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 مناقصه  اسناد 

حمل  /و تفکیک از مبدا  و خشک آوری پسماندهای ترجمع

 پسماند صنعتی و راهبری سلویج 

 شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس 

 

 

 :  پیمان شماره

 کارفرما: شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس

 ............................................................ :پیمانکار
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 «  پیماناسناد   فهرست

 عنوان 

              

 

 نامه شرکت در مناقصه دعوت -بخش اول

 دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان ، شرایط مناقصه -بخش دوم

 فرم پیشنهاد قیمت  -بخش سوم

 نامه)سند پیمان(   موافقت -بخش چهارم

 شرح کار  -بخش پنجم

 ها، مقادیر و برآورد کارتفکیکی نرخ  جدول –بخش ششم 

 ها و دستورالعملها نامهضمانتها، فرمنمونه  -بخش هفتم
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  اولبخش  

 

 نامهدعوت
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 مدیر عامل محترم 

 شرکت ................................ 

   اییک مرحله عمومی موضوع:دعوتنامه شرکت در مناقصه

  ج یسلو  یو راهبر   یاز مبدا /حمل پسماند صنعت کی تر و خشک و تفک  یپسماندها یآور¬جمععملیات 

 شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس

 

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

پااليش   شرکتخانگي و شبه خانگي  های تر و خشکآوری کليه پسماندعمليات جمع انجام موضوع و شرح مختصری از مناقصه:-1

 شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس.  حاضر قرارداد منضمات و  شرايط و پيوست کار شرح طبق گاز بيدبلند خليج فارس

 بلند خليج فارس  شرکت پااليش گاز بيد رامهرمز، -بزرگراه بهبهان  17بهبهان، کيلومتر  محل اجرای کار :-2

 باشد.يک سال شمسي مي مدت اجرای کار:-3

 ..................................  مبلغ برآورد کل کار :-4

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس : دستگاه نظارت ،کارفرما-5

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس : اه مناقصه گزاردستگ-6

هزار و نهصد   سيصد و چهل ويک ميليون پانصد و شصت و پنج)  حروف 341،565،960مبلغ تضمين شرکت درمناقصه:  -7

ورت ضمانت نامة بانكي و يا واريز نقدی به نفع کارفرما در پاکت الف تسليم گردد.  بايست به صباشد که ميريال مي  ( و شصت

مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ تحويل اسناد مناقصه بوده وبرای سه ماه ديگر نيز قابل تمديد  

 باشد.

 جي بلند خل  ديگاز ب  شيبنام شرکت پاال  ،مرکزی بهبهان، بانک سپه، شعبه  116301606002کارفرما:    يشماره حساب بانك 

 فارس 
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   07/10/1400به تاريخ و شنبه روز د تا پايان وقت اداری  30/09/1400به تاريخ  سه شنبه اسناد مناقصه: از روز   ليتحو-8

 باشد.  مي

گاز   ش يشرکت پاال ينترنتيا ت يبه آدرس سا توانند يماسناد مناقصه  افتينشاني محل دريافت اسناد مناقصه: جهت در-9

  لومتريواقع در بهبهان، ک  ها ماني و پ ييا به دفتر امور حقوق  WWW. pgbidboland.irاني:   فارس به نش  جي خل دبلنديب

 . نديفارس  مراجعه نما  جي بلند خل  د يگاز ب  شيشرکت پاال رامهرمز،-بزرگراه بهبهان  17

  به تاريخ نبه چهارشصبح روز  11: جهت رفع ابهامات در خصوص موضوع مناقصه راس ساعت و بازديد جلسة توجيهي -10

فارس برگزار    جي خل دبلنديگاز ب ش يرامهرمز، شرکت پاال- بزرگراه بهبهان  17لومتري: بهبهان، ک يبه نشان 08/10/1400

گردد نيز  که به همين منظور تنظيم مي ای هر الزامي است و صورت جلسشود. حضور کليه شرکت کنندگان درجلسة مزبومي

الذکر  کننده در پاکت)ب( بهمراه ساير اسناد به کارفرما تسليم گردد و صورت جلسه فوقبايست پس از مهر و امضاء شرکتمي

  لس د و موظف به اخذ صورت مجباشد که پيشنهاددهنده متعهبعنوان اسناد و مدارك پيمان خواهد بود. الزم به توضيح مي

باشد و درصورت قصور و عدم تسليم آن به منزلة مردود بودن پيشنهاد  الذکر و تسليم آن در پاکت)ب( به کارفرما ميفوق

  دي بازد اند تحويل گرفته نخواهد شد.هايي که درجلسه توجيهي شرکت ننمودهگردد، ضمناً پاکات پيشنهادی شرکتتلقي مي

و    دي مستندات در پاکت ب قرار دهند در صورت عدم بازد ري آن را به همراه سا د يرس ستيبا يم گرانبوده و مناقصه يالزام

 گردند.  ي مناقصه حذف م ند يآن از فرا د يارائه رس

بايست مراتب انصراف خود را بصورت کتبي حداکثر تا روز  عدم تمايل به شرکت در مناقصه مي دعوت شدگان درصورت  -11

 گزار اطالع دهند.به دستگاه مناقصه 09/10/1400مورخ  پنج شنبه 

 . باشدمي 18/10/1400 مورخ  شنبه روز سه 16آخرين مهلت تسليم پيشنهادات: ساعت -12

فارس،   ج يخل  دبلندي گاز ب شيرامهرمز، شرکت پاال -بزرگراه بهبهان 17 لومترينشاني محل تسليم پيشنهادها : بهبهان، ک-13

 . مانهاي و پ يدفتر امور حقوق

و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاص   باشديگزار در رد يا قبول هريک از پيشنهادها مختار مدسـتگاه مناقصه -14

نبوده و نيز تعهدی بر امضاء پيمان با حائز حداقل قيمت را ندارد و همچنين به پيشنهادات  ناقص، مبهم و مشروط ترتيب اثر  

 نخواهد داد.

فارس با آنها رفتار   ج يخل نگينامه هلد  ن يياند طبق آود که پيشنهاددهندگان با هم تباني نمودههرگاه اطالع حاصـل ش -15

 خواهد شد.

 بررسي اسناد و مدارك مناقصه   -16

  استفسار  گزار فاکس( از دستگاه مناقصه  اي  نامه)توانند مي رسماً سوال، هرگونه داشتن  صورت  در گران مناقصه -1-16

 نخواهد مسموع گزار  وضيحات شفاهي شرکت مناقصهت به گران مناقصه طرف از استنادی گونه است که هيچ يه يبد. نمايند



 

تر و خشک و   یپسماندها ی آور جمععملیات   مناقصه اسناد

 ج یسلو یو راهبر  یاز مبدا /حمل پسماند صنعت کیتفک

 

 

 ص پ 1-149/ 10/ 8287 :شماره  

 30/09/1400تاریخ: 

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 

 

 خوانده شد مورد قبول مي باشد . 

6 

 

 « سهامي خاص»

  گران و ساير مناقصه شانيمناقصه از طريق رسمي و به نشاني ا اداسن در  مطلبي  حذف  يا و اضافه توضيح، پاسخ،  نوع هر و بود

 .گردد مي ارسال

  ليميو ا 06152102266 تلفن  شماره  گزار، مناقصه شرکت  های  و تماس با امور حقوقي و پيمان ييگو)جهت پاسخ

baymani@pgbidboland.ir  باشد يم  گران مناقصه اري اخت) . 

  / هياصالح صورت به و  رسماً را  مناقصه اسناد  مندرج موارد در  نظر تجديد يا  اصالح  تغيير، حق گزار شرکت مناقصه -17

 . دارد مي محفوظ خود برای "ج"و   "ب"، "الف"قبل از اتمام تحويل پاکات  ها هياصالح

 مناقصه  و انداخته  تعويق به رسماً را  پاکات دريافت  مهلت آخرين تواند مي گزار گونه موارد شرکت مناقصه نياست در ا يهيبد

 .دي نما اعالم  گران

شد را   خواهند  متحمل خود پيشنهادات  تسليم  و تهيه بابت گران مناقصه که  را هائي هزينه گزار  شرکت مناقصه-18

 نمايد.      بازپرداخت نمي

  دهنده  پييشنهاد  به عيناً  و شد  نخواهد داده  اثر ترتيب گردد  ارائه( کنسرسيوم )مشارکت  صورت به پيشنهاداتي که به-19

 .  شود مي داده  عودت

   
 

 

 

 حامد ویسی                                                                                                                        

 رییس امور حقوقی و پیمانها                                                                                                                          
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  دومبخش  

 

 شرایط مناقصه، دستورالعمل و برگ پیشنهاد قیمت
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 ها و سایر شرایط مناقصه  دستورالعمل

نامه شرکت در مناقصه ذکر شده است، شرايط مشروحه ذيل نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار عالوه بر مراتبي که در دعوت

 خواهد گرفت .  

 تکمیل نمودن مدارك مناقصه  .1

ها و مقررات،  ساير دستورالعمل  ،همراه ساير مدارك درخواستي طبق شرايط مناقصه  را   بايد اسناد مناقصه   گران مناقصه  ( 1-1

 دهد.قرار  مربوطه  تاپاکحسب مورد در   و نمودهمجاز مهر و امضاء  تكميل، 

و تاريخ    خوددرج موضوع مناقصه، نام و نشاني    باشده    و موم   مهر  ،صورت دربسته ه  مذکور را ب  ت اپاکبايست  گران مي( مناقصه2-1

 اخذ نمايد.   ها را و رسيد آن تسليم مناقصه گزارهای شرکت پيمان  حقوقي و به دفتر امور ها آن ارسال

حق دارد بدون اينكه  مناقصه گزارالذکر، پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود  در صورت عدم اجرای کامل دستورات فوق(  3-1

 نياز به هر نوع توضيح يا استداللي باشد چنين پيشنهادی را مردود بداند.  

 ها. اصالحیه2

تحت    صورت کتبي وه  آنها ب  تسليم   و ر  نحوه تغيي  و   اسناد مناقصهدر    نمودن  اضافه   و   حذف،  نظر  تجديد   ،توضيحتغيير،  هرگونه  

 مدارك پيمان منظور خواهد شد.  و جزء اسناد و اعالم پااليشگاز بيدبلند خليج فارساز سوی شرکت  "اصالحيه" عنوان

به شرايط و احوال   مناقصه گرچ نوع ادعای بعدی بدليل اينكه به توضيحات شفاهي و هي گرانمناقصهگونه استنادی از طرف هيچ

گونه تعذر به عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و يا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در  کلي و محلي واقف نبوده است و هيچ

 مسموع نخواهد بود.  گرمناقصه آنها از طرف 

 . قانون کار، بیمه و مالیات3

های غيرعمراني در  منطبق با طرح  و تأمين اجتماعي و آخرين مصوبات قوانين مربوطه  قانون کار  مربوط به کارگران،مقررات    -

 مالك عمل خواهد بود.  مناقصهاين 

 شود.های پيمانكار کسر ميوضعيتهای دولتي از صورتو ساير حقوق مورد تقاضای دستگاه عوارض -

 

 "ج "  و "ب "  ،"الف" ت اپاکمربوط به اسناد  . 4

 قرار دهند:   حسب مورد پاکات بايست اسناد مشروحه ذيل را در يكي ازمي گران مناقصه

 

 "الف"پاکت   ( 1-4

  "الف"در پاکت و  تهيه    نامه دعوت 7که بايد طبق شرح بند   فيش واريز نقدی  / تضمين شرکت در مناقصه  بايست گران ميمناقصه

 .هندقرار د
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 )اسناد فنی("ب"پاکت  (2-4

 دهند عبارتنداز:قرار  "ب"در پاکت بایست  گران می ی را که مناقصهاسناد

 نرخ. درج بدونها جدول تفكيكي نرخ  مبلغ ناخالص کل و پيشنهاد(برگ 1-2-4

   .مناقصه کتابچه اسناد  شدهمجاز  مهر و امضاء ( تمامي صفحات 2-2-4

اساسنامه،کپي برابر با اصل آگهي تاسيس شرکت وآگهي روزنامه رسمي آخرين تغييرات حاوی دارندگان  کپي برابر با اصل  ( 4-2-4

 امضاء مجاز و تعهد آور وآخرين وضعيت ثبتي شرکت. 

 ارائه ليست صاحبان سرمايه شرکت همراه با مشخصات سهامداران. (5-2-4

 رقمي(  12صادی  نامه مؤديان مالياتي)شماره اقتکپي برابر با اصل گواهي(6-2-4

 کپي برابر با اصل شناسه ملي اشخاص حقوقي.   (7-2-4

 صالحيت انجام کار و گواهي های احراز صالحيت معتبر از مراجع قانوني. کپي برابر با اصل  (8-2-4

 کپي برابر با اصل کارت ملي دارندگان امضای مجاز.   (9-2-4

 گردد( )در صورت عدم ارائه از روند مناقصه حذف ميپيمانكاران. گواهي صالحيت ايمني کپي برابر با اصل   (10-2-4

 گردد( در صورت عدم ارائه از روند مناقصه حذف مي)(ارئه گواهي مجوز فعاليت از محيط زيست4- 11-2

   )مالی("ج"پاکت (3-4

 ها و ريز محاسبات شده پيشنهاد قيمت و فهرست تفكيكي نرخهای تكميل( برگ1-3-4

،   اين اسنادهای ذکر شده در  همراه آيتمهای متعلقه کارکنان خود را براساس قانون کار بهبايست ساير هزينهنكته:پيمانكار مي

 محاسبه و در پيشنهاد خود لحاظ نمايد.

  بنويسند.با خودکار يا خودنويس و بدون قلم خوردگي به عدد و حروف  خود را پيشنهادی  مبلغبايست گران مي( مناقصه2-3-4

، مبلغي که به حروف نوشته شده مالك عمل قرار خواهـد  بين مبلغ نوشته شده به عدد و حروف  درصورت اختالف   ( 3-3-4

 .گرفت

 گردد. فاقـد مبلـغ کل به حروف باشد کالً مردود اعالم ميمالي که پيشنهاد  درصورتي ( 4-3-4 

در    بايستمي  گرانمناقصه   (5-3-4 مندرج  موارد  ساير  و  خود  مالي  بندپيشنهاد  پاکت    اين  در  فقط  ده  "ج "را  به   و  دنقرار 

 .ها قرار داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شددر ساير پاکت ،مالي که خارج از شرايط مقرر در اين بند اتپيشنهاد

  شرايط مناقصه نوشته نشده است، ضمن اعالم آنها،   3را بخواهد که در بند    ي اسناد و مدارک  گزارمناقصهچنانچه شرکت  تبصره:  

 تعيين خواهد نمود.پاکات    درمحل قراردادن آنها را نيز  

 بازگشايي پاکات  .5

وجود ايرادی  مغايرت و يا  که  باز شده و درصورتي  فيش واريز نقدی  /نامه شرکت در مناقصهضمانت  حاوی  "الف "ابتدا پاکت    - 1-5

 بازگشايي خواهند شد. نداشته باشد پاکات بعدی به ترتيب 
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گر مناقصه  ت اپاکساير  نامه شرکت در مناقصه به تشخيص اعضاء کميسيون طبق شرايط تهيه نشده باشد  چنانچه ضمانت  - 2-5

 گردد.مردود شناختـه ميايشان و پيشنهاد  گشايي نخواهد شدباز

 .ا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شدبه پيشنهادات ناقص، مبهم و ي  -3-5 

 باشد. ميبه هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاص ن مناقصه گزار شرکت  - 4-5

    باشد.مالك انتخاب برنده مناقصه نمي های پيشنهادیحداقل قيمت -5-5 

داده و  را مردود تشخيص  وقوف حاصل نمايد پيشنهادها  گرانمناقصهبه تباني و مواضعه بين  گزارمناقصه چنانچه شرکت    - 6-5

حذف خواهد    ات آتي صالحيت برای دعوت به مناقص های ذیرا برای مدتي که ممكن است دائمي باشد از ليست شرکت  ينمتخلف

 نمود.

مناقصه گزار  وسيله ه ب چنين پيشنهادیدرباره قبولي  اعالم کتبي مگر شد نخواهدشده تلقي قبول  از پيشنهادات هيچ يک  - 7-5

 باشد.    فرستاده شده  گر مناقصه برای 

  گرانمناقصهدر اختيار  گزارشرکت مناقصه از طرف بيش از انچه در اسناد ذکر گرديده گونه تسهيالت و امكانات هيچ  - 8-5

 قرار نخواهد گرفت.

 پاکت پيشنهادی پاکات مالي را بازگشايي و برنده مناقصه را تعيين نمايد.  سهتواند با حداقل گزار ميشرکت مناقصه   -9-5

 نامه شرکت در مناقصه ضمانتپاکات و . نحوه استرداد 6

)مشروط بر اينكه اختالف دو پيشنهاد کمتر از  دوم   و  بجز نفرات اول  گرانمناقصههای شرکت در مناقصه کليه  نامهضمانت  - 1-6

 مسترد خواهد شد. ه باشد( مبلغ تضمين شرکت در مناقص

و امضای پيمان    انجام تعهداتنامه  های شرکت در مناقصه برنده اول و نفر دوم مناقصه پس از تسليم ضمانتنامهضمانت  -2-6

 مسترد خواهد شد.

 . انعقاد پيمان 7

کتبي قبولي    تاريخ ابالغز  اکاری    روز  7  مدت   ظرف  موضوع قرارداد   انجام تعهدات  تضمين  منظور ه  ب  است  ملزم   برنده مناقصه  - 1-7

بق نمونه پيوست اط )م"نامه انجام تعهدات ضمانت"عنوان  به  را  خودکلي  پيشنهادی  ناخالص  مبلغ  (  درصد  پنج) %5پيشنهاد، معادل  

گزار اخذ، و مناقصهمورد قبول    معتبر کشور و  هایبانک   از   يكي  پيمان ازموضوع  مدت  پايان    تا  و با تاريخ اعتبار  ( مدارك مناقصه

 مراجعه نمايد.   گزارمناقصههای پيمانحقوقي و  امور دفتر  بهء قرارداد جهت امضاگزار ارائه نمايد و به دستگاه مناقصه

انجام  نامه  يا ضمانتروز کاری از ابالغ کتبي قبولي پيشنهاد حاضر به انعقاد قرارداد نشده و    7چنانچه برنده مناقصه پس از    - 2-7

گونه تشريفات  رو بدون ه  مناقصه گزارنفع شرکت  ه  بشرکت در مناقصه ايشان  در اين صورت وجه تضمين  ارائه ننمايد   را تعهدات  

 گونه اعتراض و ادعائي نسبت به آن نخواهد داشت. حق هيچبعداً قضائي ضبط شده و 
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خواهد نمود)در صورت  اعالم    مناقصه  عنوان برندهه  به ترتيب نفر دوم را ب  گزار مناقصه  ،   7-2در صورت حادث شدن بند    - 3-7

، سپرده آنها نيز ضبط خواهد شد و مناقصه تجديد  عمل ننمايند   بند مذکور شرح مذکور در  ه  و چنانچه آنها نيز ب  وجود شرايط(

 خواهد شد.  

مبني بر شروع کار، عمليات  کارفرما و اعالم کتبي   مناقصه اسناد برنده مناقصه موظف است در رأس موعد مقرر مندرج در  - 4-7

 موضوع پيمان را شروع نمايد.  

 گزار  انصراف مناقصه. 8

گردد و برنده مناقصه گزار به هر علت از انعقاد قرارداد با نفر برنده مناقصه منصرف گردد، سپرده نامبره مسترد مي چنانچه مناقصه

 بر جبران خسارت از اين بابت را نخواهد داشت.  گونه ادعائي مبنيحق هيچ

9 .HSE   

   HSEرعایت نکات ایمنی و 

طبق ضوابط  را  HSEپيشنهاد دهنده در صورت برنده شدن در مناقصه متعهد است کليه مسائل و نكات ايمني و دستورالعملهای  

رعايت نمايد. در غير اينصورت کارفرما با مشاهده هر گونه تخطي ناشي از    وزارت نفت و شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

گونه مسئوليتي در اين عدم رعايت مقررات و موارد ايمني رأساً نسبت به اخراج فرد يا افراد خاطي اقدام خواهد نمود. بهرحال هيچ 

عهده پيمانكار خواهد بود. عدم رعايت موارد ايمني بهزمينه بعهده کارفرما نخواهد بود و جبران هر گونه خسارت و تبعات ناشي از  

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

انجام کار داشته و    پيمانكار بوده و کارفرما در خصوص عمليات موضوع پيمان فقط نظارت کيفي روی کارهای انجام شده پس از

کليه مسئوليتهای نحوه انجام کار، چگونگي شروع به کار، نظارت بر کارگر، تامين وسايل استحفاظي کارگران، ايمني کار، رعايت  

بعهده پيمانكار بوده و مسئوليت کليه عواقب ناشي از عدم رعايت مسائل و نكات    "مسائل مربوط به حفاظت کارگاه و غيره کال 

باشد و  ادث پيش آمده  فوت، نقص عضو و صدمات بدني وارده به کارگران و پرداخت ديات بعهده و هزينه پيمانكارميايمني و حو

کارفرما حق دارد مبالغ اعالم شده ازسوی مراجع ذيصالح قانوني اعم از ديات ،خسارات جاني و مالي ،غرامات و غيره را از مطالبات  

باشد، درهر افراد، تأسيسات واشخاص ثالث تحت حوزه مسئوليت پيمانكار بعهده پيمانكار ميپيمانكار کسرنمايد . مسئوليت ايمني  

 صورت کارفرما در اين خصوص از هرگونه مسئوليتي مبرا خواهد بود.

پااليش  شرکت  های  را براساس ضوابط و دستورالعمل  HSEمناقصه متعهد است کليه الزامات    شدن درصورت برنده در  گر مناقصه

 . رعايت نمايدنامه( پيوست )شيوه بيد بلند خليج فارسگاز 
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  سومبخش  
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس  جی سلو یو راهبر یاز مبدا /حمل پسماند صنعت کیتر و خشک و تفک  یپسماندها  یآور جمععملیات  مناقصه

 شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس،

  کلية شرايط مناقصة ودقيق نوع و نحوة انجام عمليات موضوع مناقصه و آشنائي کامل با   مطالعة    پس از بررسي و  هپيشنهاددهنداين  

کاری و اعات انجام کار در اوقات اداری و غيراداری و اضافهو وقوف کامل نسبت به س  بازديد از محل کار  بازرسي و  مدارك منضم به آن و

 حاضر است: کاری و غيره کاری و شبنوبت

بطوری که از هر حيث   ممكن  بهترين وجه  با را  آنها    مشخصات مندرج در  را طبق شرايط و   مناقصهکلية خدمات مشروح در مدارك  -1

 مبلغ...............  عدد به   کلمبلغ  ئازا در راواقع گردد گزار و قبول شرکت مناقصه مورد موافقت

که اين مبلغ از   ريالبه حروف)                                                                      (                                       

که طبق شرايط پيمان  اسناد و يا هر مبلغ ديگر  مجموع مبالغ تفكيكي هر رديف از اجزائ جداول متشكله کار مندرج در بخش پنجم  

 يابد، انجام دهد.   يا کاهش افزايش

 . که پيشنهاد اين شرکت مورد قبول واقع شود بالفاصله پس از امضاء و مبادله پيمان عمليات موضوع پيمان را شروع نمايددرصورتي -2

کل مبلغ  )پنج درصد(  %5، معادل  پااليش گاز بيدبلندبولي شرکت  قابالغ  تاريخ    از  روز کاری  7ظرف    تعهداتمنظور تضمين انجام  ه  ب-3

های معتبر کشور بنام صادره از يكي از بانک  نامة معتبر بانكيضمانت  واريز نقدی يا  نجام تعهدات قراردادی بصورتارا به منظور    پيمان

 نزد کارفرما توديع نمايد. خليج فارس    شرکت پااليش گاز بيدبلند

 شود.  محسوب مي مدارك مناقصه جزءالينفک اين پيشنهاد و اسناد  نمايد که کليه ضمائم،مي  تأييداين شرکت -4

گزار الزامي برای واگذاری کار به هر يک از پيشنهاددهندگان حائز حداقّل قيمت را اين شرکت اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه-5

 ندارد.  

قبولي   پااليش گاز بيدبلند خليج فارسلحظه شرکت  عرض اين مدت هر در  وز معتبر بوده ور 90مدت  پيشنهاد حاضر از اين تاريخ تا -6

درصورتي که اين شرکت حاضر به عقد پيمان يا    آور خواهد بود و فوق برای طرفين الزام 2خود را کتباً نسبت به آن اعالم نمايد طبق بند  

نامه شرکت درمناقصه،  حق دارد ضمن ضبط ضمانتخليج فارس    يش گاز بيدبلندپاالنشود يا از شرايط مقرر عدول نمايد، شرکت    انجام کار

 نمايد.  عمل شرکتخود با اين داخلي بر طبق مقررات 

و مدارك ديگر ضميمه  دق اساسنامه، روزنامه رسمي حاوی آخرين تغييراتص، کپي ماين شرکتتبصره: جهت کنترل مهر و امضاء مجاز 

   پيشنهاد باشد.

------- ----------------------------------------- ------ ----------------------- 

 نشاني و تلفن:                                                    نام شرکت پيشنهاددهنده :  

    شماره اقتصادی پيشنهاد دهنده:                                  شماره شناسه ملي شرکت پيشنهاددهنده:   

     امضاء کنندگان پيشنهاد :  شماره ملي                                      امضاء کنندگان پيشنهاد :    و سمت  نام
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 نامه( سند پیمان )موافقت

 ...................... شمارة پیمان:

پيمان  خاص«  بين    اين  فارس»سهامي  خليج  بيدبلند  گاز  پااليش  ثبت  شرکت  شماره  شناسه 389019به   ،

اقتصاد 10320393117يمل کد  نما  411375446911ی  ،  ملي   ان يآقا  ي ندگي با  شماره  به  نژاد  امين    محمود 

  عنوان هب  2802538187  مدير عامل و غالمرضا اکبرلو به شماره مليو    رهيمد  اتيه  س يرئنائب  بعنــوان    2800438398

  "کارفرما "  پيمانکه در اين    5، طبقه  8خيابان بهشتي، خيابان بخارست، کوچه پنجم، پالك    به نشاني تهران،  رئيس امور مالي،

د از  نشو  « ناميده ميپيمانكار منبعد در اين پيمان به اختصـار »  که.........................................و شرکت    شود ازيكطرفناميده مي

 گردد. طرف ديگر منعقد مي

 :  قرارداد  موضوع(  1ماده

حمل پسماند    / تفكيک آن از مبدا    های تر و خشک وآوری کليه پسماندعمليات جمعانجام    از  عبـارتست  قرارداد  مـوضـوع

 باشد. مي حاضر پيمان  منضمات و شرايط  و اسناد پيمان  طبق صنعتي و راهبری سلويج 

 قرارداد :  مدارك  و اسناد(  2ماده

 اين قرارداد، شامل اسناد و مدارك زير است که در صورت وجود مغايرت بين مفاد آن، به ترتيب ذکر شده دارای اولويت هستند:

 نامه حاضرموافقت( 1

 ها / کاربرگ ضمانتنامه ها تعهد نامه( 2

 دستورالعمل داوری ( 3

 ساير مدارك و تأييدات پيمانكار ( 4

شود يا بين طرفين پيمان مبادله اسناد تكميلي که حين اجرای کار و به منظور اجرای پيمان، به پيمانكار ابالغ مي:    1تبصره

آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود و ممكن گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار ميمي

مجلس باشد. در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، به ترتيب است به صورت الحاقيه، دستور کار و صورت  

هايي که بعد از انعقاد قرارداد در چارچوب پيمان و توسط صاحبان امضاء مجاز صادر  ها و يا الحاقيهصورتجلسات و موافقتنامه

باشد، اطالعيه برگزاری مناقصه و صورتجلسه شفاف سازی  شده  تاريخ صدور، موافقتنامه های صادر شده در زمان  به ترتيب 

 حاضر، شرح مختصر کار، ساير پيوستها و شرايط عمومي پيمان، بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. 

 و   تعارضي   چنانچه(   غيره   و  کار   شرح )  قرارداد  اسناد  و  کار   شرح  بين   يا  و  خدمات   ارائه  نحوه  يا  و  جرائم  خصوص  در:    2تبصره  

 .است االتباع الزم  کارفرما   نظر باشد، نياز مورد تفسيری يا و بيايد  بوجود ابهامي  يا
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 قرارداد:  مبلغ(    3 ماده

نيروی انساني با توجه به افزايشات حقوق ساليانه   بهفقط    تعديل.باشدمي  ..................................................قرارداد  اين  مبلغ (  1-3

 گيرد.تعلق مي شورای عالي کار

 :  قرارداد مدت(   4 ماده

  از  است   متعهد   پيمانكار   . باشدميابالغ    از تاريخ   شمسي سال    يک  مدت   به  ابالغ قرارداد   تاريخ   از  قرارداد  موضوع  عمليات   اجرای

 باشد. مدت قرارداد با توافق طرفين قابل تمديد مينمايد. اقدام   قرارداد موضوع اجرای و کار  شروع ابالغ قرارداد نسبت به  تاريخ 

  صورت  قرارداد  پاياني   روز   در  ابالغ،  اين   ولو.  دهد  کاهش   يا   و  افزايش%    25  ميزان   تا  را  قرارداد   اين  حجم   تواندمي  کارفرما:    تبصره

 . دهد  کار  ادامه قرارداد%  25 سقف  تا  قرارداد   کامل  شرايط با  و قيمت   همان با است موظف پيمانكار  ، دباش پذيرفته 

 قرارداد : اجرای محل( 5 ماده

فارس،  شرکت   قرارداد   اجرای  محل بيدبلند خليج  گاز   نظارت  دستگاه   توسط   که  جغرافيايي   منطقه   و   وابسته   اماکن  پااليش 

 .باشدمي است گرديده اعالم پيمانكار  به کارفرما

 قانونی :  کسورات و  پرداخت شرایط  و   نحوه(   6 ماده

و تاييد کارفرما و کسر کسورات   پيمانكاربر اساس کارکرد ، با ارائه گزارش عملكرد از سوی بصورت ماهيانه و  ها  صورت وضعيت

 باشد.  قابل پرداخت مي

اسناد  - ارائه  با  کارفرما  از طرف  مربوطه  مقررات  افزوده در صورت شمول طبق  ارزش  بر  پرداخت ماليات  پيمانكار  به  مثبته 

 گردد.مي

منوط به ارائه مفاصاحساب از  قانون    38حق بيمه در راستای ماده  درصد وديعه    5وضعيت و  تبصره: پرداخت آخرين صورت

 باشد.اجتماعي ميسازمان تأمين

 سازی :   آزاد ونحوه و حق بیمه کار انجام حسن کسورات ،  تعهدات انجام نامه ضمانت( 7 ماده

به عنوان ضمانت از مطالبات خود از کارفرما  را    .......................................%)پنج درصد( مبلغ پيمان به مبلغ5بايستمي  پيمانكار.  1

انجام تعهدات در هنگام امضای پيمان به کارفرما تسليم نمايد. بديهي است که پس از انقضای مدت پيمان و انجام کليه تعهدات 

 گردد. پيمانكار ، با تأييد کارفرما چنانچه موجبي برای ضبط نداشته باشد مسترد مي 
 خود نزد و کسر کار انجام حسن عنوانهب را آن% 10 معادل پيمانكار  هایوضعيت صورت از يک  هر ناخالص مبلغ از . کارفرما2

و تاييد کارفرما به ايشان    ايشانبا درخواست    با کارفرما  پيمانكار مبلغ مذکور در پايان قرارداد و پس از تسويه  نگهداری مي نمايد  

 مي   اعالم  کارفرما   که   ميزاني  به%(  10  سقف  در)   کار  انجام   حسن  کارفرما  رضايت  عدم   صورت  در   است   بديهيگردد.مسترد مي

 شد  خواهد ضبط  نمايد

حق درصد وديعه    5وضعيت و  پرداخت آخرين صورتگردد  درصد بابت وديعه حق بيمه کسر مي  5. از هر صورت وضعيت  3

 باشد.اجتماعي ميمنوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمينقانون  38بيمه در راستای ماده 
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 : پیمانکار  تعهدات و  تأییدات شروط،(   8 ماده

  غرامت جبران را دهد  روی  ثالث اشخاص  يا  و وی  کارکنان برای کار اجرای حين  که  اتفاقي هرگونه شودمي متعهد . پيمانكار 1

  در اگر حتي. نمايد پرداخت و کسر   وی مطالبات از را  مذکور  غرامات و خسارت  لزوم  صورت  در است مختار  کارفرما  و  نمايد

 گردد. واقع  عليه محكوم  پااليش گاز بيدبلند خليج فارس  شرکت  قضائي  احكام 

 مقررات  و قوانين اجرای و  رعايت عدم  اثر بر مشاراليه،  کارکنان يا  و  وی توسط  که  است خساراتي  جبران  به متعهد . پيمانكار 2

  .بود  خواهد  شود کارفرما برای ايمني  و کار   اجرای صحيح اصول يا و

  قوانين  طبق( ماه هر پنجم)  منظم و ماهيانه  بصورت را  کارگران  و کارکنان  به خود هایپرداخت کليه   است متعهد . پيمانكار 3

  مطالبات  محل از  دارد اختيار  کارفرما امر اين  تحقق عدم درصورت و  نمايد پرداخت  نمايند،مي منعقد  هم با که  قراردادی و

  .نمايد  پرداخت پيمانكار  کارکنان  درحق و برداشت باالسری هزينه % 5 اضافه  به را  مطالبات اينگونه پيمانكار 

 .نمايد   پرداخت قبل  قرارداد   دريافتي از کمتر  را کارگران   و کارکنان  به پرداختي حقوق تواندنمي پيمانكار : تبصره

  و  شايسته به نحو ای، حرفه و قبول   قابل  استاندارهای و معيارها  اساس بر را  قرارداد موضوع عمليات است موظف . پيمانكار 4

  روی عمليات   اجرای در خللي کوچكترين  که  نحوی به مكفي تعداد  به و تجربه با و دار  صالحيت کارکنان  توسط و ماهرانه

  .گيرد   بكار را مربوطه ضوابط و امكانات  و وسايل  کليه  آن در اجرای و  دهد انجام  ندهد،

  گيردمي قرار وی  اختيار در قرارداد  موضوع حسب  که  اموالي نوع هر يا  و کارفرما توسط  که اموالي  از  نمود تعهد  . پيمانكار 5

  يا  کارکنان   يا پيمانكار غفلت يا  اهمال نتيجه  در  که  اموالي گونه هر های هزينه دارد حق کارفرما لذا . نمايد  کامل مراقبت

 .نمايد  کسر  پيمانكار مطالبات  از  خسارت عنوان به را  گردند  ضايع   يا مفقود او عوامل

  و  خواب و اسكان  محل با  رابطه در  کارفرما   است بديهيباشد.عهده و هزينه پيمانكار ميغذا، اياب و ذهاب واسكان به . 6

  مي پيمانكار  تعهدات در  مذکور  امكانات  تامين و داشت نخواهد  مسئوليتي  گونههيچ  وی کارکنان و پيمانكار  غيره و  استراحت

 . باشد

دارا   را  خود کارکنان، نيروهای تنظيفات و خدمات   به ماه دو حداقل پرداخت  جهت را  الزم  توانائي داشته  اعالم  . پيمانكار 7

 برابر در مسئوليتي گونه هيچ  کارفرما   پيمانكار، مطالبات  تأديه در   ایوقفه گونه هر بروز  درصورت است  بديهي. باشدمي

  و کارکنان   حقوق کارفرما  طرف  از وضعيت  صورت  دريافت  عدم بهانه  تواند بهو ايشان نمي.ندارد   و کارگران وی کارکنان 

 . اندازد  تعويق به را  کارگران خود

های اداری و  وضع موجود، ساختمان محل،  طبيعت از و  کرده  بازديد  مجتمع از  که  داردمي اعالم  بدينوسيله  پيمانكار . 8

  از  و است موثر آن  در  و الزم عمليات، اجرای برای کارفرما، و آنچه  ايمني مقررات  عملياتي،  شرايط ستادی جهت برآورد ، 

  در کارفرما مقررات  و ضوابط نياز،  مورد   الزم امكانات و کار  حجم نياز، مورد  دستگاههای مدارك  و  اسناد آشنايي با  جمله

  به ادعايي  گونه  هيچ حق  و شده مطلع کامالً مربوطه مطالب ساير و  نشاني آتش و تعطيالت و ايمني  و کار   ساعات زمينه

 . داشت نخواهد را  قبيل اين از  عوامل ساير و شده ذکر  بند اين  در  که عواملي  بابت از  اضافي های  هزينه و خسارت  عنوان

، بديهي است هزينه تهيه و تامين البسه باشد.مي منظمي و متحدالشكل البسه از  تهيه و استفاده به ملزم  و متعهد  پيمانكار .9

 باشد.مذکور بر عهده پيمانكار مي
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  بيمه  را  خود کارکنان   کليه قرارداد  شروع تاريخ از  قرارداد، اين مفاد و موضوع اساس بر است متعهد و موظف . پيمانكار 10

های بطوری که همه مسوليتنمايد غيره و عضو  نقص ،  فوت  پزشكي، غرامت،  هایهزينه پرداخت نام جهت مدني بي مسئوليت

  و نمايد  لحاظ خود  قيمت  پيشنهاد در را مربوطه های هزينه  و  هم پوشش نمايدگرددکه بر اثر حوادث  ايجاد ميکارفرما را 

  اجزاء از  مدني مسئوليت بيمه که  اين به توجه با  ضمناً  نمايد، تحويل کارفرما  به قرارداد  شروع تاريخ از  را  مذکور نامه بيمه

  .ندارد و  نداشته عهده  به تضامني  مسئوليتي و تعهد گونههيچ  کارفرما  باشدمي پيمانكار   هزينه  و عهده به و بوده قرارداد 

  بايستمي رأساً  پيمانكار لزوم صورت در  و  بوده اعتبار قرارداد دارای  مدت طول در   بايستمي  مذکور هاینامه بيمه همچنين

 . پذيرد صورت مي   مقتضي اقدام کارفرما  تصميم  اساس بر اينصورت غير  در  نمايد و اقدام آنها  تمديد به نسبت

  کار   نياز مورد  لوازم و  ايمني وسايل کار،  نوع به و با توجه ايمني  مقررات  طبق خود  هزينه و عهده به است موظف . پيمانكار 11

 نمايد.  تهيه خود هزينه با را...  و  دستكش  ايمني،  کفش  ايمني، کاله  مانند را  قرارداد شاغلين در 

 تجـربـه، تخصص، به توجه با  را نياز  مورد  انساني  نيروی قرارداد  موضوع کارهای  انجام جهت است  متعهد .  پيمانكار12

  در و گيرد   بكار خود هزينه با  نمايد مي  ايجاب  قرارداد موضوع حجم  و نـوع کـه تعـدادی بـه  آنـان اخالقي و فنـي   صالحيت

  کار برنامه  اجرای در  الزم  استانداردهای  رعايت  ضمن که  نمايد توجيه نحوی به را  کارکنان  اين کارها،  انجام حسن جهت

 .نمايند رعايت   دقيقاً  نيز را شده  تعيين  زمانبندی 

  اعالم ضمن   کارفرما   نمايد،  کوتاهي  و قصور  ويا نمايد خودداری قرارداد  موضوع انجام  از  دليلي هر به پيمانكار  . چنانچه13

  انجام کار)  موصوف کار هزينه قراردادی،  اخطار صدور ضمن و  اقدام قرارداد   موضوع انجام به  نسبت رأساً  پيمانكار،  به قبلي 

 . نمايد  مي منظور  پيمانكار  حساب به باالسری% 30 ميزان بعالوه را ( شده

  از  يک  هر بر استناد بر مبني کارفرما   نظر باشد داشته وجود تعارض  قرارداد  مفاد بين جرائم درصد خصوص در  . هرگاه14

 .بود  خواهد االتباع الزم مفاد 

  و استانداردها  رعايت در  پيمانكار   هایمسؤليت از کارفرما سوی از قرارداد،   در مندرج خدمات   و  کار شرح  تأييد و  . نظارت15

  خصوص در  او  کار نقص  علت به  که است  هاييکاستي جوابگوی و  مسئول پيمانكار هرحال  در  و کاهد نمي علمي  و فني  اصول

 .گردد مي مشاهده  قرارداد موضوع

  عقد  به مجبور( ضرورت) مقتضيات  سبب به چنانچه ندارد غير  به کلي يا  و جزئي بصورت کار   واگذاری حق . پيمانكار 16

  در  نمايد و کارفرما   تحويل قرارداد نسخه  يک  و  گرفته را  کارفرما تاييد  بايستمي شوند( دو دست)  فرعي پيمانكاران  با قرارداد 

  اجتماعي تامين و قرارداد   درخصوص مسئوليتهای  تمامي حاضر قراداد  از  بعد چه مابين في قرارداد  زمان در  چه خصوص اين

 ميباشد . پيمانكار  هزينه و عهده  به دو دست  و اصلي  پيمانكار بين

  به مربوط قوانين همچنين  و  اجتماعي  های بيمه و  کار به مربوط مقررات و  قوانين جميع  از  که  نمايد  مي تائيد .پيمانكار17

  مقررات و قوانين  اجرای عدم  مسئوليت  حال  هر در  کند،  رعايت را آنها  همه است  متعهد و بوده مطلع کامالً عوارض  و  مالياتها

  کار به مشغول  قرارداد اين اجرای در که  کارکناني  کليه  است  مكلف پيمانكار لذا . بود نخواهد کارفرما   متوجه الذکر فوق

  نحوه مورد  در  را اجتماعي  تامين و کار   مقررات و قوانين  کليه   و قرارداده اجتماعي  تامين بيمه پوشش  تحت را باشند مي

,   بن نظير متعلقه  مزايای و پاداشها  پرداخت  همچنين, خدمت سابقه , تحصيلي مدرك براساس دستمزد و  حقوق محاسبه
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  مسائل و مرخصي و  تعطيالت از  استفاده و کاری  اضافه پرداخت و قانوني مزايای  ساير و مندی عائله کمک,   خواربار,  مسكن

  ومسئوليت  نمايد رعايت  خود  کارکنان  با  رابطه در  را قانوني موارد  ساير و غرامت و  بارداری و  بيماری و حوادث به مربوط

  موارد جمله  از مسئوليتي گونههيچ  کارفرما  و بود خواهد پيمانكار  هزينه  و عهده بر تكليف اين  انجام از تخلف هرگونه

 . داشت  نخواهد پيمانكار کارکنان  قبال  در  استخدامي 

  اداره از را  پيمان محل محوطه  به عبور پروانه نقليه  وسائط برای و شناسائي کارت خود  کارکنان  برای بايد .پيمانكار18

  روی  را مذکور  شناسائي  هایکارت کارفرما   هایمحوطه در  کار هنگام  بايد  پيمانكار  کارکنان   نمايد. تحصيل  کارفرما حراست

 .نمايند   نصب( سينه چپ سمت )  لباس

  در   کارفرما  به آنها موقع  به استرداد و تمديد  ارائه نيز و مذکور  عبور  های  پروانه شناسائي، کارتهای نگهداری  و حفظ مسئوليت

 است . پيمانكار  عهده بر لزوم  موقع

 باشد. مي پيمانكار و اجرای کار در تعهد   پيمانكار  HSEکليه مسئوليت.19

شرکت  و احتياطات مربوطه را طبق شيوه نامه و ضوابط وزارت نفت و  HSE موظف است مقررات، دستورالعمل های   پيمانكار 

همچنين قوانين و دستورالعمل های وزرات کار را به منظور جلوگيری از بروز هر گونه پااليش گاز بيدبلند خليج فارس 

و هلدينگ،  NPCاييد کارفرما از جمله دستورالعمل و آيين نامه های حوادث، رعايت نمايند. )قوانين ملي و بين المللي مورد ت 

 شرکت گاز، نفت و ....(

 در محل کار بوده و کليه موارد را به نحو کامل رعايت نمايد. کارفرما  موظف به رعايت مقررات حراستي شرکت  پيمانكار.20

نمايد که بصورت مرتب پسماندها از مجتمع خارج گردد و در  بايست براساس شرح پيمان طوری برنامه ريزی . پيمانكار مي21

 ای صورت گيرد . اين کار نبايست وقفه
 باشد . هزينه تهيه کانكس جهت انبار برعهده پيمانكار مي22

 کارفرما: تعهدات( 9 ماده

  موقع  به   و   قرارداد   شرايط   و   مقررات  وفق   قرارداد   موضوع  خدمات   صحيح   انجام  ازاء   در   را   پيمانكار   های وضعيت  صورت   . کارفرما 1

 .نمايد مي پرداخت

 نمايد. مي اقدام  کارفرما  تعهدات قسمت   در قرارداد اين  منضمات يا  و کار شرح  در مطروحه موارد  به نسبت . کارفرما2

 .و انجام آزمايشات پيمانكار . همكاری الزم در خصوص مجوز تردد نفرات، تجهيزات و ابزارآالت 3

 قرارداد : فسخ شرایط( 10 ماده

 باشد:مي  االجرا الزم  و  قطعي مورد  اين  در  کارفرما نظر و بوده قرارداد فسخ  به مختار  و مجاز کارفرما  ذيل  موارد  در

  توجه   عدم   همچنين  و   قرارداد   شرايط   و   شرح  با   انطباق   عدم  يا   و   قرارداد  مفاد  از   هريک  درانجام  ياتخلف   و   اهمال   اجرا،  عدم    -1

  .سازد  فراهم  را کارفرما  رضايت عدم   موجبات که نحوی به شده  انجام  کارهای  نواقص رفع جهت در  کارفرما   دستورات به

 .قرارداد شود  اوليه  زمان % 10 از بيش  قرارداد موضوع عمليات شروع برای غيرمجاز  تأخيرهای جمع که  صورتي  در  -2

  جمعاً)  متعارف  استانداردهای   يا  و   زمانبندی   برنامه  طبق   قرارداد   ادامه   يا   انجام   برای  پيمانكار   فني   يا  مالي   توانايي   عدم    -3

 .قرارداد(  اجرای مدت % 10 مدت تا  حداکثر
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 . کارفرما   اجازه بدون کار   کردن  تعطيل يا گذاشتن پيمانكار  بدون -4

  . هردليل به قرارداد طرف  یپيمانكار / شرکت  اعسار يا  ورشكستگي  ، انحالل   -5

  يا  و  کارفرما   تصويب  و  تائيد   بدون  حقوقي   يا   حقيقي   از   اعم   ثالث  شخص  به   قرارداد  موضوع  از   قسمتي   يا   کل  واگذاری   -6

 .  کارفرما کارکنان  از  يک  هر بكارگيری

 قرارداد : فسخ از پس  اقدامات

  دهد،  تشخيص  فسخ   مشمول  را   پيمان  کارفرما   و   10  ماده  در   مشروحه  علل   از   مورد   چند   يا   يک  بروز   علت  به  که   صورتي   در

  مبالغ  و  تعهدات  انجام  اداری، تضمين  حقوقي  تشريفات  دادن  انجام  به  احتياج  بدون  و  رساندمي  پيمانكار   اطالع  به  کتباً  را  مراتب

  اختيار  در  را  آن  در  موجود  وسائل  و  تجهيزات   و  محل   بالفاصله  و  نمايدمي  ضبط  را   کار  انجام  حسن  الضمان  وجه  کسور%    10

 .داردمي مبذول  را الزم  اقدام  کار ادامه و  آن حفاظت برای و گرفته 

  برای   کافي   11  ماده   در  مذکور  موارد   از   تعدادی   يا   يک  با   پيمانكار  تخلفات   يا  و  تخلف   انطباق   بر  مبني   کارفرما  تشخيص :     تبصره

 باشد .  مي  قرارداد   فسخ

   یماجر  (11ماده 

چنانچه درطي مدت پيمان محرز گردد که پيمانكار در خدمات مشروح) شرح کار( در اين پيمان کوتاهي نموده يا طبق موارد  

باشد  ناتوان از انجام تعهدات خود مينمايد و  بندی تأييد شده توسط کارفرما عمل نميچنين برنامه زمانمندرج در پيمان و هم

درصد ميزان پيمان به   10کارفرما محق و مخير خواهد بود نسبت به فسخ پيمان يا کسر از مطالبات مشاراليه به ميزان يک تا  

 عنوان جريمه يا توأمان اقدام نمايد.

 نظارت بر اجرای کار (12ماده 

پااليش گاز بيدبلند خليج  ارك پيمان از طرف کارفرما به عهده شرکت  نظارت بر اجرای تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مد 

 .باشدمي  کارفرما   از طرفيا هر شخص حقوقي و يا حقيقي  ÷فارس و

بايست قبل از هر مرحله عمليات اجرايي مراتب را به کارفرما اطالع دهد و پس از بازديد و تأييد کارشناسان کارفرما، پيمانكار مي

 ات اجرايي صورت گيرد.مراحل بعدی عملي

 عدم واگذاری پیمان به غیر  (13ماده 

هايي از پيمان را به شخص يا اشخاص ديگری بدون موافقت کارفرما واگذار نمايد. نخواهد بود قسمت يا قسمتمجاز    پيمانكار 

 را فسخ نمايد.  تشخيص خود اين پيمانکه محتاج به اقامه دليل باشد به  درصورت تخلف پيمانكار، کارفرما مجاز است بدون اين

 قرارداد :  به دادن  خاتمه(14 ماده

  فوق  مهلت   طول  در  پيمانكار.  دهد  خاتمه  قرارداد  به  روزه   يک   کتبي   ابالغ  يک   با  تواندمي  خود  تشخيص   به  صرفاً   کارفرما

  پيمانكار   چنانچه  پيمان  وشرح  مقررات  وفق  مذکور  مهلت  پايان  در  و  نموده  عمل  خود  تعهدات  به  پيمان  مطابق  بايستمي

  طرفين  امضاء   به  که   ایصورتجلسه  طي   را   امر   اين   نمايد،  کارفرما   تحويل   را   باقيمانده   مصرفي  لوازم   و  وسايل   کليه  بايست مي

  تعهداتي   و  ميباشد   تحويلي   مصرفي  ولوازم   وسايل   مواد،  نقص   و   عيب  گونه  هر   ضامن  خود   پيمانكار و    رسانده   انجام   رسد بهمي

  هزينه  پرداخت   مستلزم   پيمان   به  دادن   خاتمه   اثر  در  که  نموده  ثالث   اشخاص  مقابل  در   پيمان   ختم   ابالغ  از  قبل   تا  پيمانكار   که
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به  از رسيدگي  باشد پس مي  اشخاص  آن  بهپيمانكار  ازجانب  خساراتي  و تائيد کارفرما  از  و   منظور   پيمانكار   حساب   بستانكار 

  کارفرما.  نمود  خواهد  اقدام   نهائي   وضعيت   صورت   ارسال  به   نسبت  پيمان   خاتمه  از   پس   روز   10  مدت   ظرف  پيمانكار .    شودمي

  تسويه  وی با  و محاسبه   ماده اين مفاد گرفتن نظر در  با  را پيمانكار  های بدهي و مطالبات  و وضعيت صورت اوليه بررسي از پس

  ادعای  گونههيچ  که  نموده  اقرار  پيمانكار  ايضاً  و  شد  خواهد  آزاد  پيمانكار  های سپرده  حساب   تسويه  انجام  از  پس  نمايدمي  حساب

 حق  دريافت  مستحق  صرفاً  و  پذيرفته  را  ترتيب  اين  پيمانكار   و  ندارد   و  نداشته  خصوص  اين  در  تأديه  تأخير  جمله  از  خسارتي 

 .باشد  مي  پيمان  خاتمه  تاريخ  تا( قرارداد موضوع شرح  تناسب به)  شده انجام  کارهای  الزحمه

 اختالف :  حل(  15 ماده

هايي که ممكن است درتعبير و تفسير مفاد اين پيمان چه در مرحله اجرا و چه پس اجرای آن پيش آيد چنانچه کليه اختالف

بديهي است  حل و فصل خواهد شد،  با ارجاع به دادگاه صالحه  حل و فصل نگردد،    توسط نماينگان انتخابي کارفرما و پيمانكار 

 از زمان حدوث اختالف تا زمان رفع آن پيمانكار ملزم به ايفای تعهدات خود طبق پيمان مي باشد.

 : اطالعات  افشاء عدم( 16 ماده

 صورت   هر   به  آن   افشای   از   و   نموده  تلقي  محرمانه  کند   مي   تحصيل  کار   انجام   جريان   در   که   را  اطالعاتي   است   متعهد   پيمانكار 

  . بود خواهد کارفرما  نظر با  خسارت جبران به ملزم قانوني مجازات  بر عالوه اطالعات افشای درصورت  و نمايد خوداری

 مترقبه : غیر و قهری  حوادث(  17 ماده

  زمان   و   بوده  خارج   قرارداد   طرفين   از   يک  هر  کنترل   و  اقتدار   حيطه  از   آن   از   جلوگيری   که   گردد مي  اطالق   وقايعي   به  ماژور   فورس

 اعالم   جنگ  از  اعم   باشد  غيرممكن  آن   با  مقابله   برای  منطقي  عمل  هرگونه  انجام   و   نبوده  پيشگيری  و   بيني  پيش   قابل  آن   حدوث

 دامنه سوزيهای  غيرعادی، آتش   طغيانهای   و  سيل   واگيردار، زلزله،   بيماريهای   شيوع  ،   عمومي  اعتصابات  و  انقالبات   نشده   يا  شده

 را   کار   ادامه  و   يابد  وقوع  کار  اجرای  منطقه  در   که   قرارداد   طرف  دو  کنترل  از   خارج  مشابه  حوداث  و   مهارنشدني، طوفان  و  دار

 خسارت  مسئول  طرف  دو  از  يک   هيچ  آنها  بروز  صورت  در  و  مي رود  شمار  به  قهری  حوادث  جزو  سازد  ناممكن  پيمانكار  برای

باشد   ديگر  طرف  به  وارده  طرفين   از  يكي  برای  قرارداد   اين  انجام  مترقبه  وغير  قهری   حوادث  علت  به  که  مواردی   در.  نمي 

 حصول   و   منطقي  حل   راه  يافتن   منظور  به  طرفين   صورت  اين   در  و  نمايد مي  اعالم   ديگر  طرف  به  را   مراتب  ذيربط   شود   غيرممكن 

  همچنان  قهريه   حادثه   و  نگردد   حاصل  معقولي   مدت   ظرف   الطرفين  مرضي   حل   راه   چنانچه .  نمود  خواهند   مذاکره  يكديگر  با   توافق

 بابت  حسابي   صورت قرارداد خاتمه  اعالم  از  پس   روز 30  مدت  ظرف  پيمانكار  و  اعالم   پيمانكار  به  قرارداد  ختم  باشد  داشته  ادامه

 ظرف   را  مزبور  صورتحساب  کارفرما  و  نمود  خواهد  تسليم  کارفرما  به  غيرمترقبه  و  قهری  حادثه  اعالم  تاريخ  تا  خود  الزحمه  حق

 . نمايد مي اقدام  قرارادد  شرايط  طبق گيرد مي  تعلق پيمانكار  به که  مبلغي پرداخت به نسبت و بررسي  روز  30 مدت

 : قرارداد طرفین قانونی  اقامتگاه(  18 ماده

 به   است  الزم  و  بوده  مربوط  طرفين  از  يک   هر  تعهدات  به  که  مطالبي  هرگونه  و  قرارداد  اين  در  مندرج  اخطارهای   و  ابالغها  کليه

  و   نمابر  سفارشي،   پست  طريق  از   آن  ارسال  يا  و  مربوطه  نظارت   دستگاه  به  آن   ارسال  صورت  در   شود،  داده  اطالع  ديگر  طرف

  پيمانكار  سوی  از  اعتراضي  گونههيچ  و  گردد  مي  تلقي  پيمانكار  به  واقعي  ابالغ  عنوان  به  قرارداد،  در   مندرج  هایآدرس  به  امثالهم

 .بود  نخواهد مسموع دريافت عدم بر مبني 
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 کتباً  را  مراتب محل،  تغيير از  قبل روز   15 است  موظف  دهد  تغيير مدت  اين  در   را  خود  نشاني قرارداد   طرفين   از يک هر  هرگاه

 گونه  هيچ  و.  گرددمي  تلقي  شده  ابالغ  و  ارسال  ذيل  نشاني  به  مكاتبات  کليه   اينصورت  غير  در.  نمايد  اعالم  ديگر  طرف  به

 .داشت   نخواهد  استماع قابليت اعتراضي 

 : قرارداد  نسخ( 19 ماده

و امضاء  شود که اثر مهر  طرفين رسيده است و گواهي مي  ءتنظيم و به امضابا اعتبار واحد    سه نسخه  و  ماده  19  در   اين پيمان

 کامل پيمانكار خواهد بود.  ءمنزله امضا هپيمانكار روی صفحات پيمان و ساير مدارك پيوست آن ب

 

 پیمانکار  از طرف                                     طرف کارفرما                         از                             

 شرکت                                پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس شرکت    

 

                             مدیرعامل:                  نائب رئیس هیات مدیره و

                                                                          محمود امین نژاد  

 

                                            رئیس امور مالی:  

 غالمرضا اکبرلو 
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 «   پنجمبخش  »
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شرح کار مورد نظر برای انجام مناقصه تعيين پيمانكار جهت اجرای تفكيک از مبدا پسماندهای شهری قابل بازيافت و مديريت پسماند  

 / راهبری سلويج و حمل پسماندهای صنعتي  شبه خانگيخانگي و 

 

و در صورت نیاز باید کلیه اقدامات الزم را شناخته می شود  نیز  پیمانکار به عنوان مجری طرح تفکیک از مبدا   (1

 جهت تفکیک از مبدا با هماهنگی کارفرما در محلی که کارفرما در اختیارش قرار میدهد انجام نماید . 

ت به آماربرداری از سطل های معیوب  ، ارائه ی آمار و اطالعات در این باره به دستگاه بست نسپیمانکار موظف ا   (2

نظارت و همچنین جمع آوری کلیه ی سطل زباله های مستهلک و معیوب و دپوی آن در مکانی که دستگاه 

 مذکور اعالم می کند  ، اقدام نماید 

 سرهم بندی کردن سطل های نیمه آماده در انبار (3

 آمار برداری از سطل های موجود )و قابل استفاده به طور دقیق( در دفاتر ، راهروها و ساختمانها  (4

عالوه بر تامین اقالم جدول شماره یک پیمانکار موظف است  نیاز سنجی ماهانه از  سطل های زباله مورد نیاز  (5

و لیبل فلزی جهت سطل های  لیتری و همچنین سطل های توری  60لیتری ،    20لیتری ،    260)شامل سطل های  

توری و مابقی لیبل ها( و کیسه های زباله رنگی ) طبق طرح تفکیک از مبدا( انجام داده ،  به دستگاه نظارت  

اعالم کند و پس از اخذ تاییدیه و اعالم از سوی کارفرما ، تهیه سطل های نیازسنجی شده را انجام و کارفرما 

 مطابق با جدول شماره یک در این مورد عمل می نماید .  نسبت به عودت هزینه صورت گرفته و 

 لیبل گذاری روی تمامی سطل های زباله (6

 تعیین محل جانمایی سطل های زباله  و ایستگاه زباله توسط شرکت مجری  (7

انواع پسماند های تولیدی ، که شامل پسماندهای تر و خشک قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت بجز نخاله های  (8

انی را به صورت بهداشتی جمع آوری و پسماندهای بازیافتی را در مبدا تولید و روزانه جمع آوری و به ساختم

 کلیه هزینهای جاری دفن و بازیافت بر عهده پیمانکار میباشد . ارسال نماید .  مورد تایید مرکز بازیافت و یا دفن

 5اقدام به چاپ بنر های آموزشی هر ماه  الزم در پاالیشگاه و ماهشهر  الزامیست پیمانکارجهت فرهنگ سازی   (9

و نصب بیلبورد )هر دو ماه   TBMنفر ساعت(، برگزاری    500عدد، برگزاری کالس ه ای آموزشی برای کارکنان )

 (با هماهنگی روابط عمومی کارفرما نماید . کلیه هزینه های فرهنگ سازی و آموزش با پیمانکار میباشد . 

سبز به شکل مناسب درنواحی و نقاط مختلف پاالیشگاه با استقرار سطل های   فراهم آوری تعداد ایستگاه های (10

 زباله درب دار با رنگ های متفاوت به صورت ثابت 
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توزیع مناسب باکس ها ، سطل های زباله از نظر حجم ، محل قرارگیری ) از نظر میزان پوشش و دریافت پسماند  (11

 مذکور با توجه به تراکم نفرات 

از مبدا ، سطل های هر نوع پسماند مطابق با موارد باال مورد نظر است )به طور کلی توجه کامل  به منظور تفکیک (12

 به اصول محیط زیستی از مبدا تا مقصد ( 

-نکته : یک نفر به عنوان نماینده پیمانکار جهت مدیریت و پاسخگویی امور محوله به طور دائم در پاالیشگاه می

 بایست حضور داشته باشد . 

بایست شرایط را به طور دائم پایش کند و هر جا الزم به خرید سطل های زباله بود به : نماینده پیمانکار می  نکته

 صورت مکتوب به کارفرما اعالم نماید . 

 روند کار به این ترتیب است : 

کاغذ های باطله در بخش اول : با استفاده از سطل های توری فلزی یا و کیسه زباله به رنگ آبی جهت جمع آوری  

ز در بخش دوم : با استفاده ا  - می باشد که به ازای هر دفتر یا اتاق یکی از این سطل ها اختصاص داده می شود 

و کیسه زباله به رنگ آبی که در راهرو ساختمان ها ، جهت استفاده سایر سانتی توری فلزی    70سطل های  

 0لیتری برای دو نوع زباله تر    240لیتری یا    600بزرگ پرسنل ، قرار داده می شود  در بخش سوم : سطل های  

زباله خشک ) شامل کاغذ ، کارتن ، پالستیک ، شیشه و ...( اختصاص داده می شود .. محلی است که ضایعات دو 

بخش قبلی در آن ها موقتا نگهداری می شود و روزانه توسط نفرات شرکت بازیافت کننده تخلیه و جهت بازیافت 

 از مجتمع منتقل می شود . ( به بیرون 

تعیین ایستگاه های مورد نیاز در سطح پاالیشگاه جهت پوشش کامل و مناسب آن ، که روزانه توسط شرکت 

 .) با مشورت با کارفرما(بازیافت کننده جمع آوری و منتقل می شود  

ه دفاتر و ساختمان ها را دارند نقش بسيار جهت اجرای اين طرح نيروهای آبدارچي و نظافتچي واحد خدمات که وظيفه سرويس دهي ب

 مهمي دارند که برای بهببود عملكردشان شرکت بازيافت کننده موظف به ارائه دوره ای آموزش های الزم به آن ها مي باشد  

آرم  اجرای عمليات جمع آوری پسماند تر و خشک بوسيله يک دستگاه کاميونت مكانيزه پرس زباله و يک دستگاه خاور منقوش به

 بازيافت 

 پسماند تر به صورت روزانه به خارج از پاالیشگاه و درمحل قانونی دفن و تفکیک زباله ها منتقل شود

جمع آوری پسماند خشک به صورت منظم به ترتیبی که نیروی خدمات مجبور به گذاشتن پسماند بیرون از سطل زباله  

 منقوش به آرم بازیافت( ) توسط خاور  نشود . و یا منظره نامطلوب ایجاد نشود .

 تعيين محل جانمايي سطل های زباله توسط شرکت مجری و دستگاه نظارت 
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دام نماید بدین ترتیب که هر لیتری اق  260پیمانکار موظف است نسبت به ساخت ایستگاه فلزی جهت استقرار سه سطل  

نصب نماید .) ابعاد و مشخصات ایستگاه : ایستگاه زرد رنگ ... مسقف ...  به   ماه یک عدد ایستگاه ساخته و در موقعیت

ارتفاع حفاظ  3mو طول سایه بان   2mعرض سایه بان    cm 5ارتفاع پایه     60cmو عرض    cm  220طول    cm  220ارتفاع  

  60cmو ارتفاع حفاظ پشتی    40cmجانبی سطل  

 

 

 

اشكال فني در تجهيزات جمع آوری ، بالفاصله نسبت به تهيه جايگزين اقدام صورت دهد در غير  شرکت برنده در صورت بروز هرگونه 

 اين صورت متحمل جريمه ميشود

همچنين پيمانكار مسئوليت کامل جمع آوری پسماندهای پااليشگاه را دارد و درصورت مشاهده هرگونه پسماند بار اول تذکر و بار دوم  

خلف برای بار سوم تشكيل جلسه اضطراری و در نظر گرفتن جريمه سنگين و يا فسخ قرار داد در نظر  و در صورت تدو ميليون ريال 

 گرفته مي شود .  

و حضور يک نفر بعنوان نفر ايمني ترافيک در ستاد پيمانكار الزاميست و در صورت نقض مقررات پيمانكار   HSEرعايت کليه قوانين 

 كاران خواهد شد . پيمان HSEطبق الزامات   HSEشامل جرايم 
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 پيمانكار قبل از هرگونه اقدام خارج از مفاد اين شرح کار ميبايست تاييديه از واحدهای محيط زيست  و خدمات دريافت کند . 

به عهده پيمانكار خواهد   و جبران خسارت در صورت ايجاد هرگونه خسارت توسط پيمانكار به اموال و افراد پااليشگاه ، کليه مسئوليتها

 . بود 

 کارفرما در کمک به جمع آوری اطالعات مورد نياز و جانمايي سطل ها کمک مينمايد . 

 واحدهای محيط زيست و خدمات نظارت بر حسن انجام کار را به عهده دارند . 

 ، جلوگيری از خروج پسماندهای مذکور توسط افراد متفرقه را به عهده دارد .    HSEضمن اين که 

ر محوطه صنعتي نيز همكاری نيروهای تنظيفات بهره بردار و تعميرات الزم مي باشد تا از اختالط ساير  برای ايستگاه های مستقر د

ضايعات با زباله شهری جلوگيری به عمل آيد که در اين خصوص نيز شرکت بازيافت کننده موظف به ارائه آموزش های الزم در اين  

 خصوص مي باشد  

ارائه آمار و اطالعات هفتگی و ماهایانه میزان تولید پسماند و به تفکیک هر نوع پسماند از نظر وزن یا حجم و  (13

یاهردو و همچنین برای رصد و نظارت فرایند تفکیک ، شرکت بازیافت کننده اقدام به تهیه چک لیست هایی  

به ارزیابی عملکرد سایر واحدها اقدام   برای قسمت های سه گانه خواهد کرد که با بررسی همه جانبه ، نسبت

 ارائه نماید .   HSEکرده و گزارش هفتگی به  

 نصب بنر ، فرهنگ سازی ، آموزش و اطالع رسانی عمومی  (14

 جهت جمع آوری پسماند تر ، داشتن ماشین پرس زباله مکانیزه جهت ایمنی افراد و محوطه ، الزامی است .  (15

 رای تمامی امور مرتبطارائه و تدوین برنامه زمان بندی شده ب (16

پیمانکار موظف است نسبت به جمع آوری منظم و مناسب روغن های آشپزخانه و تحویل آن به مراکز مجاز که از  (17

سوی اداره محیط زیست تایید شده اند و ثبت در سامانه محیط زیست هستند تحقیق و اقدام الزم را به عمل 

 آورد  

 

 پسماندهای صنعتی : حوزه ی وظایف پیمانکار در خصوص    -

  حمل پسماند صنعتی   -

 

پیمانکار موظف به حمل پسماند صنعتی از پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس به مقصد تعیین شده از سوی دستگاه  -

نظارت است بدین ترتیب که به صورت فاکتوری و بر اساس وزن، حجم، خطرناك بودن پسماند و مسافت طی شده 
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پیش % سود باالسری پرداخت می شود .  10ها محاسبه و به پیمانکار با مالحظه  و به صورت کارشناسی . هزینه  

 تن پسماند صنعتی میباشد . 600بینی کارفرما جهت  

 راننده حمل پسماند صنعتی می بایست دارای گواهینامه حمل مواد خطرناك ) مخصوص پسماند های ویژه(    -

 ظارت اعالم کند ماشین در اولین فرصت به دستگاه ن  GPSپیمانکار شمار   -

حمل کننده پسماند باید از کلیه قوانین و مقررات سازمانهای متبوع منجمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت   -

راه و ترابری، وزارت نفت، و ... در خصوص حمل مواد (اعم از خطرناك و غیرخطرناك) آگاه بوده و آن را رعایت 

بوطه، رافع مسئولیتهای وی در انجام وظایف و پاسخگویی به تعهدات نماید. عدم آگاهی وی از قوانین و مقررات مر

 .و عواقب ناشی از حوادث، شکایات و ... نخواهد بود

ات موجود بر روی برچسب و بارنامه را کنترل نموده و در صورت  الع حمل کننده پسماند باید مشخصات ظروف، اط -

و بارنامه، از حمل محموله خودداری نموده و موارد را به عاتی بر روی برچسبها  الوجود عیوب در ظروف و نواقص اط

 .گزارش نماید  ،  HSE امور

چنانچه حمل کننده قصد حمل پسماند خطرناك را دارد، مکلف است جهت هماهنگی و تعیین مسیر مجاز تردد از  -

ضمن ارایه درخواست کتبی  های کشور یا سازمانهای تابعه مراجعه و    مبدأ تا مقصد، به سازمان حمل و نقل و پایانه

 به همراه اظهارنامه صاحب پسماندها، مجوز و مسیر عبور پسماندهای خطرناك را دریافت نماید

نقل پسماندهای خطرناك، اسناد مربوط به خصوصیات و   همواره، حین عملیات حمل وراننده وسیله نقلیه باید   -

 که مهمترین آن ها عبارتند از :   .را بهمراه داشته باشند  مواد   نحوه حمل اینگونه

: که در دونسخه ) یک نسخه تحویل دستگاه نظارت و    ای پسماندهای خطرناك   اظهار نامه حمل و نقل جاده*(   -

 نسخه ی دیگری نزد خود نگهداری نماید(  

) ضمیمه ب مندرج در راهنمای حمل و نقل   حیت وسیله حمل و نقل پسماند خطرناكالگواهینامه تایید ص*(   -

 ( NPCپسماند خطرناك در سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست  

یم الها و ع   وسایل حمل و نقل حامل مواد و محموله های خطرناك باید در حین عملیات حمل و نقل، کلیه نشانه  *( -

به آدرس راهنمای حمل و نقل پسماند خطرناك در سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و   .مندرج در ضمیمه «ج

 محیط زیست ( را  به صورت موردی داشته باشد 

 هشدار دهنده بر روی وسایل حمل پسماندهای خطرناك   اعالن هایمقررات نصب *( رعایت   -

بر معاینه فنی معتبر، دارای گواهینامه تأیید صالحیت صادره   وه الوسایل نقلیه حامل پسماندهای خطرناك باید ع *( -

به   ح در شناسایی و بازرسی فنی وسایل نقلیه حامل پسماندهای خطرناك ال فنی ذی صواز طرف مؤسسه معتبر  

 .راهنمای فوق الذکر باشدمذکور در ضمیمه «ب»    شرح
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مستقل کشنده و بارگیر تشکیل شده باشد باید بخش   2چنانچه وسیله نقلیه حامل پسماندهای خطرناك از  *(  

تأیید صالحیت باشند  هر کدام به تفکیک دارای یک گواهینامه .   چنانچه وسیله نقلیه حامل پسماندهای

بخش کشنده و نیم یدك تشکیل شده باشد و نیم یدك به صورت مستقل دارای شماره پالک باشد   2خطرناك از  

شماره پالک نیم یدك نیز درج گردد  باید در گواهینامه تأیید صالحیت .  یل نقلیه تانکردار با بارگیرهای نیم وسا

ای که پسماندهای خطرناك را  یدك که کانتینرهای حامل پسماندهای خطرناك را حمل میکنند یا وسایل نقلیه

ای حمل میکنند باید از مثلثهای خطر در هر دو طرف کانتینر یا تانک استفاده کنند  به صورت فله .  عات  الاط

زیر باید به صورت خوانا روی بدنه بارگیر وسایل نقلیه تانکردار که محموله های خطرناك را حمل نمایند درج 

حداکثر وزن تانکر به همراه  •وزن خالی تانکر   •ظرفیت تانکر   •نام شرکت یا مؤسسه حمل و نقل   • .گردد

اید به صورت خوانا بر روی تانک کانتینرهای حامل اطالعات زیر ب تاریخ و مدت اعتبار بازرسی   •محموله  

شماره  •نام شرکت تولید کننده تانک کانتینر   •شماره ثبت تانک کانتینر  • .پسماندهای خطرناك درج گردد

م شده توسط شرکت تولیدکننده تانک کانتینر  السریال اع مقدار عددی فشار محموله بر حسب مگاپاسکال یا  •

تانک کانتینر ظرفیت تانک کانتینر برحسب لیترسال تولید    بار  

 درجه سانتی گراد را حمل مینمایند باید   32ای که محموله های خطرناك با حداکثر نقطه اشتعال    وسایل نقلیه

سرپوشیده بوده و طرح و ساخت محفظه بارگیر آنها به صورتی باشد که محموله آنها تحت اثر دما و حرارت خارج 

گیرنداز محیط قرار ن .   وسایل نقلیه حامل پسماندهای خطرناك باید در سطح قایم عقب دارای مثلث نارنجی

میلی متر   15سانتی متر باخط مشکی حاشیهای به ضخامت    32سانتی متر و ارتفاع    42رنگ به طول قاعده  

خطرناك   الیکا وسایل نقلیه تانکردار و بارگیرهایی که دارای بیش از یک تانکر برای حمل و نقل    .باشند

ماده به دو مثلث خطر با همان ابعاد در طرفین نیز مجهز باشند وه بر نصب مثلث موضوع اینالهستند باید ع .  

وسایل نقلیه حامل پسماندهای خطرناك باید به وسایل اطفای حریق متناسب با نوع وسیله نقلیه و میزان قابلیت 

 .اشتعال محموله مجهز باشند

 

پیمانکار موظف به اجرای کامل قوانین و مقررات حمل پسماند می باشد در غیر این صورت طبق دستورالعمل  

HSE . پیمانکاران متحمل جریمه خواهد شد   

 پیمانکاران می شود .   HSEکه در غیر این صورت باز مشمول جریمه    HSEرعایت کلیه قوانین  

مقررات بارگیری  )و همچنین رعایت    حامل محموله های خطرناك قررات مربوط به راننده و خدمه وسایل نقلیه  رعایت کلیه  م

 و باراندازی پسماندهای صنعتی و ویژه 
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پیمانکار قبل از حمل پسماند صنعتی موظف است  جلسه ای در خصوص حمل پسماند و تمامی شرایط و مسائل مربوطه با  

یار کارفرما قرار دهد . در تمامی جلساتی که  صورت جلسه در اخت  را در قالبدستگاه نظارت تشکیل داده و مستندات آن  

تعهد نامه آیین حمل و    – شماره پلمپ بار    – ماشین    GPSشماره    – در این رابطه تشکیل می گردد می بایست شماره ماشین  

کارت گواهینامه حمل مواد خطرناك ) مخصوص پسماندهای    – تعهدنامه حوادث جاده ای    –نقل ) مخصوص پسماند ویژه(  

 بارنامه و ارسال فایل بارنامه به ایمیل سازمانی واحد محیط زیست  بررسی و تایید شود .  –ویژه(  

 

 حوزه ی وظایف پیمانکار در خصوص پسماندهای فرایندی :  -

  راهبری سلویج صنعتی و تمیزسازی حوضچه پساب صنعتی   -

پیمانکار موظف است به صورت روزانه از سایت صنعتی بازدید داشته باشد ، ضایعات فرایندی را که به صورت نامناسب 

 به ساماندهی آن بپردازد .    HSEدپو شده اند را به سلویج منتقل و طبق اصول  

مختلف آن آشنایی کامل   پیمانکار موظف است ضمن انجام بازدید هایی از سلویج مجتمع با موقعیت ، مساحت و شرایط

 HSEپیدا کند . نیاز سنجی ظروف طبق پسماندهای که تولید می شوند یا تولید خواهد  شود ) و همچنین طبق راهنمای  

NPC و قرار است در سلویج دپوی موقت شوند انجام داده و به صورت موردی یا در قالب گزارش ماهیانه به دستگاه  )

 نظارت اطالع رسانی کند  .   

پیمانکار موظف است با در نظر گرفتن تاریخ انقضای استفاده از  مواد مصرفی صنعتی . به محض این که بهره برداری 

تصمیم به تعویض متریال مصرفی بگیرد  ، جهت انتقال آن به سلویج و جانمایی مناسب آن آماده بوده و مراتب را به واحد 

ی شدن بشکه های حاوی مواد مصرفی آن ها را جهت استفاده های محیط زیست گزارش دهد . ضمن این که پس از خال

 بعدی در سلویج نظم و ترتیب دهد .  

همچنین پیمانکار نسبت به بازدید هفتگی از ورك شاپ و آزمایشگاه و انتقال پسماندها به سلویج و نظم و ساماندهی آن 

 ها اقدام کند . 

 کدام باید به صورت ماهانه به واحد محیط زیست ارائه گردد .   همچنین گزارش دهی از نوع پسماندها و مقدار هر  

بر عهده پیمانکار بوده و هر گونه عدم انطباق با استانداردها و شرایط ذکر شده را رفع و رجوع مسئولیت مدیریت سلویج  

 کند . 
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انکار بر اساس قوانین کارو در صورت نیاز به کارگر روز مزد پیم.هستپیمانکار موظف  به تمیز سازی حوضچه تبخیری نیز  

پرداخت بصورت فاکتوری  درصد باالسری هزینه های آن را    5دستمزد به تعداد نیاز کارگر روزمزد تامین نموده و کارفرما با 

 خواهد نمود . 

 چند نکته :

آمار و اطالعات هفتگی و ماهایانه میزان تولید پسماند و به در مورد پسماندهای عادی تر و خشک :::  ارائه   (1

تفکیک هر نوع پسماند از نظر وزن یا حجم و یاهردو و همچنین برای رصد و نظارت فرایند تفکیک ، شرکت 

بازیافت کننده اقدام به تهیه چک لیست هایی برای قسمت های سه گانه خواهد کرد که با بررسی همه جانبه ، 

ارائه نماید . )وزن گیری با حضور   HSEزیابی عملکرد سایر واحدها اقدام کرده و گزارش هفتگی به  ارنسبت به  

نماینده دستگاه نظارت انجام می شود ، در غیر این صورت صورت وضعیتی تایید نخواهد شد ( ...... پیمانکار 

ورت ماهانه به حساب موظف است پس از فروش پسماند خشک به مراکز بازیافت ، در آمد حاصل را به ص

پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس واریز نموده و رسید را تحویل دستگاه نظارت دهد .  قیمت پسماند خشک نیز 

 مطابق با قیمت بازار لحاظ می شود ....... 

رسانی عمومی در خصوص تفکیک از مبدا پسماند عادی ) به تمامی بنر ، فرهنگ سازی ، آموزش و اطالع  نصب   (2

مدیریت پسماند الکتریکی و الکترونی  )   –(  و همچنین به طور ویژه به نفرات خدمات    شاغل در پاالیشگاهافراد  

آموزش مدیریت پسماندهای صنعتی به    –خدمات مستقر در آن نواحی(  نیروهای  و     IT   -به نفرات تعمیراتی  

Helper )جهت انجام همکاری الزم ( 

پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی نیز جزئی از پسماندهای صنعتی هستند لذا حمل آن از شرایطی که قبال  (3

ذکر شد مستثنی نیست . در این رابطه ایجاد باکس فلزی مقاوم که در جدول نیز به آن اشاره شده ، در هزینه ها 

 حساب می شود 

ص ، دستکش متناسب و ...( با نوع پسماندی که تهیه ی وسایل حفاظت فردی متناسب) مانند ماسک مخصو  (4

 نیروها با آن مواجه می شوند بر عهده ی پیمانکار است

 تامین غذای پرسنل ثابت با کارفرما و کارگر روزمزد با پیمانکار می باشد .  (5

 باشددارای تاییدیه صالحیت پیمانکار  پیمانکار   (6

 می باشد .   به کارگیری کارگر با حداقل دستمزد روزانه اداره کار (7

 درصد ،  دیده شده است . 10سود باالسری معادل   (8

شرکت برنده در صورت بروز هرگونه اشکال فنی در تجهیزات جمع آوری ، بالفاصله نسبت به تهیه جایگزین  (9

 اقدام صورت دهد در غیر این صورت متحمل جریمه ی ده درصدی کسر از قرار داد میشود .  
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گونه پسماند همچنین پیمانکار مسئولیت کامل جمع آوری پسماندهای پاالیشگاه را دارد و درصورت مشاهده هر (10

 بار اول تذکر کتبی و بار دوم دو میلیون ریال جریمه میگردد

 ارائه مجوز از اداره محیط زیست شهرستان ، نسبت به داشتن مجوز مدیریت پسماند  (11

 پیمانکار قبل از هرگونه اقدام خارج از مفاد این شرح کار میبایست تاییدیه از دستگاه نظارت دریافت کند . (12

رگونه خسارت توسط پیمانکار به اموال و افراد پاالیشگاه ، کلیه مسئولیتها  و جبران خسارت ، در صورت ایجاد ه (13

 به عهده پیمانکار خواهد بود . 

 ضمن این که واحد محترم حراست ، جلوگیری از خروج پسماندهای مذکور توسط افراد متفرقه را به عهده دارد .  (14

 مرتبط ارائه ی مستندات مربوط به سوابق کاری 

 

 
 مستحکم باشد دارای قفل بوده  (1

 نشت ناپذیر باشد و سوراخ نگردد .  (2
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 سانتی باشد 15دارای پایه هایی   (3

 به نحوی ساخته شود که متناسب با طول مهتابی ها ، آن  را بتواند در خود جای دهد .    (4

 

 ساخت باکس فلزی مخصوص مهتابی های ضایعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تر و خشک و   یپسماندها ی آور جمععملیات   مناقصه اسناد

 ج یسلو یو راهبر  یاز مبدا /حمل پسماند صنعت کیتفک

 

 

 ص پ 1-149/ 10/ 8287 :شماره  

 30/09/1400تاریخ: 

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 

 

 خوانده شد مورد قبول مي باشد . 

34 

 

 « سهامي خاص»

 

 

«  ششم بخش   »  

 

 

 ها، مقادیر و برآورد کار تفکیکی نرخجداول 

 

 » تذکر خیلی مهم « 

با  و  تعداد نفرات اسناد( و پنجم)بخش   پیمانکار بر اساس ارزیابی اسناد و مدارك مناقصه، شرح کار

های پیشنهادی خود را به تفکیک هر بخش و  ها و قیمت توجه به تجارب کاری خود، بایستی جداول نرخ

های خود، تهیه و تنظیم نموده و همراه با کامل و با لحاظ نمودن سود ، باالسری و کلیه هزینه با جزییات 

 فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت )بخش سوم اسناد( در پاکت پیشنهاد مالی ))ج((  ارائه نماید. 
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 جدول شماره یک 

 
 ردیف 
 

 
 آیتم مورد نیاز 

 
 تعداد 
 

 
 قیمت هر واحد 

 
 قیمت کل در سال 

 
1 

 

 

آبی   لیتری پلی اتیلن 20سطل زباله 

 رنگ 

 
 عدد درسال 70

  

 
2 

 

آبی   لیتری پلی اتیلن 40سطل زباله 

 و قرمز 

 
 عدد در سال 30

عدد   15عدد آبی و 15) 
 ( قرمز

  

3  

 لیتری پلی اتیلن  240سطل زباله 

 
 عدد در سال 36

عدد قرمز   12. عدد آبی  12)
 ( عدد زرد 12و 

  

6  

 آبی رنگ کیسه زباله 

 
1000kg 

  

   90 لیبل برچسبی پسماند تر 8

   40 لیبل برچسبی پسماند خشک  9

   90 سطل توری مخصوص پسماند کاغذ  

لیبل فلزی مخصوص سطل های  10

 توری 

90   

   60 لیبل بر چسبی پسماند کاغذ  11

لیبل برچسبی پسماند شیشه ،   12

 پالستیک

60   

13  

عدد در   دو) ساخت ایستگاه فلزی 

 (ماه

 
 یک عدد در ماه 

 

  

ساخت باکس فلزی مخصوص  14

 مهتابی های ضایعاتی

 
 یک عدد در سال  
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 ردیف 

 

 
 آیتم مورد نیاز 

 
 تعداد 

 
 قیمت هر واحد 

 
 قیمت کل در سال 

 
15 
 

 

 کارگر با دستمزد روزانه کارگری

 ( حداقل دستمزد روزانه اداره کار)

 
 

3 

 
 

 

 

 
 

 

   1 ماشین آالت حمل و نقل   16

   1 اجاره نیسان                17

  يال( ر) کلجمع 
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 «  هفتمبخش  »

 

 هاها و ضمانت نامه ها و دستورالعملنمونه فرم
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   فــرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه 

 تاریخ :     ………………………ضمانت نامه شماره 

 شماره:         

 

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس 

 )مضمون له( 

 

 مايل است در مناقصه )مضمون عنه(    ……………………………………………نظر به اينكه شرکت

.. در مقابل شــرکت پااليش  ………………………………………………………………….. شــرکت نمايد لذا اين بانک از  ………………………………………………………مربوط به 

                             مضمون عنه(            گاز بيد بلند خليج فارس          )

..)ريال( ضمانت مي نمايد  …………………………………)بحروف نوـشته ـشود(  ………...………………….. ريال  ……………)به عدد نوـشته ـشود(    ……………برای مبلغ      

ده فوق مورد قبول واقع شــده ومشــاراليه از  که چنانچه  شــرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس به اين بانک اطالع دهد که پيشــنهاد شــرکت کنن

ــوم   ..…………………………………………ده است مبلغ  ومربوط يا تسليم ضمانت نامه حسن اجرای قراداد در مدت مقرر استنكاف نم  امضای پيمان ــ ريال مرق

دور اظهار نا قم آن و يا ـص حت و يا ـس ای کتبي بدون اينكه احتياجي به اثبات ـص مه يا اقدامي از طريق مراجع اداری يا  را بمحض دريافت اولين تقاـض

 قضائي داشته باشد بالدرنگ در وجه شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس بپردازد.

ـــــت  شرکت پااليش  ……………... )بحروف نوشته شود( ………………………اين ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز   عتبر بوده و بنا به درخواسـ

ــمانت نامه ر ــورتيكه بانک نتواند و يا نخواهد مدت اين ض ــود قابل تمديد خواهد بود. در ص ــت ش ا  گاز بيد بلند خليج فارس برای مدتي که درخواس

ــازد و بانک را موافق با تمد………………………………………………تمديد کند و يا   ـــ يد ننمايد در اينصورت بانک متعهد است  . موجبات تمديد را فراهم نسـ

 بدون اينكه احتياج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه يا حواله کرد شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس پرداخت کند.  

 

 . محل امضاهای مجاز ……………………………بانک  

 .. و مهر بانک ………………………………………شعبه 

 

 

 



 

تر و خشک و   یپسماندها ی آور جمععملیات   مناقصه اسناد

 ج یسلو یو راهبر  یاز مبدا /حمل پسماند صنعت کیتفک

 

 

 ص پ 1-149/ 10/ 8287 :شماره  

 30/09/1400تاریخ: 

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 

 

 خوانده شد مورد قبول مي باشد . 

39 

 

 « سهامي خاص»

 

 تعهـّدات  انجامفــرم ضمانت نامه 

 

 تاریخ :    ………………………ضمانت نامه شماره  

 شماره:        

 

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس 

 )مضمون له( 

ماره    معطوفاً به پيمان رکت پااليش گاز بيد بلند  ……………………………………………………………………منعقده بين  ………………………مربوط به   ……………ـش .. و ـش

 خليج فارس  

 )مضمون له اين ضمانت نامه(     )مضمون عنه اين ضمانت نامه(  

اـشاره ـشده در قبال مـضمون له اين    بموجب پيمان…...…………………………………………………………………که   برای حـسن اجرای تعهداتيبدينوـسيله اين بانک  

متعهد مي ـشود در ـصورتيكه بنا به تـشخيص مـضمون له، مـضمون عنه اين ـضمانت نامه از انجام و    ـضمانت نامه بعهده گرفته اـست ـضمانت مي کند و

)بحروف  …….………………………….. )…..………………….……)بعدد نوشته شود(     ………………مذکور تخلف ورزد تا ميزان    اجرای هريک از تعهدات ناشيه از پيمان

ود ته ـش ــال هر مبلغي را…………………………………………… نوـش مانت نامه    ...( ريــ مون له اين ـض مانت نامه و به هر عنوان و هر جهتي که مـض بابت اين ـض

ـضائي و  تـشخيص داده و مطالبه نمايد بمحض دريافت اولين تقاـضای کتبي بدون اينكه محتاج به ـصدور اظهار نامه يا اقدام از طريق مراجع قانوني و ق

 ه باشد بالدرنگ در وجه يا حواله کرد مضمون له اين ضمانت نامه بپردازد.يا مقام ديگر باشد و يا نيازی به اثبات صحت و سقم داشت

ــت   ….….…………………………)بحروف نوشته شود(       ……………………………مدت اعتبار اين ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز   ا ـبه درخواسـ بوده و بـن

در صــورتيكه بانک نتواند و يا نخواهد مدت ضــمانت نامه را    مضــمون له اين ضــمانت نامه برای مدتي که درخواســت شــود قابل تمديد خواهد بود و

ــمون عـنه(  ………………………………………………………………تـمديد و يا  ــای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم  .……………)مضـ .موجـبات تـمديد را قـبل از انقضـ

به مجدد باـشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه يا حواله  نـسازد و بانک را موافق با تمديد ننمايد در اينـصورت بانک متعهد اـست بدون اينكه احتياج به مطال

 کرد شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس پرداخت کند.

 . محل امضاهای مجاز ……………………………بانک  

 .. و مهر بانک ………………………………………شعبه 
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 فــرم ضمانت نامه استرداد وديعه 

 تاریخ :     ………………………ضمانت نامه شماره 

 شماره:         

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس 

 )مضمون له( 

 

و ـشرکت پااليش گاز   …….…………………………………………………………………..…. بين ………………….. مورخ  ……………………………منعقده ـشماره    چون طبق پيمان

 بيد بلند خليج فارس  

 )مضمون له اين ضمانت نامه(     )مضمون عنه اين ضمانت نامه(  

.. ريال( از طرف  ……..…………………)به حروف نوشـته شـود(  ………………………………………….ريال )………………………)بعدد نوشـته شـود(  ……مقرر اسـت مبلغ  

 اخذ ضمانت نامه پرداخت گردد.  استرداد وديعه در مقابلمضمون له اين ضمانت نامه بعنوان  

ــمون عنه ا ــت مض ــود هر مبلغي را تا ميزان مبلغ  اين بانک بنا به درخواس ــمانت نامه متعهد مي ش ــمون له اين ض ــمانت نامه در مقابل مض ين ض

ود(  ……………………………… ته ـش ای کتبي  ….…………)بعدد نوـش ود بمحض دريافت اولين تقاـض مانت نامه مطالبه ـش مون له اين  ـض . ريال که از طرف مـض

امه و يا اقدامي از طريق مراجع اداری و قـضائي از طرف مـضمون له اين ـضمانت نامه باـشد  بدون اينكه نيازی به اثبات ـصحت و ـسقم و يا ـصدور اظهارن

 بالدرنگ در وجه يا حواله کرد مضمون له اين ضمانت نامه بپردازد.

اين ضمانت  .. معتبــــــر بوده و بنا به درخواست مضمون له  ……………….……)به حروف نوشته شود(  ……………..اين ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز  

نه  نامه برای مدتي که درخواسـت شـود قابل تمديد خواهد بود ودر صـورتيكه بانک نتواند يا نخواهد مدت ضـمانت نامه را تمديد کند و يا مضـمون ع

ـصورت بانک متعهد  اين ـضمانت نامه موجبات تمديد را قبل از انقـضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نـسازد و بانک را موافق با تمديد ننمايد در اين

 .  است بدون اينكه احتياج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه يا حواله کرد شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس پرداخت کند

 

 . محل امضاهای مجاز ……………………………بانک  

 

 

 



 

تر و خشک و   یپسماندها ی آور جمععملیات   مناقصه اسناد

 ج یسلو یو راهبر  یاز مبدا /حمل پسماند صنعت کیتفک

 

 

 ص پ 1-149/ 10/ 8287 :شماره  

 30/09/1400تاریخ: 

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 

 

 خوانده شد مورد قبول مي باشد . 

41 

 

 « سهامي خاص»

 HSEشیوه نامه  -

کارکنان به صورت متحدالشكل و رنگ مشخص و با درج نام  پيمانكار موظف است نسبت به تأمين لوازم استحفاظ فردی  -1

 شرکت و ساير لوازم ايمني مرتبط با موضوع قرارداد و مورد تاييد کارفرما از لحاظ تعداد و نوع به هزينه خود اقدام نمايد.

وره ای کارکنان و  پيمانكار موظف است ضمن هماهنگي با مرکز بهداشت منطقه اقدامات الزم را نسبت به انجام معاينات د-2

 آناليز اطالعات مرتبط به عمل آورد به هر حال هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه به عهده کارفرما نخواهد بود.

انجام انواع معاينات در مراکز مورد تاييد کارفرما و با ليست آزمايش های مورد تاييد کارفرما و پرداخت هزينه ارجاعيات و  -3

 بايست صورت پذيرد. تا خصوص رأی پزشک طب صنعتي، ميمعاينات توسط پيمانكار 

مربوط به سمپاشي و استفاده از سموم و کودهای شيميايي مورد تاييد اداره   HSEپيمانكار موظف به رعايت کليه موارد  -4

HSE باشد.  مي 

شغل و ساير اقدامات    پيمانكار موظف است مطابق با نتايج معاينات طب صنعتي )نسبت به اعمال محدوديت کاری، تغيير-5

 مورد نظر مطابق با نظريه پزشک طب صنعتي( اقدام نمايد.

شود يک نفر  نفر که اضافه مي 50بايست نسبت به جذب نفر ايمني اقدام نمايند و به ازاء هر نفر مي 25های باالی کارگاه-6

 ايمني ديگر اضافه نمايند. 

نفر يک   50های باالی اس بهداشت حرفه ای نيمه وقت و کارگاهبايست يک نفر کارشننفر مي 25کارگاههای باالی -7

 نفر يک نفر اضافه نمايند.  100کارشناس تمام وقت داشته باشند و به ازاء هر 

 بايست يک کارشناس محيط زيست معرفي نمايد. پيمانكار تعميرات مي-8

 نمايند. ما انجام وظيفه ميکارفر  HSEکليه کارشناسان ايمني، 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 های  -10

همچنين قوانين و دستورالعمل های وزرات کار را به منظور جلوگيری از بروز هر گونه حوادث، رعايت نمايند. )قوانين ملي و  

 و هلدينگ، شرکت گاز، نفت و ....( NPCد تاييد کارفرما از جمله دستورالعمل و آيين نامه های بين المللي مور

پيمانكار موظف است نسبت به انجام ساير معاينات بدو استخدام، ويژه، تغيير شغل و ... )مطابق با قوانين جاری( در  -11

 صورت نياز و دستور کارفرما، اقدام کند. 

را به کارگران تفهيم نموده و اطمينان   HSEليه قوانين و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به پيمانكار موظف است ک-12

 شوند. حاصل نمايد که به شكل مناسب رعايت مي
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ساعت پس از بروز اعالم و گزارشات تعيين شده را در مهلت مقرر به مراجع   48پيمانكار موظف است حوادث را حداکثر -13

 باشد.ئوليت حوادث به عهده پيمانكار ميمرتبط، ارسال نمايد. مس

 ارسال نمايد.   HSEبايست در مهلت مقرر به اداره ارائه گزارشات مربوط به معاينات، مطابق الزام مربوطه را مي-14

 بايست: مي HSEکارشناسان  -15

 دارای مدرك تحصيلي حداقل کارشناسي با گرايش مرتبط  .1

 کارفرما   HSEييد امور  دارای سابقه کار مفيد و مرتبط مورد تا .2

 حضور تمام وقت داشته باشند  HSEدر اداره  .3

 کارفرما گزارش نمايند.    HSEبه طور مستقيم به ناظر   .4

 کارفرما را به شكل کامل اجرا نمايند. HSEشرح وظايف محوله از   .5

کارفرما   HSEاخذ تاييديه حضور و غياب، مرخصي، تاييد ميزان اضافه کاری و پاداش)تشويقي( بر عهده اداره  .6

 باشد. مي

کارفرما تاييد و   HSEپيمانكار از لحاظ سالمت جسم ، روان و مهارت کاری، توسط   HSEکليه مراحل جذب نيروی  -16

 گردد. اعالن نهايي مي

در صورت بروز هرگونه حوادثي که منجر به صدمه، قطع عضو و يا فوت کارکنان پيمانكار يا اشخاص ثالث گردد  -17

 باشد.حقوقي، جزائي و پرداخت ديات، غرامات، دستمزد، معالجه و جبران خسارت و غيره به عهده پيمانكار ميمسئوليت های 

  HSEپيمانكار موظف است مطابق با زمان مشخص شده، نسبت به رفع انومالي های مرتبط در زمينه  -18

 های تعميراتي مرتبط و ... اقدام نمايد.   PM( ،گزارشات بازرسي محيط، WORKORDER،دستورکار) 

باشد)همكاری  مي IMSه پيمانكار موظف به رعايت و اجرای کليه موارد مرتبط با اجرای سيستم های مديريتي از جمل-19

 کامل با کارفرما( 

پيمانكار موظف به اصالح فوری شرايط و توقف   HSEدر صورت مشاهده و تخطي پيمانكار نسبت به اجرای الزامات  -20

تواند نسبت به صدور و اجرای فرم توقف کار  باشد)مطابق با ارزيابي ريسک فعاليت(کارفرما راساً ميمي فعاليت در صورت نياز

(STW اقدام نموده و فرم مربوطه را جهت اطالع در بازه زماني حداکثر )ساعت به پيمانكار ابالغ نمايد.  2 

پيمانكار موظف به اجرای ساعات زمانبندی کار )ميزان ساعت کارکرد( مطابق با قوانين اداره کار به نحوی که به ايمني   -21

 هماهنگ و تاييديه اخذ گردد. HSEافراد اثرگذار نباشد. تغييرات شيفت شبانه و .... با 
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کارفرما قبل از اجرای هرگونه فعاليت ضروری است. )نصب تگ و امضاء اول   HSEاخذ تگ سبز و تاييديه داربست ها از -22

 با ايمني پيمانكار است( 

کنترل و   کارفرما  HSEکارفرما( بايد قبل از ورود به سايت توسط  HSEتمامي متريال ورودی پيمانكار )به تشخيص  -23

 تاييد گردد. 

تنبيه   - پيمانكار موظف است به صورت ماهيانه نسبت به برگزاری مراسم تشويقي اقدام نمايد.)مطابق با رويه تشويق-24

 کارفرما( 

پيمانكار موظف به ارائه برنامه ايمني، بهداشت و محيط زيست خود قبل از اجرای تعميرات اساسي توقف های  -25

 باشد.کارفرما مي HSE. به تجهيزات و .. اضطراری،

های خود مطابق با رويه کارفرما اقدام و جهت فعاليت پيمانكار موظف است نسبت به ارائه و انجام ارزيابي ريسک فعاليت-26

 های خاص،اضطراری و غير روتين ارزيابي ريسک را به صورت ويژه انجام و به تاييد کارفرما برساند.

   AvLت نيازمند به اخذ گواهي سالمت مطابق با ليست شرکت، و مراکز مورد تاييد کارفرماتمامي ماشين آالت و تجهيزا-27

 نسبت به اخذ گواهينامه سالمت اقدام نمايند. 

 باشد. پيمانكار موظف به تشكيل جلسات کميته حفاظت فني و اجرای مفاد آن مي-28

 کارفرما باشد.  HSEت و  تأمين غذای پيمانكار از مراکز ذيصالح مورد تأييد مراکز بهداش-29

کارفرما بررسي    HSEدر صورت هم پوشاني و مغايرت بين موارد ذکر شده هر گونه ادعا از طرف پيمانكار صرفا توسط -30

 گردد. گرديده و به تشخيص ايشان مورد اجرا يا لغو و .. مي

  -زمان آور محيط کار)شيميايي پيمانكار موظف به اجرای الزامات و تمهيدات بهداشتي در راستای کنترل عوامل  -31

 باشد.بيولوژيک( مي - رواني-ارگونوميک-فيزيكي

 تمامي پرسنل کار در ارتفاع )مورد تاييد(، مدرك آموزشي )ايراتا( داشته باشند.-32

 کارفرما تاييد گردد.   HSEالبسه ايمني جهت پرسنل برق کار به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته و توسط -33

 باشد. کارفرما قابل اجرا مي HSEپيمانكار فقط در صورت تاييد نهايي  HSE-PLANمفاد  -34

 باشد.با تشخيص کارفرما به طور کامل به عهده پيمانكار مي HSEهزينه دوره های آموزشي ويژه پرسنل  -35
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 « سهامي خاص»

باشد. بديهي است در صورت نياز به همراهي  نحوه ارائه خدمات پزشكي و اورژانس مطابق با رويه کارفرما ميهزينه و -37

 باشد.مصدوم يا بيمار، هزينه های بيمارستان به عهده پيمانكار مي

 


