پروانه ها که بصورت دائم و موقت مي باشند با کد مشخص در اخت -2-1

شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس مي باشد و هر واحد پيمانکار برا ی خارج کردن جنس از آنها 

پروانه های دائم برای خروج کاال به صورت دائمي مي باشد و پروانه های موقت برای   . استفاده مي کند

 خروج اقالم بصورت موقت ) قابل برگشت ( مي باشد.

منظور از امضای مجاز ، مسئولين شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس است که تـوسط مديـران  -2-2

  شرکت )مدير عامل و روسای سايت( طي فرمت هايي به حراست معرفي شده ، و حدود اختيارات آنها 

 جهت امضای خروج اجناس در آن فرمت مشخص شده است که بر اساس آنها بايد عمل گردد.

 نيروی پيمانکار موظف است از کليه خودرو های شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس و استيجاری   تحت -3 

بند دو   اختيار که قصد خروج از پااليشگاه را دارند برگ خروج با امضای مجاز که تعريف آن در توضيح
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اساس بند يك اجازه  راه برذکر گرديده اخذ نمايد و پس از کنترل و بازرسي خودرو و راننده با وسايل هم

 مي گردد . خروج دهد. برگ خروج مأخوذه تحويل متصدی حراست دروازه

 –نيروی پيمانکار موظف است برای کليه اجناس پيمانکاران داخل سـايت موقـع خـروج مجـوز  خـروج دائـم        -4

سـي اجـازه خـروج    موقت منضم به ليست ابزار وارده مربوطه را اخذ و پس از مطابقت آنها ، با کنترل و بازر

 داده و جهت ثبت به متصدی حراست دروازه تسليم نمايد.

توضيح: فرم ليست ابزار وارده پيمانکاران، جهت ثبت ابزار و وسايل غير مصرفي وارده پيمانکاران به داخل  

اء ثبت و کنترل کننده در دروازه امض ،که در دو برگ سفيد و آبي تنظيم و توسط آورنده باشدپااليشگاه مي

های بعدی باقي ميشود که برگ اول )اصلي( تحويل آورنده و برگ دوم در بايگاني حراست برای کنترلمي

 ماند.

نيروی پيمانکار موظف است از خروج هر گونه اجناس شرکت و پيمانکاری و غير شرکتي بدون مجوز  -5

باشد. مصرفي و ضايعات ميالزم از پااليشگاه جلوگيری نمايد. اجناس شرکتي شامل ابزار آالت و وسايل 

برای ابزارآالت که عمدتاً برای تعمير ازپااليشگاه خارج مي شوند بايستي با پروانه خروج موقت  که در سه 

برگ تنظيم مي شود و توسط واحد های مختلف پااليشگاه و مديريت با کد مشخص شده و با امضای مجاز 

رد. برای اقالم مصرفي و ضايعات اده شده است صورت بگيکه قبالً در اختيار پيمانکاراز طرف ناظر قرار د

شامل آهن آالت ، نايلون و...( بايستي برگ خروج دائم تنظيم گردد. امضای مجازبرای خروج دائم کالً بعهده )

مديريت )شامل مدير عامل ، روسای سايت ، معاون سايت و فرد معرفي شده از طرف مديريت( مي باشد که 

مي شود، صورت بگيرد. اجناس خروجي  ی آنان از طرف ناظر در اختيار پيمانکار قرار دادهقبالً نمونه امضا

پيمانکار عمدتاً وسائلي است که پيمانکاران هنگام ورود به پااليشگاه با خود مي آورند و در درب پااليشگاه 

يرد. هنگام خروج عالوه بر گقرار مي ها در اختيار پيمانکارکه يکي از برگ )ليست ابزار وارده( گرددثبت مي

برگ ثبتي حراست هنگام ورود، بايستي با برگ خروج دائم عالوه بر امضای ناظر مربوطه بايستي توسط 

و از پااليشگاه خارج گردد. برای خروج موقت اقالم  مديريت يا شخص دارای امضاء مجاز هم امضاء شود

دبلند خليج فارس برای تعمير بايستي با برگ پيمانکاران و وسائل محوله از طرف شرکت پااليش گاز بي

 خروج موقت با امضای ناظر مربوطه صورت بگيرد.

 بازرسي و کنترل خودروها -6

نيروی پيمانکار موظف است کليه خودروهايي که قبالً مجوز دريافت کرده اند بعد از کنترل مجـوز ورود   -6-1

شوند عبارتند از : تريلي، کاميون ، اتوبوس و بازرسي اجازه ورود بدهد خودرو هايي که وارد پااليشگاه مي 

 ، ميني بوس و سواری و وانت و خودرو های شرکتي.

آورند بعـدازاطمينان از  نيروی پيمانکار موظف است بعد از کنترل تريلي که عمدتاً برای پااليشگاه بار مي -6-2

 اجازه ورود دهد.عدم ورود اشياء ممنوعه و همراه راننده که قبالً از طرف ناظر توضيح داده شده 
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نيروی پيمانکار موظف است بعد از بررسي مجوز ورود کاميون بـا بازرسـي و کنتـرل کـابين راننـده و       -6-3

 محل حمل بار کاميون و جعبه ها اجازه ورود به مجتمع را بدهد . 

از  پيمانکارموظف است کليه اتوبوس ها و ميني بوس ها کـه بـه داليلـي وارد پااليشـگاه مـي شـوند بعـد        -6-4

ي مجوز ورود با بازرسي و کنترل جعبه ها و زير صندلي ها و حصول اطمينـان از عـدم ورود اشـياء    بررس

 ممنوعه اجازه ورود دهد. 

پيمانکار موظف است کليه خـودرو هـای سـواری را بعـد از بررسـي مجـوز ورود بـا بررسـي وکنتـرل           -6-5

 اه را بدهد.صندوق عقب و داشبورد و زير صندلي های خودروها اجازه ورود به پااليشگ

پيمانکار موظف است کليه خودرو های شرکتي را که وارد پااليشـگاه مـي شـوند بعـد از بررسـي پـالك        -6-6

خودرو و آرم بغل و بررسي کارت تردد راکب خودرو و با کنترل و بازرسـي صـندوق عقـب و اتـاق و زيـر      

 صندلي ها اجازه تردد بدهد.

اه مي شود کنترل و مشـخص نمايـد. اجنـاس و بارعمـدتاً     پيمانکار موظف است کليه اجناس که وارد پااليشگ -7

 بوسيله تريلي ، کاميون ، تانکر و وانت وارد پااليشگاه مي شوند.

پيمانکار موظف است کليه اجناسي که بوسيله تريلي و کاميون و يـا بارنامـه وارد پااليشـگاه ميشـوند      -7-1

احـد تخليـه کننـده وبعـد از ثبـت      بعد از بررسي بارنامه و محمولـه  و تمـاس بـا مسـئولين مربوطـه و     

مشخصات آورنده جنس و نوع جنس و بعد از بازرسـي و کنتـرل تريلـي شـامل اسـبي و جعبـه هـا و        

 حصول اطمينان از عدم ورود اشياء ممنوعه به محل تخليه بار راهنمائي کند.

ي اجنـاس و  پيمانکار موظف است کليه اجناس که بوسيله وانت بار به پااليشگاه مي آيد بعـد از بررسـ   -7-2

اسناد مربوطه با هماهنگي واحد های ذيربط تخليه کننده بعد از ثبت مشخصات وانت بـار و آورنـده و   

 نوع جنس به محل تخليه بار راهنمائي کند.

پيمانکارموظف است کليه اجناسي که بصورت نمونـه و امـانتي بـه پااليشـگاه وارد مـي شـود بعـد از         -7-3

مخصوص که يکي از آنها را در اختيار آورنده قـرار مـي دهـد    بررسي اجناس و ثبت آنان در دو برگ 

 اقدام نمايد و سپس اجازه ورود صادر نمايد.

نماينـد بعـد از بررسـي    پيمانکار موظف است کليه کاميونهايي که برای بـارگيری بـه پااليشـگاه مراجعـه مـي      -8

ننـده وجعبـه هـا و محـل بـار و      معرفي پايانه و هماهنگي با واحد های ذيربط بعد از بررسي و کنترل اتـاق را 

حصول اطمينان از عدم ورود اشياء ممنوعه و توصيه رانندگان مبنـي بـر رعايـت نکـات ايمنـي اجـازه ورود       

 بدهد.

پيمانکار موظف است نسبت به پذيرش و راهنمايي مهمانان که با همـاهنگي قبلـي انجـام گرفتـه اقـدام نمايـد.        -9

 ن وسايل خاص ، سوال الزم را از مهمان داشته باشد.همچنين الزم است در رابطه با همراه داشت

در صورتي که قبالً در رابطه با تردد مهمانان  مديريت هماهنگي الزم انجام گرفته ضمن رعايـت حـال و    -9-1

راهنمائي مهمانان ورود آنها را به دفتر مديريت و در صورت نياز بـه دفتـر حراسـت اعـالم نمايـد . از ميـان       
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جهت بازديد گروهي درپااليشگاه حضـور مـي يابنـد کـه الزم اسـت همـاهنگي الزم بـا        مهمانان يك عده  نيز 

مديريت و ساير واحد ها انجام گيرد ودر رابطه با تردد بازديـد کننـدگان همکـاری الزم نيـز بعمـل آيـد و از       

 همراه نداشتن وسايل ممنوعه نيز اطمينان حاصل شود.

کاسي و فيلم برداری ، سالح سرد و گرم وآالت موسـيقي  وسايل ممنوعه مهمانان عمدتاً شامل دوربين ع -9-2

 مي باشد.

کنترل و اقدام در جهت عودت اجناس موقت بايستي به طور دقيق انجام گيرد ، به اين شکل که اگـر جنسـي    -10

بطور دستي عودت گرديده ضمن مطابقت جنس با برگ مزبور اقدام نمايد و اگر جنس بوسيله خودور آورده 

و در محوطه داخلي پااليشگاه قرار گرفته و نسبت به ثبت اجناس عودتي با توجه به بـرگ  شده بايستي خودر

موقت اقدام گردد. در صورتي که تمامي اقالم عودت داده نشده باشـد ، بايسـتي بـا ثبـت دقيـق رديـف هـای        

 عودتي در برگ مربوطه اقدام نمايد و نيز ثبت عودت آن نيز در دفتر خروج اجناس اقدام شود.

مانکارموظف است نسبت به کنترل دقيق اجناس و ابزار آالت پيمانکاران وبا صدور برگ ورود ابزار آالت پي -11

اقدام نمايدو اگر جنسي دارای شماره سريال و يا ساير مشخصات الزم نباشد نسبت بـه ثبـت آن نيـز اقـدام     

شـخص موظـف اسـت بـا     نمايد. در صورتي که اجناس پيمانکار در محل حراست قابل کنترل و ثبـت نباشـد   

 حضور در محل پيمانکار نسبت به کنترل و صدور برگ ورود ابزار آالت اقدام نمايد.

پيمانکار موظف است نسبت به جلوگيری از ورود اقالم مشخص مانند دوربين عکاسي و فيلم برداری ،مواد  -12

ممنوعـه مشـخص اقـدام    محترقه و منفجره ، سالح سرد و گرم ، مواد مخدر، مشروبات الکلي و سـاير اقـالم   

 نمايد.

کنترل ورود کارکنان با روئيت کارت شناسائي شخص انجام مي گيرد و نيز کنترل ورود افراد غير شرکتي  -13

نيز با روئيت کارت شناسائي و تاريخ اعتبار کارت شناسائي افراد انجام مي گيـرد و بايسـتي از ورود افـراد    

عتبـار اخـذ گـردد. در ايـن ميـان اگـر همکـاراني از سـاير         بدون کارت شناسائي جلوگيری و کارتهـای فاقـد ا  

شرکتهای وزارت نفت مراجعه نمودند ضمن هماهنگي با واحد مربوطه با ثبت دفتر، با تردد کارکنان  شرکتي 

 همکاری شود.

تردد مهمانان و مراجعين به پااليشگاه با صدور پاس مالقات وکارت مخصـوص مراجعـه کننـد ه از طـرف      -14

مي گيرد . پيمانکار موظف است پاس مالقات و کارت مخصوص مراجعه کننـده را کنتـرل و در    بازبين انجام

 صورت نياز به راهنمائي مهمانان و مراجعين اقدام نمايد.

پيمانکار موظف است نسبت به راهنمائي مهمانان ومراجعين در رابطه با نحوه تـردد بـه محـل مربوطـه در      -15

ن دارای وسيله نقليه باشد بايستي نسبت به راهنمائي مسير منتهي به محـل  داخل مجتمع اقدام نمايد. اگر مهما

 مراجعه مهمانان اقدام نمايدو در غير اينصورت راهنمائي و کمك الزم را ارائه نمايد.

پيمانکار موظف است اطالعات الزم در رابطه با امضاءهای مجاز مسئولين برای صدور برگهـای مرخصـي    -16

ا کسب نموده و از تمامي پرسنل که قبل از پايان وقت اداری از پااليشگاه خارج مـي ساعتي، اداری، بهداری ر
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شوند مجوز  خروج دريافت نمايد. در صورتي که ساعات خروج در برگ ثبت نشده باشد از شخص مربوطه 

 بخواهد که نسبت به ثبت آن اقدام نمايد.

 ل وســايل همــراه متــرددين   پيمانکــار مســتقر در محــل تــردد نفــرات موظــف بــه بازرســي و کنتــر        -17

ممنوعه به سايت جلـوگيری نمايـد. همچنـين ورود وسـايل شخصـي       موظف است از ورود اشياء مي باشد و

افراد ممنوع است ونيز خروج هر گونه اجناس  از محل تردد نفرات بدون مجوز الزم ممنـوع بـوده و شـخص    

 مستقر در کنترل نفرات بايستي از خروج آن جلوگيری نمايد.

ايندگان شرکت های پيمانکاری که مجوز الزم در رابطه با تنظـيم ليسـت کـارگری آنهـا بطـور کتبـي بـه        نم -18

. به اين شکل که از متصدی حراست دروازه فـرم  ز به تنظيم ليست کارگری مي باشندحراست ارائه شده مجا

شـخص   مخصوص را دريافت نموده و با ثبت مشخصات فـرد در فـرم مربوطـه و روئيـت کـارت شناسـائي      

توسط حراست مجاز به ورود مي باشد. ضمناً شخص کنترل کننده بايستي فرم را به امضای نماينده شرکت 

رسانده و خود نيز فرم فوق را امضاء و تائيد نمايد ونيز ساعت ورود کـارگران پيمانکـار نيـز بايسـتي ثبـت      

رود افـراد کـم سـن وسـال کـه از      گردد و از ثبت اسامي پرسنلي که حضور ندارند جلوگيری نمايد ونيز از و

نظر قانوني مجاز به ورود به پااليشگاه نمي باشند جلوگيری نمايد و اين ليست صرفاً جهـت تـردد کـارگران    

 شرکت های پيمانکاری مي باشد و ثبت ساير افراد و مهمانان اين شرکت ها در فرم فوق صحيح نمي باشد.

کـاميون هـای بـارگيری اقـالم مزايـده ای و ضـايعات در        پيمانکار موظف است بعنوان نماينده جهت کنترل -19

محل مربوطه اقدام نمايد . اين اقالم در هر نقطه ای از پااليشگاه مي توانـد باشـد. پيمانکـار موظـف اسـت بـا       

توجه به مجوز بارگيری شخص حامـل، اقـالم اجـازه بـارگيری بدهـد و از بـارگيری هـر گونـه اقـالم ديگـر           

 جلوگيری نمايد.

ر موظف است نسبت به راهنمائي مهمانان مديريت به ساختمان اداری و يا هر مکـان ديگـر کـه الزم    پيمانکا -20

باشد اقدام نمايد در اين راستا بازديدکنندگان از مجتمع که با هماهنگي قبلي صورت مـي گيـرد نيـز بايسـتي     

 راهنمائي شوند.

د شده انجام وظيفه نمايد . اين پست پيمانکار موظف است بنا به ضرورت عملياتي در پست های موقت ايجا -21

ها مي توانند به هنگام بروز حوادث غير مترقبه و يا در  پروژه های جديدو يا در شرايط خاص کـه نيـاز بـه    

 پست موقت باشد ايجاد شود.

پيمانکار موظف است نسبت به بايگاني هر گونه اسناد و مدارك حراست ) اعم از برگ خروج دائم، موقـت /   -22

ار وارده / مالقات/ مکاتبات و غيره ( طبق اصول بايگاني اسناد و مدارك بايسـتي بصـورت روزانـه    ليست ابز

 بوده و از انباشته شدن آن جلوگيری بعمل آيد.

پيمانکار موظف است با نظر مسئولين حراست نسبت به انجام کارهای دفتری و اداری به شرح ذيـل اقـدام    -23

 نمايد: 

 ثبت نامه های وارده وعادی. -23-1
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 فکيك و بايگاني نامه های عادی اقدام شده.ت -23-2

 شماره گذاری ، ثبت و ارسال نامه های عادی به مراجع ذيربط . -23-3

 بررسي نواقصات فيزيکي و ارائه گزارش به مسئولين حراست و پيگيری مرتفع شدن مشکالت . -23-4

ه و تنظـيم مـي   آمار ميهمانان داخلي بصورت ماهانه و آمار ميهمانان خارجي بصورت هفتگي و ماهانه تهيـ  -24

 شود پيمانکار موظف است با توجه به سوابق موجود نسبت به تهيه آمار فوق اقدام نمايد.

 3پيمانکار موظف است سوابق برگهای خروج موقت کاالی شرکتي و غير شرکتي را در زمان های معـين )   -25

تذکرات الزم را در ايـن  ماهه( کنترل و علت عدم عودت به موقع اجناس را  از واحدهای مربوطه جويا شده و 

رابطه ارائه نمايد که اين کار در فرم های مخصوص با قيد مشخصات برگ موقت که شامل اقالم خارج شـده  

 ، تاريخ خروج ، خارج کننده جنس به واحد مربوطه ارسال و جوابيه اخذ گردد.

ه رعايـت آن مـي باشـد.    طرح احضار پرسنل در مواقع لزوم از مسائل قابل توجهي است که پيمانکار ملزم ب -26

طرح احضار پرسنل در هرساعت از شبانه روز باشد پرسنل موظفند بدون فوت وقت و در هر شرايط ممکـن  

خود را به مجتمع رسانده و حضور خود را به مسئول مربوطـه اطـالع و مطـابق بـا دسـتورات مـافوق عمـل        

 نمايند.

وص خـروج اسـناد و مـدارك را از خـارج     پيمانکار موظف است جهت خروج اسناد و مدارك پروانـه مخصـ   -27

کننده آن اخذ نمايد . اين پروانه ها که همانند پروانه های خروج کاال با کدهای مشخصه در اختيار واحـدهای  

متقاضي قرار گرفته وبه دو صورت دائم وموقت بسته به نـوع تقاضـا تنظـيم مـي شـود. منظـور از اسـناد و        

ميلـي متـری ، نگـاتيو و عکـس ،      16و  8ه ،کتاب ، فـيلم هـای ويـدئوئي    مدارك کليه ) مکاتبات ، جزوات ، نقش

ميکروفيلم ، سي دی ، ديسك هارد و صورتجلسات اعم از عادی و محرمانه ( را شامل مي شود که با کنتـرل  

امضاء های مشخص شده در فرم و مطابقت اسناد و مدارك خروجي با پروانه خروج مربوطه اجـازه خـروج   

 داده مي شود.

رح تکريم از ديگر مواردی است که پيمانکار موظف است نسبت به رعايت کامل آن اقـدام نمايـد. برخـورد    ط -28

شايسته و متين با ارباب رجوع و مهمانان و رسيدگي به موقع بـه کـار آنهـا از ضـروريات موضـوع اسـت .       

ال وظيفـه شناسـي   پيمانکار موظف است ضمن رعايت موارد فوق در انجام وظيفه با متانـت ووقـار و در کمـ   

 مقررات را اجرا نمايد.

پيمانکار موظف است مقـررات انضـباطي حراسـت را کـاماًل رعايـت نمايـد. ايـن مقـررات شـامل اطاعـت از            -29

دستورات مافوق ، انجام درست کارهای محوله ،استفاده کامل از البسه و ساير تجهيـزات داده شـده داشـتن    

ارهای ناشايست و شوخي های بيجا و هر آنچـه کـه ارزش و   سر و وضع آراسته و مرتب ، جلوگيری از رفت

 اعتبار حراست را کم کرده و آنرا از نظر موقعيت اجتماعي در سطح پائيني قرار دهد.

انجام گشت زني در تمامي نقاط پااليشـگاه و اطـالع از وضـعيت واحـد هـای عمليـاتي و کنتـرل وبررسـي          -30

ذيربط از جمله وظائف گشت مي باشد و همچنـين کنتـرل    وضعيت های غير عادی و اطالع به موقع مسئولين
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حاشيه داخلي و بيروني پااليشگاه و اطمينان از سالم بودن مانع های فيزيکي و نيـز کنتـرل و بررسـي نقـاط     

 کور پااليشگاه که امکان پوشش آن مقدور نمي باشداز وظايف گشت مي باشد.

 و در ساعات مشخصي که تعيين شده . کنترل درب اتاقهای ساختمان اداری به صورت روزانه -31

پيمانکار موظف است با نظر مسئول مافوق در برجك نگهباني تعيـين شـده مسـتقر و بـا هوشـياری کامـل        -32

نسبت به نگهباني از محل و محيط پيرامون اقدام و هر گونه موارد مشکوك را بـدون فـوت وقـت بـه مسـئول      

 مربوطه اطالع نمايد.

اتوماسيون اداری تبعيت نمايد و به تعداد نياز )به نام کاربرها( رايانـه هـای    پيمانکار موظف است از چرخه -33

ارسال و سپس در شـبکه اينترانـت مجتمـع قراردهـد و همچنـين       ITخود را جهت انجام عمليات الزم به اداره 

 باشد . کليه هزينه های مرتبط به عهده پيمانکار استفاده کننده مي

مواد توليدی جامد و مايع شرکت که توسط مشـتريان بـا خـودرو هـای      پيمانکار موظف است برای خروج -34

تريلي کفي وتانکر و کاميون و خودروهای باری حمل مي گردد بارنامه خروج محصول را کـه توسـط انبـار    

محصوالت و مخازن صادر مي شودهمراه برگ باسـکول اخـذ نمـوده و بـا کنتـرل و بازرسـي و تطبيـق بـا         

 "امه اجازه خروج داده و مشخصات خـود را بـر اسـاس منـدرجات مهـر ويـژه      مشخصات درج شده در بارن

که در اختيار قرار مي گيرد ،تکميل و امضاء کرده جهت ثبـت تحويـل مسـئول دروازه     "بازرسي و کنترل شد

 حراست نمايد.

و حامـل  توضيح : برگ باسکول همراه بارنامه بايد نشان دهنده وزن قبل از بـارگيری و بعـد از بـارگيری خـودر    

باشد که وزن مواد بارگيری شده را نشان دهد و وزن ثبت شـده بـرگ باسـکول بـا وزن درج شـده بارنامـه       

 خروج بايد همخواني داشته باشند در غير اينصورت بايد افسر نگهبان حراست را در جريان امر قرار دهد.

آورنـد پـس از   گـاز مـي   مواد مـايع و  قبيل هائي که به پااليشگاه مواد اوليه ازپيمانکار موظف است از تانکر -35

ريزی واحد مخازن مبني بر تخليه تـانکر اخـذ و   تخليه برگ باسکول خالي و پر تانکر را به همراه تائيد برنامه

 گردد.بعد اجازه خروج دهد. برگ باسکول اخذ شده تحويل متصدی دروازه مي

و همچنـين   گـردد ار و حراسـت قفـل مـي   درب عمليات انبارها بعد از پايان وقت اداری از طرف کشـيك انبـ   -36

باشـد. پيمانکـار موظـف اسـت در صـورت      روزهای تعطيل نيز درب ورودی عمليات انبار به حالـت قفـل مـي   

يا روسای شيفت نوبت کاری واحـدها بعـد از پايـان وقـت اداری در محـل       درخواست رئيس شيفت مجتمع و

رابطه با برداشت اقالم مـورد نيـاز بعـد از پايـان     عمليات انبارها حضور يافته و ضمن انجام صورتجلسه در 

مجددا نسبت به قفل نمودن انبار اقدام نمايد. الزم به ذکر است که موضوع يـاد شـده در طـول شـيفت ممکـن      

 است چندين بار تکرار شود.

پيمانکار موظف است نسبت به ثبت ورود و خروج کاالهای شرکتي با سيسـتم رايانـه ای يـا دسـتي اقـدام        -37

 يد.نما
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ورود کاالهای شرکتي به طريق بارنامه ای و فاکتور انجام مي گيرد کـه بايسـتي بعـد از اطمينـان از ورود      -38

جنس نسبت به ثبت دقيق آن با مشخصات کامل اقدام نموده ونيز ممکن است بعضي از اقالم بصورت وزنـي  

 باشد که الزم است نسبت به باسکول آن اقدام ودر سيستم يادداشت نمود.

وج کاالهای شرکتي که به دو طريق دائم و موقت انجام مي گيرد . پيمانکار موظـف اسـت بعـد از تائيـد     خر  -39

برگ توسط مافوق مربوطه کنترل الزم را در مورد اقالم خروجي  انجام و ظهر برگهـای خروجـي را ممهـور    

رايانـه يـا دسـتي    به مهر بازرسي و کنترل نمود ه تکميل ودر آخر نسبت به ثبت مشخصات برگ در سيستم 

 اقدام نمايد.

اجناس وارده غير شرکتي به دو صورت موقت و دائم انجـام مـي گيـرد کـه الزم اسـت مشخصـات اقـالم          -40

 خروجي با توجه به برگ ارائه شده در سيستم رايانه يا دستي ثبت گردد.

به مجـوز الزم  خروج کاالهای غير شرکتي به دو صورت موقت و دائم انجام مي گيرد و خروج آن با توجه  -41

و امضاء مسئولين و کنترل مامور حراست انجام مي گيردکه الزم است مشخصات اقالم خروجي با توجه بـه  

 برگ ارائه شده در سيستم رايانه يا دستي ثبت گردد.

ورود و خروج ميهمانان داخلي و خارجي که اغلب با هماهنگي قبلي انجام مـي گيـرد و يـا بعضـاً بصـورت       -42

ي شود بايستي در سيستم رايانه يا دستي ثبت مشخصات گذر نامه ای مهمانـان خـارجي از   تلفني هماهنگ م

ضروريات الزم در ثبت مي باشد. پس هر آنچه در رابطه با مشخصات شناسائي و محل مراجعـه و سـاعات   

ابهـامي  ورود و خروج که از نظر حراستي نياز باشد بايستي ثبت گردد تا به هنگام مراجعه  به اطالعات نقطه 

 وجود نداشته باشد.

سيستم رايانه حراست به صورت شبکه ای انجام مي گيرد که پيمانکار موظـف اسـت در طـول روز ، نامـه      -43

های مربوط به حراست را از طريق اتوماسيون از ساير واحدها اخذ الزم است  بر اساس محتوای نامه هـا و  

بـدين منظـور فـرد مـورد تأييـد نماينـده کارفرمـا را کـه          دستورالعمل ها اقدام نمايد . لذا الزم است پيمانکـار 

 بصورت روزکار انجام وظيفه مي نمايد معرفي نمايد .

از نظر مجوز ورود و خروج خودروهای شرکتي به دو شکل انجام مي گيرد. خودرو های مسـئولين ، کـه     -44

تم رايانـه يـا دسـتي ثبـت     الزم است اطالعات الزم در رابطه با اسامي مسئولين با خودروی تحويلي در سيس

شود و خودرو های  در اختيار ترانسپورت با خودروهای شـرکتي کـه بـه صـورت مأموريـت بـه خـارج از        

پااليشگاه تردد مي نمايند با صدور مجوز تردد از ترانسپورت که با تائيد مسئولين صورت مـي گيـرد مجـاز    

 مراجعه ورود و خروج ايـن خـودرو هـا بـا    مي باشد از پااليشگاه خارج شوند که الزم است ضمن درج محل 

و نيز خودروهای غير شرکتي استيجاری تحت اختيار واحـد هـا کـه دارای    سيستم رايانه يا دستي ثبت گردد 

کارت تردد و مجوز  ايمني مي باشند با ارائه برگ خروج و امضاء مسـئولين مربوطـه از پااليشـگاه خـارج و     

گردند که الزم است ورود وخروج آنها با سيستم رايانه يـا دسـتي ثبـت     بعد از انجام کار به پااليشگاه بر مي
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گردد و نيز مشخصات خودرو های غير شرکتي متفرقه که با توجه به نياز الزم است وارد پااليشگاه شوند . 

 بايستي در سيستم رايانه يا دستي ثبت گردد.

ترل و حراست ورودی و خروجي در هر صورت پيمانکار موظف است نسبت به انجام کليه عمليات کن -45

 تجهيزات، ماشين آالت و غيره طبق مقررات مدون و ابالغي پااليشگاه اقدام نمايد. نفرات،
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 شرایط خصوصی 

اجرای عمليات شبانه روزی حفاظت و حراست از اماکن و تاسيسات کارفرما واقع در محدوده پااليشگاه گاز 

سايت غير  Cبخش  -2مربوط به سايت صنعتي پااليشگاه   Aبخش  -1رس در سه بخش بيديلند خليج فا

مربوط به تأسيسات و مخازن ذخيره  B2بخش  -3صنعتي شامل ساختمان های اداری و عمليات انبارها 

 سازی ماهشهر مي باشد که بصورت تجمعي و مطابق با شرايط ذيل : 

های حفاظتي از تاسيسات واگذاری و همچنين مسئوليت براساس اين قرارداد کليه وظايف نگهباني و -1

 قانوني، اداری و قضايي ناشي از امورات حراستي مربوطه برعهده پيمانکار خواهد بود . 

ساعته روزکار ، شبکار و استراحت  12پيمانکار موظف است تا با استقرار پست های نگهباني ثابت بصورت  -2

اسيسات بصورت شبانه روزی در سطح تاسيسات واگذاری گمارده برابر آخرين لوحه نگهباني موجود آن ت

و همچنين با استقرار گشت های مستمر بوسيله خودرو مناسب مورد تاييد کارفرما از صحت انجام وظيفه 

نگهباني و سالمت وضعيت حراستي حوزه استحفاظي و مقابله با افراد خاطي اطمينان حاصل نموده و 

 جلوگيری از آسيب پذيری تاسيسات بعمل آورد . برنامه ريزی الزم را جهت 

بوده و بابت آن هيچ هزينه نکته: در صورت تغيير ساعات کاری کارفرما، پيمانکار موظف به رعايت آن  -3

 گردد.اضافي پرداخت نمي

پيمانکار موظف است تمامي تمهيدات قانوني و عملياتي الزم را جهت مراقبت و اجرای وظايف محوله را به  -4

در آورد و در مقابله و پيگيری انتظامي و قضايي با متخلفين و يا مشکالت حفاظتي راساً پيگيری و اقدام اجرا 

 نمايد . 

پيمانکار متعهد است تا عمليات موضوع قرارداد را به نحو شايسته و ماهرانه توسط کارکنان صالحيت دار  -5

ی عمليات روی ندهد انجام و نحوه انجام با تجربه و به تعداد مکفي به نحوی که کوچکترين خللي در اجرا

وظيفه و خدمات ارئه شده مورد تاييد و رضايت اداره حراست شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس بوده و 

در اجرای عمليات خود کليه وسايل ، امکانات ، ضوابط و قوانين مربوطه را بکار گيرد و از موسسات واگذاری 

 ت عمليات جاری و نظم و امنيت آنها نگهباني کامل بعمل آورد . و اموال ، دارايي ها و سالم

پيمانکار موظف است آمادگي و برنامه ريزی الزم را برای حالت های اضطراری و شرايط بحراني که به  -6

تشخيص دستگاه نظارت اعالم مي شود داشته باشد و برای حفظ و مراقبت از منابع و اموال شرکت ، 

انات خود را بنابه مورد افزايش داده و اقدامات پيشگيرانه ای برای مقابله با هر گونه نيروهای نگهبان و امک
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في به پيمانکار پرداخت حوادثي داشته باشد و در اين موارد اضطراری غير ثابت هيچ گونه هزينه مضاع

 . نخواهد شد

و  اگذاری مستقر نمودهپيمانکار موظف است نماينده تام االختيار خود را بطور کامل در حوزه حراستي و -7

در دسترس باشند و به هنگام ضرورت ايشان نمايندگان  پيمانکار و، بصورت مستمر حضور داشته باشد

 خود را به سرپرستان و مسئولين حراست پااليشگاه بيدبلند خليج فارس معرفي نمايند . 

د که عالوه بر دارا بودن پيمانکار موظف است جهت اجرای عمليات خود از خدمات کارکنان استفاده نماي -8

سالمت کامل جسمي، روحي، رواني و اخالقي، فاقد سوء پيشينه بوده وبه مواد مخدر آلوده نباشد و در 

صورتيکه مسئولين حراست پااليشگاه بيدبلند خليج فارس از نحوه خدمتي هر يك از کارکنان رضايت نداشته 

 به تعويض ايشان اقدام نمايند . باشند با اخطار کتبي اداره حراست پااليشگاه نسبت 

پيمانکار موظف است حقوق و دستمزد کارکنان مربوطه را مطابق قانون کار و آناليز دستمزد و مزايای   -9

 هر ماه پرداخت نمايد .  يکماين مناقصه و در فواصل زماني منظم و به موقع و حداکثر تا 

وظايف پيمانکار نظارت و سرپرستي خواهد  اداره حراست پااليشگاه بيدبلند خليج فارس برحسن انجام -10

داشت و صورت وضعيت ماهيانه کارکرد پيمانکار بر اساس ميزان رضايتمندی اداره حراست از نحوه خدمتي 

پيمانکار و نيروهای مربوطه و راندمان حفاظتي تاسيسات و کارکرد ماهيانه صادر خواهد شد . جرائمي که 

دمات حفاظتي و يا ضرر و زيان به تاسيسات تعيين مي نمايد و از صورت کارفرما بدليل پايين بودن کيفيت خ

 وضعيت پيمانکار کسر خواهد گرديد . 

 192ساعت در ماه برای هر نفر مي باشد . مازاد بر  192سقف ساعات کاری کارکنان مورد نياز کارفرما  -11

اکثر سقف اضافه کاری برای هر . حدبه کارکنان پرداخت شود ساعت اضافه کار تلقي و بايد توسط پيمانکار

 12ساعت در ماه مي باشد. ) اضافه کاری ياد شده با توجه به اينکه نفرات قرارداد بصورت نوبتکار  120نفر 

ساعت کار مي باشد. اين حالت در نوبت  8ساعت اضافه کارکرد بر  4نمايند، مربوط به ساعته انجام وظيفه مي

ور نفر پرداخت آن تاييد خواهد رت کار اضافه واقعي و ثبت حضساعته متصور است( و در صو 12کاری 

 . شد

نمايد که توانايي پرداخت حداقل دو ماه حقوق ، بيمه و ماليات و هزينه های قانوني پيمانکار اقرار و تعهد مي -12

 ديگر کارکنان خود را بدون اينکه مبلغي از کارفرما دريافت نمايد را دارا مي باشد . 

در پايان با پرسنل خود تسويه حساب نموده و نسبت به پرداخت باز خريد سنوات و  پيمانکار بايد -13

 مرخصي و عيدی و پاداش و همه هزينه های قانوني مطابق قانون کار اقدام نمايد . 
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عملياتي ، کارفرما مجاز است تا از نيروهای موجود در حوزه استحفاظي اين قرارداد در در صورت نياز  -14

های اين جابجايي و  اری حراستي بصورت مامور استفاده نمايد و پيمانکار کليه مسئوليتساير حوزه های ک

 تغيير محيط کاری را خواهد پذيرفت . 

هر گونه پيگيری از مجاری انتظامي و قضايي مورد نياز در رابطه يا نگهباني حوزه استحفاظي مي بايست  -15

 رات حراستي محوله نيز بر عهده پيمانکار است . توسط پيمانکار صورت پذيرد و مسئوليت های قانوني امو

بايست نسبت به جايگزيني نيروهايي که در مرخصي استحقاقي يا استراحت پزشکي بسر ميپيمانکار مي -16

ای ای که انجام خدمات موضوع قرارداد دچار هيچ گونه وقفهبرند اقدام الزم و مقتضي اعمال نمايد بگونه

عدم جايگزيني مطابق روزهای غيبت دو برابر حقوق و مزايا يك روز محاسبه نگردد . بديهي است در صورت 

 و صورت وضعيت های پيمانکار کسر مي گردد . 

در صورت اعزام کارکنان ابواجمعي پيمانکار جهت دوره آموزشي که از سوی سازمان حراست اعالم مي -17

 گردد هزينه آموزشي برعهده کارفرما مي باشد.       
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 پنجمبخش 
 ها جدول تفکیکی نرخ

 

لغ ناخالص حقوق و مزايای نفرات امبالغ ماهيانه پيمان بر اساس ميزان تاييد شده توسط کارفرما جهت مب

با احتساب درصد و ساير موارد مورد تاييد کارفرما  بيمه( و)شامل ماليات  پيمانکار با منظور نمودن کسورات

 گردد. )هزينه مديريت و سود پيمانکار( پرداخت مي باالسری پيمانکار

بايست درصد باالسری خود را بابت هزينه مديريت و سود پيمانکار و همچنين مبلغ دراين بخش پيمانکار مي

( و با احتساب درصد باالسری  ريال ...................................... د اعالم شده )پيشنهادی خود را براساس برآور

 خود بشرح جدول ذيل اعالم نمايد:

 

 

( اعالم                                                       درصد باالسری پیمانکار)هزینه مدیریت و سود پیمانکار( شرکت بمیزان -1

 گردد.می

 

 

 فوق الذکر به مبلغ   غ پیشنهادی با توجه به برآورد اعالم شده و با احتساب درصد باالسریمبل -2

 

 گردد.اعالم میریال                                         

 

 

 

 

 

  ....................................................................محل مهر و امضاي دارندگان امضاء مجاز شرکت
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 ششمبخش 

 

 هاو دستورالعمل هاها و ضمانت نامهنمونه فرم
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      فــرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه فــرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه 
 

 

 تاریخ :    ………………………ضمانت نامه شماره 

 شماره:        

 

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

 )مضمون له(
 

 مايل است در مناقصه  ……………………………………………نظر به اينکه شرکت

 )مضمون عنه( 

.. شـــــــرکت نمايـــــــد لـــــــذا ايـــــــن بانـــــــك از  ………………………………………………………مربـــــــوط بـــــــه 

                                                                                                شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس.. در مقابل …………………………………………………………………

 ون عنه( )مضم                  

 ..)ريال(………………………………………………………...………………….. ريال …………………………برای مبلغ 

 )بحروف نوشته شود(     )به عدد نوشته شود(   

به اين بانك اطالع دهد که پيشنهاد شرکت کننده فوق  شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسضمانت مي نمايد که چنانچه  

مربوط يـا تسـليم ضـمانت نامـه حسـن اجـرای قـراداد در مـدت مقـرر           پيماناز امضای  مورد قبول واقع شده ومشاراليه

 ريال مرقــوم را  ..…………………………………………ده است مبلغ واستنکاف نم

بمحض دريافت اولين تقاضای کتبي بدون اينکه احتياجي به اثبات صحت و يا سقم آن و يا صدور اظهار نامه يا اقـدامي از  

 بپردازد. شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسا قضائي داشته باشد بالدرنگ در وجه طريق مراجع اداری ي

 عتبر بوده و بنا به درخواســت  ……………...………………………اين ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز 

   )بحروف نوشته شود(     

يد خواهد بود. در صورتيکه بانك نتوانـد و  برای مدتي که درخواست شود قابل تمد شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

 . موجبات ………………………………………………يا نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد کند و يا 

 

تمديد را فراهم نســازد و بانك را موافق با تمديد ننمايد در اينصورت بانك متعهد است بدون اينکه احتياج به مطالبه مجدد 

 پرداخت کند.   شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسجه يا حواله کرد باشد مبلغ مرقوم فوق را در و

 

 . محل امضاهاي مجاز……………………………بانك 

 .. و مهر بانك………………………………………شعبه 
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      تعهـّدات تعهـّدات   انجامانجامفــرم ضمانت نامه فــرم ضمانت نامه 

 
 تاریخ :    ………………………ضمانت نامه شماره 

 شماره:       

 

 فارسشرکت پااليش گاز بيد بلند خليج 

 )مضمون له(

ــه   ــاً بـــــ ــانمعطوفـــــ ــماره  پيمـــــ ــه   ……………شـــــ ــوط بـــــ ــين  ………………………مربـــــ ــده بـــــ منعقـــــ

  شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس.. و ……………………………………………………………………

 )مضمون له اين ضمانت نامه(    )مضمون عنه اين ضمانت نامه( 

 ……………………………………...………………………………که  برای حسن اجرای تعهداتيبدينوسيله اين بانك 

 

اشاره شده در قبال مضمون له اين ضمانت نامه بعهده گرفته است ضمانت مي کنـد و متعهـد مـي شـود در      پيمانبموجب 

 پيمـان صورتيکه بنا به تشخيص مضمون له، مضمون عنه اين ضمانت نامه از انجام و اجرای هريك از تعهـدات ناشـيه از   

ــزان    ــا ميـــــــــــــــ ــف ورزد تـــــــــــــــ ــذکور تخلـــــــــــــــ .. …..………………….……………………مـــــــــــــــ

 ...( ريـال ………………………………………………….…………………………)

 )بحروف نوشته شود(      )بعدد نوشته شود(     

هر مبلغي را بابت اين ضمانت نامه و به هر عنوان و هر جهتي که مضمون له ايـن ضـمانت نامـه تشـخيص داده و مطالبـه      

صـدور اظهـار نامـه يـا اقـدام از طريـق مراجـع قـانوني و          نمايد بمحض دريافت اولين تقاضای کتبي بدون اينکه محتاج به

قضائي و يا مقام ديگر باشد و يا نيازی به اثبات صحت و سقم داشته باشد بالدرنگ در وجه يا حواله کرد مضمون له اين 

 ضمانت نامه بپردازد.

  ….….………………………………………………………مدت اعتبار اين ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

 )بحروف نوشته شود(                      

بوده و بنا به درخواست مضمون له اين ضـمانت نامـه بـرای مـدتي کـه درخواسـت شـود قابـل تمديـد خواهـد بـود و در            

ــا     ــد و يـــــ ــه را تمديـــــ ــمانت نامـــــ ــدت ضـــــ ــد مـــــ ــا نخواهـــــ ــد و يـــــ ــك نتوانـــــ ــورتيکه بانـــــ صـــــ

 وم .موجبات تمديد را قبل از انقضای مدت مرق.……………………………………………………………………………

  )مضمون عنه( 

فوق نزد بانك فراهم نسازد و بانك را موافق با تمديد ننمايد در اينصورت بانك متعهد است بدون اينکه احتيـاج بـه مطالبـه    

 پرداخت کند. شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسمجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه يا حواله کرد 

 از. محل امضاهاي مج……………………………بانك 

 .. و مهر بانك………………………………………شعبه 
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      فــرم ضمانت نامه استرداد وديعه فــرم ضمانت نامه استرداد وديعه 

 

 تاریخ :    ………………………ضمانت نامه شماره 

 شماره:        

 

 

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

 )مضمون له(

 

ــق   ــون طبـــــ ــانچـــــ ــماره   پيمـــــ ــده شـــــ ــورخ ……………………………منعقـــــ ــين ………………….. مـــــ . بـــــ

  شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسو  …….…………………………………………………………………..…

 )مضمون له اين ضمانت نامه(    )مضمون عنه اين ضمانت نامه( 

 .. ريال( ……..…………………………………………………………….ريال )……………………………مقرر است مبلغ 

 )به حروف نوشته شود(    )بعدد نوشته شود(  

 اخذ ضمانت نامه پرداخت گردد. استرداد وديعه در مقابل از طرف مضمون له اين ضمانت نامه بعنوان

اين بانك بنا به درخواست مضمون عنه اين ضمانت نامه در مقابل مضمون له اين ضمانت نامه متعهد مي شود هر مبلغـي  

 . ريال که از طرف مضمون له اين                            ….…………………………………………را تا ميزان مبلغ 

  ( )بعدد نوشته شود

ضمانت نامه مطالبه شود بمحض دريافت اولين تقاضای کتبي بدون اينکـه نيـازی بـه اثبـات صـحت و سـقم و يـا صـدور         

اظهارنامه و يا اقدامي از طريق مراجع اداری و قضائي از طرف مضمون له اين ضمانت نامـه باشـد بالدرنـگ در وجـه يـا      

 حواله کرد مضمون له اين ضمانت نامه بپردازد.

 .. معتبــر بوده و بنا به درخواست ……………….…………………..نت نامه تا آخر ساعت اداری روز اين ضما

 )به حروف نوشته شود( 

مضمون له اين ضمانت نامه برای مدتي که درخواست شود قابل تمديد خواهد بود ودر صورتيکه بانك نتوانـد يـا نخواهـد    

ت نامه موجبات تمديد را قبل از انقضای مدت مرقوم فـوق نـزد   مدت ضمانت نامه را تمديد کند و يا مضمون عنه اين ضمان

بانك فراهم نسازد و بانك را موافق با تمديد ننمايد در اينصورت بانك متعهد است بـدون اينکـه احتيـاج بـه مطالبـه مجـدد       

 پرداخت کند.   شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارسباشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه يا حواله کرد 

 

 . محل امضاهاي مجاز……………………………انك ب

 .. و مهر بانك………………………………………شعبه 
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  ««تعهـّـد نــامهتعهـّـد نــامه»»

نمايم در صورتيکه با وجود عدم نمايم در صورتيکه با وجود عدم تعهد ميتعهد مي  ..................  شده تحت شماره شده تحت شماره ثبت ثبت   ......................................................................................................شرکت شرکت 

ا مفاد مقررات آئين نامه تشخيص صالحيت و تعيين گروه ا مفاد مقررات آئين نامه تشخيص صالحيت و تعيين گروه تطابق مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکاء شرکت بتطابق مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکاء شرکت ب

هيأت وزيران )بشماره هيأت وزيران )بشماره   13681368//88//33و رتبه شرکتهای پيمانکاری ، تأسيساتي و تجهيزاتي مصوب جلسه مورخ و رتبه شرکتهای پيمانکاری ، تأسيساتي و تجهيزاتي مصوب جلسه مورخ 

( برای مناقصه برحسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخيص داده شدم. قبل ( برای مناقصه برحسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخيص داده شدم. قبل 6868//88//2424ـ مورخ ـ مورخ   778778/ت /ت 7705477054

خود را با مفاد خود را با مفاد   مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکاءمفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکاءپيمانپيمانپايان مهلت مقرر برای عقد پايان مهلت مقرر برای عقد و حداکثر تا و حداکثر تا   پيمانپيماناز عقد از عقد 

نمايم چنانچه اين شرکت بعنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد نمايم چنانچه اين شرکت بعنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد همچنين تعهد ميهمچنين تعهد ميآئين نامه مذکور تطبيق دهم ، آئين نامه مذکور تطبيق دهم ، 

رنده دوم است مراجعه نمود، رنده دوم است مراجعه نمود، با برنده اول مناقصه ممکن نشده و دستگاه اجرائي به اين شرکت که ببا برنده اول مناقصه ممکن نشده و دستگاه اجرائي به اين شرکت که ب  پيمانپيمانو عقد و عقد 

مفاد مفاد   پيمانپيمانخود را طوری آماده نمايم که حداکثر تا پايان مهلت قانوني مقرر برای عقد خود را طوری آماده نمايم که حداکثر تا پايان مهلت قانوني مقرر برای عقد   پيمانپيمانقبل از عقد قبل از عقد 

  اساسنامه و تعداد و وضع شرکاء خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.اساسنامه و تعداد و وضع شرکاء خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.

های مقرره های مقرره يك از تعهدات مذکور طي مهلتيك از تعهدات مذکور طي مهلت  دستگاه اجرائي مناقصه گزار اختيار دارد در صورت عدم انجام هردستگاه اجرائي مناقصه گزار اختيار دارد در صورت عدم انجام هر

ضبط ضبط   خودخودکار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمين مشارکت در مناقصه شرکت را نيز بنفع کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمين مشارکت در مناقصه شرکت را نيز بنفع پيمانپيمان

  نمايد. بديهي است از اين بابت شرکت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت.نمايد. بديهي است از اين بابت شرکت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت.

  

  
    تعهـدآورتعهـدآورمحل مهر و امضای دارندگان امضاء مجاز شرکت برای اسناد محل مهر و امضای دارندگان امضاء مجاز شرکت برای اسناد 
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 HSEضوابط  
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 HSEشیوه نامه 

پيمانكار موظف است نسبت به تأمين لوازم استحفاظ فردي كاركنان به صورت متحدالشكل و رنگ مشخص و با درج نام -1

 و نوع به هزينه خود اقدام نمايد.شركت و ساير لوازم ايمنی مرتبط با موضوع قرارداد و مورد تاييد كارفرما از لحاظ تعداد 

پيمانكار موظف است ضمن هماهنگی با مركز بهداشت منطقه اقدامات الزم را نسبت به انجام معاينات دوره اي كاركنان و -2

 آناليز اطالعات مرتبط به عمل آورد به هر حال هيچگونه مسئوليتی در اين زمينه به عهده كارفرما نخواهد بود.

معاينات در مراكز مورد تاييد كارفرما و با ليست آزمايش هاي مورد تاييد كارفرما و پرداخت هزينه ارجاعيات و انجام انواع -3

 بايست صورت پذيرد.معاينات توسط پيمانكار تا خصوص رأي پزشك طب صنعتی، می

يميايی مورد تاييد اداره مربوط به سمپاشی و استفاده از سموم و كودهاي ش HSEپيمانكار موظف به رعايت كليه موارد -4

HSE باشد. می 

پيمانكار موظف است مطابق با نتايج معاينات طب صنعتی )نسبت به اعمال محدوديت كاري، تغيير شغل و ساير اقدامات -5

 مورد نظر مطابق با نظريه پزشك طب صنعتی( اقدام نمايد.

شود يك نفر نفر كه اضافه می 50ام نمايند و به ازاء هر بايست نسبت به جذب نفر ايمنی اقدنفر می 25هاي باالي كارگاه-6

 ايمنی ديگر اضافه نمايند.

نفر يك  50هاي باالي بايست يك نفر كارشناس بهداشت حرفه اي نيمه وقت و كارگاهنفر می 25كارگاههاي باالي -7

 نفر يك نفر اضافه نمايند. 100كارشناس تمام وقت داشته باشند و به ازاء هر 

 بايست يك كارشناس محيط زيست معرفی نمايد.انكار تعميرات میپيم-8

 نمايند.كارفرما انجام وظيفه می HSEكليه كارشناسان ايمنی، بهداشت و محيط زيست تحت نظر مستقيم -9

و احتياطات مربوطه را طبق شيوه نامه و ضوابط وزارت نفت و  HSE پيمانكار موظف است مقررات، دستورالعمل هاي -10

چنين قوانين و دستورالعمل هاي وزرات كار را به منظور جلوگيري از بروز هر گونه حوادث، رعايت نمايند. )قوانين ملی و هم

 و هلدينگ، شركت گاز، نفت و ....( NPCبين المللی مورد تاييد كارفرما از جمله دستورالعمل و آيين نامه هاي 

ات بدو استخدام، ويژه، تغيير شغل و ... )مطابق با قوانين جاري( در پيمانكار موظف است نسبت به انجام ساير معاين-11

 صورت نياز و دستور كارفرما، اقدام كند.

را به كارگران تفهيم نموده و اطمينان  HSEپيمانكار موظف است كليه قوانين و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به -12

 شوند.حاصل نمايد كه به شكل مناسب رعايت می

ساعت پس از بروز اعالم و گزارشات تعيين شده را در مهلت مقرر به مراجع  48مانكار موظف است حوادث را حداكثر پي-13

 باشد.مرتبط، ارسال نمايد. مسئوليت حوادث به عهده پيمانكار می

 رسال نمايد.ا  HSEبايست در مهلت مقرر به اداره ارائه گزارشات مربوط به معاينات، مطابق الزام مربوطه را می-14

 بايست: می HSEكارشناسان -15

 داراي مدرك تحصيلی حداقل كارشناسی با گرايش مرتبط .1

 كارفرما  HSEداراي سابقه كار مفيد و مرتبط مورد تاييد امور  .2

 حضور تمام وقت داشته باشند HSEدر اداره  .3

 كارفرما گزارش نمايند.  HSEبه طور مستقيم به ناظر  .4
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 كارفرما را به شكل كامل اجرا نمايند. HSEشرح وظايف محوله از  .5

كارفرما  HSEاخذ تاييديه حضور و غياب، مرخصی، تاييد ميزان اضافه كاري و پاداش)تشويقی( بر عهده اداره  .6

 باشد.می

كارفرما تاييد و  HSEپيمانكار از لحاظ سالمت جسم ، روان و مهارت كاري، توسط  HSEكليه مراحل جذب نيروي -16

 گردد.میاعالن نهايی 

در صورت بروز هرگونه حوادثی كه منجر به صدمه، قطع عضو و يا فوت كاركنان پيمانكار يا اشخاص ثالث گردد  -17

 باشد.مسئوليت هاي حقوقی، جزائی و پرداخت ديات، غرامات، دستمزد، معالجه و جبران خسارت و غيره به عهده پيمانكار می

 HSEشخص شده، نسبت به رفع انومالی هاي مرتبط در زمينه پيمانكار موظف است مطابق با زمان م-18

 هاي تعميراتی مرتبط و ... اقدام نمايد. PM( ،گزارشات بازرسی محيط، WORKORDER،دستوركار)

باشد)همكاري می IMSپيمانكار موظف به رعايت و اجراي كليه موارد مرتبط با اجراي سيستم هاي مديريتی از جمله -19

 (كامل با كارفرما

پيمانكار موظف به اصالح فوري شرايط و توقف  HSEدر صورت مشاهده و تخطی پيمانكار نسبت به اجراي الزامات -20

تواند نسبت به صدور و اجراي فرم توقف كار باشد)مطابق با ارزيابی ريسك فعاليت(كارفرما راساً میمی فعاليت در صورت نياز

(STWاقدام نموده و فرم مربوطه را جهت ا ) ساعت به پيمانكار ابالغ نمايد. 2طالع در بازه زمانی حداكثر 

پيمانكار موظف به اجراي ساعات زمانبندي كار )ميزان ساعت كاركرد( مطابق با قوانين اداره كار به نحوي كه به ايمنی -21

 هماهنگ و تاييديه اخذ گردد. HSEافراد اثرگذار نباشد. تغييرات شيفت شبانه و .... با 

كارفرما قبل از اجراي هرگونه فعاليت ضروري است. )نصب تگ و امضاء اول  HSEتگ سبز و تاييديه داربست ها از  اخذ-22

 با ايمنی پيمانكار است(

كارفرما كنترل و  HSEكارفرما( بايد قبل از ورود به سايت توسط  HSEتمامی متريال ورودي پيمانكار )به تشخيص -23

 تاييد گردد.

تنبيه  -است به صورت ماهيانه نسبت به برگزاري مراسم تشويقی اقدام نمايد.)مطابق با رويه تشويق پيمانكار موظف-24

 كارفرما(

 پيمانكار موظف به ارائه برنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست خود قبل از اجراي تعميرات اساسی توقف هاي اضطراري،-25

 باشد.كارفرما می HSEتجهيزات و ... به 

هاي خود مطابق با رويه كارفرما اقدام و جهت فعاليت موظف است نسبت به ارائه و انجام ارزيابی ريسك فعاليت پيمانكار-26

 هاي خاص،اضطراري و غير روتين ارزيابی ريسك را به صورت ويژه انجام و به تاييد كارفرما برساند.

  AvLليست شركت، و مراكز مورد تاييد كارفرما تمامی ماشين آالت و تجهيزات نيازمند به اخذ گواهی سالمت مطابق با-27

 نسبت به اخذ گواهينامه سالمت اقدام نمايند.

 باشد.پيمانكار موظف به تشكيل جلسات كميته حفاظت فنی و اجراي مفاد آن می-28

 كارفرما باشد. HSEتأمين غذاي پيمانكار از مراكز ذيصالح مورد تأييد مراكز بهداشت و -29

كارفرما بررسی  HSEوشانی و مغايرت بين موارد ذكر شده هر گونه ادعا از طرف پيمانكار صرفا توسط در صورت هم پ-30

 گردد.گرديده و به تشخيص ايشان مورد اجرا يا لغو و .. می
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 «سهامی خاص»

-فيزيكی -پيمانكار موظف به اجراي الزامات و تمهيدات بهداشتی در راستاي كنترل عوامل زمان آور محيط كار)شيميايی-31

 باشد.بيولوژيك( می -روانی-ونوميكارگ

 تمامی پرسنل كار در ارتفاع )مورد تاييد(، مدرك آموزشی )ايراتا( داشته باشند.-32

 كارفرما تاييد گردد. HSEالبسه ايمنی جهت پرسنل برق كار به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته و توسط -33

 باشد.كارفرما قابل اجرا می HSE پيمانكار فقط در صورت تاييد نهايی HSE-PLANمفاد -34

 باشد.با تشخيص كارفرما به طور كامل به عهده پيمانكار می HSEهزينه دوره هاي آموزشی ويژه پرسنل -35

 باشد.كارفرما می HSEمطابق با درخواست  HSEپيمانكار موظف به ارائه گزارشات -36

باشد. بديهی است در صورت نياز به همراهی رويه كارفرما میهزينه و نحوه ارائه خدمات پزشكی و اورژانس مطابق با -37

 باشد.مصدوم يا بيمار، هزينه هاي بيمارستان به عهده پيمانكار می

 

 

 
 


