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  1/550   :  شماره 

  15/01/1400 :تاريخ  

 1          :كد آگهي

  يك مرحله اي  ))   اسناد مناقصه عمومي   ((  
                                                                         :شـــركت ســــهامي كشـــت و صـــنعت و دامپــــروري مغـــان (ســــهامي عـــام )در نظــــر دارد موضـــوع مناقصـــه : -1   

منتشــره در روزنامــه بصــورت حجمــي  خود  را  به بخش خصوصيخانه قند و لبنيات ) (دامپروري ، كاربرون سپاري تصدي مشاغل قابل واگذاري امورات   

بــر   1400از اول بــه مــدت يكســال شمســي www.setadiran.irو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس اينترنتي  پويا  اقتصاد

  نيرو از اداره كل تعاون ، كــار و امــور اجتمــاعيبه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صالحيت خدمات تامين اسناد مناقصه اساس شرايط   

 واگذار نمايد.

 : فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه )   تضميننوع -2

 ريال 1/ 000/000/600   مبلغ ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار : -  3

  طريق سامانه به آدرس ذيل اقدام نمايند  .شركت كنندگان بايستي نسبت  به تحويل پاكت الف خود از  -4

   www.setadiran.irسامانه ستاد تداركات الكترونيكي به آدرس اينترنتي  -4-1

متقاضيان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص شرايط  برگزاري مناقصه  به دبيرخانه كميسيون معامالت مراجعه و يا -5

  تماس حاصل نمايند. 04531852082با شماره تلفن و فاكس 

شــركت مراجعــه و يــا بــا شــماره تلفــن     اداريمتقاضيان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص موضــوع مناقصــه  بــه  -6 

 حاصل نمايند. تماس  04531852060

كامل ومطالعــه   يضمن آگاهاز نظر شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر اين است كه شركت كننده در مناقصه    - 7

 يطاطالعــات الزم از شــرا يــهبعمــل آورده و كل يــدمحــل موضــوع مناقصــه بازد يمورد مناقصه، ازتمام يعموم يطاوراق و شرا  يهكل  يقدق

صه , مندرج در اسنادمناق يطجهل و اشتباه درشرا يپيشنهاد قيمت داده است بنابراين ادعا  يمانپ بامرتبط  يروهاين يفو شرح وظا يطيمح 

  يــلمسموع نبوده و به  هرگونــه  ادعــا و اعتــراض ديگــري پــس از تحو  يوموضوع  يوهرگونه  شبهه  حكم  يفو شرح وظا  يكار  يطمح 

  اثر داده نخواهد شد. يبپاكت حاوي پيشنهاد قيمت  ترت

-  بشماره    896548069بحساب تمركز سپرده شركت به شماره حساب     فيش واريزي ( نسخه صاحب  حساب) بصورت فيش مخصوص حساب هاي دولتييك فقره اصل    محتوي:   پاكت الف

) در وجه شركت  كشت  و صنعت و دامپروري  نزد بانك كشاورزي (فقط به صورت سامانه اي) و يا  ضمانتنامه بانكي ( بمدت اعتبار حداقل  سه ماه    IR  630160000000000896548069شباي

  عودت وديعه  هم سامانه  و هم فيزيكي بايستي در قالب پاكت الف ارسال شود.  مغان ( سهامي  عام) و همچنين فرم درخواست
 - -ابت بديهي است اگر شركت كننده اي به غير از اصل نسخه صاحب حساب فيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي ، نسخه ديگري ارائه داده باشد از دور رق

  خارج خواهد شد.

 - - ن ارجاع كار را تكميل و بهمراه اسناد ارائه نمايند.شركت كننده بايستي فرم عودت تضامي  

-    مورخ     سه شنبهپيشنهادات واصله روز//    ساعت  رأس  بازگشايي و مورد بررسي مهمانسراي سرو واقع در شهرك شهيد آيت اله غفاري  جلسات    سالنمحل     درصبح

قص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چك عادي و همچنين تحويل، تغييرو  يا پس گـرفتن  به پيشنهادهاي واصله مبهم، ناقرار خواهد گرفت . بديهي است  

  ترتيب اثر داده نخواهد شد.  30/01/1400مورخ     دوشنبهظهر روز  13بعد ازساعت   پيشنهادهاي واصله

- م مراحل مناقصه مختار است .شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات در تما  

                1نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص                     مورد قبول است)                 يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل
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  : يمحتو  پاكت (ب)  -11

                تصدي  مشاغل خـدماتي وتـامين نيـروي انسـاني مشـاغل     در حوزه  كار و امور اجتماعي ،تعاون صالحيت كاري از ادارهگواهي ارائه اصل يا رونوشت برابر با اصل   - 11-1

 مي باشد.            شرط الزمكه 

در روزنامـه  ان اشخاص حقيقي  وحقوقي ومدارك شناسايي(حداقل كارت ملي)مديراساسنامه ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات   مصدقبرابر اصل  تصوير  - 11-2

  رسمي  براي  شركت كنندگان  كه ارائه آن  الزامي است.

را توسط صاحبان امضاي مجاز  ، امضاء و مهرنمـوده سـپس آنهـا را  بـه و نمونه قراردادهاي پيوستي  شركت كنندگان بايستي تمامي صفحات اسناد مناقصه  - 11-3

  كت (ب) قرار دهند. جزء فرم تعهد و پيشنهاد قيمت در پا

  .)1اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان (پيوست شماره تكميل وامضاء ومهر   - 11-4

بـا   سال گذشته 5در  شركت كنندگاني كهگواهي  حسن روابط كاري صادره از امور حراست شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان  براي اصل ارائه   - 11-5

  .داشته اند   نكاريروابط پيما شركت 

  شد.ارائه  سوابق قرارداد كاري تامين نيروي انساني با شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان يا ساير نهادها و ارگان هاي دولتي الزامي مي با - 11-6

ارد تومــان) در طــول  دو ســال ميلي سهميليارد ريال(  سيمتقاضياني حق شركت در مناقصه را خواهند داشت كه قرارداد سوابق كاري حداقل   :تبصره

  شمسي را در پاكت ب قرار داده و ارائه نموده باشد.

  ارائه  اصل گواهي يا رونوشت برابر با اصل حسن انجام كار از كارفرماي قبلي الزامي مي باشد.- 11-7

  . )2(پيوست شمارهارائه فرم تعهدنامه قانون رعايت مبارزه با پولشويي - 11-8

  شركت مربوطهبراي  از اداره تعاون ، كار و امور اجتماعي صالحيت ايمنينوشت برابر با اصل گواهي ارائه اصل يا رو - 11-9

توضيح اينکه: نيازی به ارسال فيزيکی پاکت ب نمی باشد و شرکت کننده بايستی بصورت ديجيتــال 
 و مطابق با شرايط اسناد مناقصه بارگذاری نمايد.

با خط خوانـا  خود را ، پيشنهاداسناد وشرايط پس از بررسي دقيق  بايد شركت  كنندهيشنهاد قيمت خواهد بود كه فرم  پشامل  فقط    پاكت (ج)  محتوي:-12 

  وارائه نمايد.درج  واجد صالحيت قانوني افراد با  امضاء ومهرشركت توسط   هيچ گونه قيد و شرطي   بدونو   و بدون قلم خوردگي 

  ماه مي باشد. دو ايي برابر  مدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگش- 13

  پيمانكار موظف است بر اساس برنامه ارائه شده توسط كارفرما  نسبت به انجام عمليات موضوع  مناقصه اقدام نمايد.- 14

، داراي اعتيـاد و سـاير پيمانكار متعهد مي گردد از بكارگيري افراد داراي پرونده هاي مفتوح با شركت ، سوء سابقه در ساير شركت ها و ارگان هـاي دولتـي   - 15

  تخلفات موثر خودداري نمايد.            

 -. مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار براي نيروي پيمانكار در محيط كار بعهده پيمانكار مي باشد    

  

  

  

                  2نوادگي صاحبان امضاء           صنام و نام خا   مورد قبول است)                     يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه  يه(كل      
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 -    مطابق مسئوليت كارفرما  ووظايف  وتكاليف  شود  صادر  شركت  ولوبنام  وجرايم  ديات  كاروپرداخت  وايمني  وحفاظت  مديريت 

خسارت وارده به كاركنان و    اناي كارگرهرگونه حوادث ناشي از كار برتمامي مسئوليت  "قانون كاروساير قوانين موضوعه كشورخصوصاماده 

  شركت عهده و هزينه پيمانكار مي باشد و در اين خصوص    ر بوبيمه مناسب  همه  اين موارد  در محيط كار  واموال وتاسيسات شركت واشخاص ثالث   

  هيچ مسئوليتي  

ن تحت پيمان خسارت وارده بعهده پيمانكار بوده  بديهي است در صورت ورود هرگونه خسارت و ضرر و زيان ناشي از قصور كارگرانخواهد داشت.

  و از پيمانكار اخذ خواهد شد. 

    -  به    از انجام كاركسرسپرده  درصد    پيمانكار  مبالغ پرداختي   برابرمفادمرتبط  پس از  وحسن  اتمام واجراي كامل موضوع مناقصه 

  درقراردادفيمابين تسويه حساب خواهدشد.  

 -  يا ...مديريت  واجراء  نمايد. دو شيفتي يك يا موضوع مناقصه را بصورت ورد براساس برنامه ابالغي  شركت حسب مپيمانكارمؤظف است  

 - برعهده پيمانكار خواهد بود .    كليه كسورات قانوني متعلقه وپرداخت بيمه و ماليات  

 -   و پرداخت بموقع دستمزد و ساير  عمليات موضوع مناقصه  برابرشرايط اين سند ومديريت بدو تاختم  نيروي انساني مورد نياز هزينه هاي تأمين

و    ه مانكار بودمزاياي حقوق  آنان ، اياب ذهاب ، غذا ، لباس  كار ، بن و جمعه كاري ، عيدي و پاداش ، و كليه حق و حقوق ناشي از قانون كار بعهده پي

  شركت هيچگونه تعهدي در قبال آن نخواهد داشت . 

 -به رعا ندارد و در صورت تخلف از اين ماده شركت پيمانكار ملزم  به غير  الزامات قانون كار بوده و اختيار واگذاري اجرائي  قرارداد را                   يت 

مي تواند با وصول تضمين انجام تعهدات قرارداد را فسخ نمايد . 

 -  با رعايت ماده   ار خود را  قطع كند و  نسبت به پرداخت حقوق كارگران قانون كار چنانچه پيمانكار در هر مرحله اجراي قرارداد  ك

كار، پاسخگو بوده و شركت در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت . ه اقدام ننمايد شخصاً بعنوان مقاطع

 -    با هماهنگي امور    (كارخانه قند، كارخانه لبنيات و مجتمع دامپروري) وكارفرما  پيمانكار متعهد مي گردد حقوق كارگران خود را پس از تاييد

مالي از طريق سيستم بانكي پرداخت نمايد . اداري و 

 -   ( براي كارگران و مراجع قانوني ) پيمانكار متعهد مي باشد نسبت به ادعاي كارگران از لحاظ دستمزد و حقوق مزاياي متعلقه شخصاً پاسخگو  

  بوده و شركت هيچگونه تعهدي نخواهد داشت . 

 -    به انساني بوده و شركت هيچ گونه تعهدي در  پيمانكار ملزم  الزامات قانوني قانون كار در قبال عوامل اجراي قرارداد از جمله نيروي  رعايت 

  ندارد .  آنها رفاهي  ارائه خدمات كارگران مشمول اين مناقصه وحقوق مزاياي مستقيم ويا  استخدام

 -  جم ماه بعد كليه حقوق متعلقه كارگران تحت پيمان خود را از طريق سيستم بانكي  پيمانكار با امضاي اين اسناد متعهد مي گردد حداكثر تا پن

قرارداد  پرداخت  نموده و مدارك و مستندات آنرا جهت دريافت مبلغ پرداختي به كارفرما تقديم نمايد. در غير اينصورت كارفرما مي تواند ضمن فسخ  

  به پرداخت حق الزحمه كارگران اقدام نمايد. و دريافت خسارات وارده ، از محل تضمينات توديعي نسبت

 -    به بيمه مسئوليت مدني كارفرما نموده و تصوير آن را  با پوشش كافي   پيمانكار مكلف است كليه پرسنل تحت اختيار خود را با هزينه خود 

  ارائه نمايد .  شركت  امور اداري
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                                                                                                                                         3گي صاحبان امضاء           صنام و نام خانواد              مورد قبول است)            يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل        

 -  بر اسا نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار نسبت به جذب و    ماده    قانون كار و تبصره    س ماده  پيمانكار موظف است  آئين 

  بكارگيري كارشناس بهداشت حرفه اي و تشكيل جلسات كميته بهداشت كار اقدام نمايد.

 –  با نياز شركت بكارگرفته خواهند شد. هاي عمومي و تخصصي افراد متناسب هاي معرفي شده توسط پيمانكار درصورت  تأئيد صالحيتنيرو  

 -   هاي بكارگيري شده توسط  هاي الزم متناسب با  شغل ارجاعي از جمله مدرك فني و حرفه اي ، تحصيلي يا مهارت براي نيرو داشتن مهارت

  پيمانكار، مطابق اعالم كارفرما الزامي است.     

 -   او از  اسناد  اين  پيمانكار موضوع  با  منعقده  با      سال    ماه   فروردينل  قرارداد  مبنا  برهمين  مناقصه  برنده  و  داشته  اجرايي  قابليت 

  كارگران تحت پيمان خود رفتار خواهد نمود. 

–    هزينه مأموريت و  كه  پرداخت حق  منظور خواهد شد  و   محاسبه  پيمانكار  (واحدها) در كاركرد  كارفرما  تأئيد  با  افراد  براي  هاي ماموريت 

افراد پرداخت گردد. ميزان حق مأموريت بر اساس  خارج از حقوق و   به  با تاييد مديران واحدها و امور اداري  بايستي  دستمزد برآوردي مي باشد كه  

  قانون كار و معادل يك روز دستمزد فرد خواهد بود.  

 -  روز واصله  ساعت   //مورخ    يكشنبه   پيشنهادات  س  سالن جلسات درمحل  صبح  رأس  رو  مهمانسراي 

ناقص،    (  پائين)  شركت واقع  درشهرك شهيد آيت اله  غفاري بازگشايي و مورد بررسي قرار خواهد گرفت . بديهي است به پيشنهادهاي واصله  مبهم،

  مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل ، فاقد نسخه صاحب حساب   و  همچنين در صورت ارائه چك عادي ، چك بانكي و سفته  و تحويل،درخواست 

  ترتيب اثر داده نخواهد شد.  //  مورخ شنبه ظهر روز تغييرو  يا پس گرفتن  پيشنهادهاي واصله  بعد ازساعت 

 - مختار است .  در هر مرحله از مناقصه  شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات  

 -   با ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده  برنده دوم در صورتي  در هنگام ارزيابي مالي  اول اعالم خواهد شد و  برنده  شد بعنوان 

باشد.           اعالم   اول كمتر از مبلغ تضمين  برنده  پيشنهادي وي با  ضمنا مالك تعيين برنده سرجمع قيمت هاي پيشنهادي  مي شود كه تفاوت قيمت 

  خواهد بود. 

 -نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد .   پس از اعالم نتايج  مناقصه سپرده نفرات اول و دوم مناقصه  

 -  نيز  چنانچه نفر اوّل برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه وي به نفع شركت ضبط و با نفر دوّم برنده مناقصه

  به همان ترتيب عمل خواهد شد . 

 -  به ميزان ح بانكي   برنده  موظف است  يك فقره  ضمانتنامه  و قابل  فرد   برابر مدت قرارداد  اعتبار  (با  داقل ده درصد مبلغ مورد معامله را  

انجام تعهدات خود ظرف مدت   بعنوان تضمين   تا ارائه تسويه حساب هاي قانوني)  تعطيل در زمان عقد    كاريروز    تمديد  از روزهاي  به غير 

م) ارائه  نمايد.در غير اينصورت تضمين شركت در فرايند ارجاع كار  فرد قرارداد دروجه شركت  كشت  و صنعت و دامپروري  مغان   ( سهامي  عا

  برنده به نفع شركت  ضبط  و با نفر دوم  برنده مناقصه نيز به همان نحوه عمل  خواهد شد. 

 - .در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد  

 - د دهندگان در جلسه  بازگشائي  پيشنهادها ي واصله  آزاد مي باشد.حضور پيشنها  
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                                                 4گي صاحبان امضاء           صنام و نام خانواد              مورد قبول است)            يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل        

  

 -    شركت كنندگان در مناقصه نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت  مصوب ديماه سال    باشند و در

  ، مهر و امضاء نموده و در پاكت ب ارائه نمايند.   را تكميل همين راستا بايستي فرم پيوست   شماره 

 - تامين منابع مالي : از محل درآمدهاي پيش بيني شده منابع داخلي  

 -  .مناقصه از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد  

 - خواهد بود.   لفنيسامانه ستاد و يا تاعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مناقصه به پيشنهاد دهندگان بصورت  

 - .نتايج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعالم خواهد شد  

 -  .پرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد  

   -   و اديومتري  آزمايشات  و  ادواري  آزمايشات  و  ،معاينات  است  اعالم كميته    پيمانكارموظف  با  را  اختيار خود  نيروهاي تحت  اسپيرومتري 

اق به تناسب شغل كارگران  دام  حفاظت فني و بهداشت كار كارفرما به انجام برساندو همچنين نسبت به تامين لباس و كفش و وسايل ايمني و حفاظت 

  نمايد.

   -ن خود از نيروهاي مجرب و متخصص و آموزش ديده در رسته خود  پيمانكار متعهد و ملتزم مي گردد براي هر كدام از امورات محل پيما

  بكار گمارد و شخصاً  به  نيروهاي  تحت پيمان  خود نظارت  مستقيم  داشته باشد. 

 - پيمانكار مي از طرف معارضين مورد  ضرب و شتم قرار گيرد ، هزينه پزشكي آن بعهده  انجام وظيفه  پيمان در حين  چنانچه كاركنان تحت 

  د. باش

 -  شركت كننده در مناقصه مكلف مي باشد به كليه آيتم هاي مندرج در جداول ، مطابق شرايط اسناد مناقصه پيشنهاد قيمت ارائه نمايد بديهي

تلقي و از     تاست                    عدم تكميل و عدم ارائه پيشنهاد قيمت براي يك يا چند آيتم از عمليات مندرج در جدول به منزله مخدوش بودن قيم

  دور مناقصه كنار گذاشته خواهد شد.

 -  مالك تعيين برنده مناقصه سرجمع قيمت ها خواهد بود لذا شركت كننده در مناقصه بايستي با دقت كامل نسبت به محاسبه دقيق و درج كليه

  آيتم هاي درخواستي و همچنين سرجمع پيشنهاد اقدام نمايد. 

 -نامه ارائه شده توسط مديران امور مربوطه نسبت به انجام عمليات موضوع  مناقصه اقدام نمايد. پيمانكار موظف است بر اساس بر  

 -  يف  پيمانكار يا نماينده تام االختيار وي ( با ارائه وكالت كتبي و رسمي نمايندگي ) مي بايستي بطور مستمر جهت اجراي صحيح و به موقع وظا

  .ختصاصي ) حضور يافته و جوابگوي مفاد قرارداد في مابين باشدمحوله در محل امور مربوطه ( دفتر كار ا

 -    با توجه به فصلي بودن موضوع بعضي از عمليات ، شركت مختار است در هر لحظه از ايام سال نسبت به تعطيل نمودن و يا شروع بكار مجدد

                                                                                                                                 عمليات اقدام نمايد و هر گونه ادعاي از سوي پيمانكار ساقط است .          

 -  اقالم تحويل  با  كاري همزمان  محيط  در  تبعيض  رفع  در جهت  و  انساني  منابع  از  حمايت  و  شده  بكارگرفته  نيروهاي  راندمان  بهبود  منظور  به 

  اهداء خواهد نمود.  پيمانكار و با هزينه كارفرما  به نيروهاي تحت پيمان  اقالم اهدايي به پرسنل خود  تاسقفحداكثرت كارفرما هدايي به پرسنل شرك ا
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  : اقالم اهدايي فوق به كساني تعلق خواهد گرفت كه همزمان با اهداي كاال در شركت بعنوان نيروي پيمانكاري شاغل باشد.  تبصره

                5ادگي صاحبان امضاء           صنام و نام خانو                مورد قبول است)               يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل

 -    پيمانكار موظف است به جهت داشتن نيروي انساني بيش از    نفر بر اساس ماده    قانون كار و تبصره   ماده      آيين نامه  كميته

حفاظت فني و بهداشت كار يك نفر كارشناس بهداشت حرفه اي جذب و نسبت به تشكيل جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار اقدام نمايد و در  

  غير اينصورت پيگيري الزم انجام  و به مراجع مربوطه ارجاع داده خواهد شد. 

 - غان) مجاز خواهد بود نيروهاي تحت پيمان برنده مناقصه را در ساير واحدهايي كه نياز خواهند  كارفرما (شركت كشت و صنعت و دامپروري م

داشت بكارگيري نمايد. 

 -.شركت در رد يا قبول پيشنهادات دركليه مراحل مناقصه مختار است

 - مدير عامل شركت امكان پذير مي باشد.   با موافقت در حجم قرارداد و تسريع در اجراي عمليات بكارگيري نيروي مازاد و موقت  موردي  

 -وده مبلغ ماليات بر ارزش افزوده در صورت تعلق به موضوع قرارداد و در صورت ارائه گواهينامه معتبر ثبت نام و در نظام ماليات بر ارزش افز

  از سوي شركت مطاق قانون و به نرخ روز به مبلغ قرارداد اضافه ميگردد.

 -رت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد در رعايت  مقررات عمومي شرايط اختصاصي را كه الزم مي دارند به  شركت ميتواند در صو

  اين قرارداد الحاق  نمايد كليه الحاقيه هاي قراردادبا امضاي طرفين معتبر خواهد بود. 

 -  و  فسخ   را  آنها مجازات تعيين نموده ، شود شركت قرارداد  چنانچه پيمانكار مرتكب  يكي از اعمال خالف قانون و مقررات كه قانونگذار براي

  . از انعقاد هرگونه قرارداد با پيمانكار مز بور و يا عوامل آن خود داري نموده  و مراتب را به جهت اقدام قانوني  اعالم نمايد

اضافه پرداخت به صورت ماهانه و موردي و با  صورت ميگيرد حجمي كه توسط نيروي انسانيبه منظور ايجاد و انگيزه بيشتر بين نيروهاي موضوع قرارداد  - 64

  ير ميباشد.ت محترم شركت امكانپذمجوزمديري

  .روز كتباً به همراه مستندات مربوط به شركت اعالم نمايد 5ر در وضعيت ثبتي و حقوقي پيمانكار مي بايستي ظرف مدت يهرگونه تغي- 65

  .به عهده  پيمانكار خواهد بود سويه حساب قانوني نيروهاي تحت پيمان شاغل در قرارداد حجميرارداد تدر صورت فسخ، لغو  و يا اتمام ق- 66

مقابــل شــركت ضمانت حسن رفتار و اخالق  نيروهاي موضوع قرارداد و كيفيت انجام كارو  نيز عدم سو پيشينه آنها به عهده پيمانكار است و پيمانكار در - 67

  پاسخگوست.

  ايت نظام هاي جاري شركت و حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد.پيمانكار موظف به رع- 68

هرحــال پيمانكار موظف است جمع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي و ماليات همچنين حفاظت و ايمنــي نيروهــا را رعايــت نمايــد بــه - 69

  ربوط به عهده پيمانكار بوده و شركت هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر و جبران تمامي خسارت م

  انساني كارفرما به عنوان ناظر و نماينده تام االختيار در خصوص قرارداد معرفي مي گردد. امور اداري و منابع - 70

  .زارش كاركرد ماهيانه و عملكرد كلي آنها با ناظر استنظارت بر اجراي تعهدات قانوني پيمانكار و عمليات حجمي موضوع قرارداد و ارائه گ - 71

يص خود در طول ناظر بايد مكانيزم اجراي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي  مبتني بر نظر سنجي پيش بيني اعمال نمايد و همچنين بنابر تشخ- 72

پرداختي هاي پيمانكار به كاركنان بررسي هاي الزم را انجام دهد و در صورت تخلف   مدت قرارداد ميتواند از طريق روشهاي مد نظر نسبت به كنترل مستندات

پيمانكار در خصوص ارائــه مســتندات مربــوط بــه نــاظر مــي  وضيعتپيمانكار نسبت  به كسر مبالغ جريمه (كه ميزان آن برابر تشخيص شركت است) از صورت 

  باشد.
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        6ص ادگي صاحبان امضاء نام و نام خانو                     مورد قبول است)                 يو شرط يدنه قگو يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل

نظر مديريت شركت مالك عمل خواهد بود و پيمانكار در اين خصوص حق   ،در موارد اختالف بين ناظر و پيمانكار در خصوص اجراي مفاد اين قرارداد- 73

  مي نمايد.از خود سلب و ساقط هرگونه اعتراض را 

       ني برنده مناقصه مكلف مي باشد پرسنل و همسر تحت پيمان خود را در نزد شركت بيمه اي كه طرف قرارداد كارفرما مي باشد بيمه عمر حوادث زما- 74

  اهانه توسط پيمانكار به حساب شركت بيمه اي واريز و همچنين بيمه درمان تكميلي نمايد بديهي است حق بيمه متعلقه از حقوق نيروهاي پيمانكاري كسر و م

ســال شمســي را در دو  ميليارد تومــان) در طــول  سهميليارد ريال(  سي متقاضياني حق شركت در مناقصه را خواهند داشت كه قرارداد سوابق كاري حداقل- 75

  پاكت ب قرار داده و ارائه نموده باشد.

  اقصه اقرار مي نمايند توانايي الزم را در خصوص پرداخت  دو ماه حقوق و مزايا را دارا مي باشند.پيشنهاد دهندگان با امضاي اسناد من- 76

 حقــوق لغايت پايان سال جاري بوده و برنده مناقصه متعهــد مــي گــردد نســبت بــه محاســبه و پرداخــت 1400سال  فروردينتاريخ اجراي قرارداد از اول   - 77

  نمايد. كارگران خود از اول سال جاري اقدام

فقره  دوو براي كارگران ماهر  2و با گروه شغلي ساعت اضافه كاري  15فقره تعطيل كاري ،    يكپيمانكار بايستي براي هرنفر كارگر ساده بطور ميانگين  - 78

ايــت مــوارد را بارع هاد قيمــت خــودپرداخت نمايد و با امضاي اين اسناد اقرار مي نمايد پيشن محاسبه و 4با گروه شغلي  ساعت اضافه كاري  20تعطيل كاري و  

  لحاظ نموده و اعتراض بعدي مورد قبول نخواهد بود. ك فرزنديفوق و نيز با ميانگين ي

  مبلغ در طول مدت قرارداد قابل افزايش نخواهد بود. - 79

  مندرج در جدول خواهد بود.مطابق با زمانبندي و شرح وظايف نفر كارگر ساده  158ماهر و  نفر 20كل كارگران بكارگيري شده تعداد - 80
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              7ادگي صاحبان امضاء           صنام و نام خانو                     مورد قبول است)                 يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل

  فرم درخواست عودت وديعه

  

     اغل قابل واگذاري امورات  (دامپروري ، كارخانه قند و لبنيات ) به بخش خصوصي برون سپاري تصدي مش موضوع: 

  

  

  باسالم ، 

باست نام  احتراماً، اينجانب .................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ..................... (براي شخصيت حقوقي مي

شرك ثبتي  اطالعات  و  مجاز  امضاي  مبالغ صاحبان  فوق  مناقصه  در  نشدن  برنده  صورت  در  دارم  تقاضا  گردد)  قيد  ت 

شبا   شماره  و   ............................................................. حساب  شماره  به  واريزي 

...................................................................................................  ............................. شعبه   ............................ بانك   ..

  واريز و يا ضمانتنامه فرآيند ارجاع كار اين شركت را به آدرس  ذيل ارسال فرماييد. 
  

  

  

  

  

  شماره كد ملي: 

  شماره كد پستي:

  شماره تلفن ثابت: 

  شماره تلفن همراه:

  نشاني دقيق شركت كننده: 

  

  

  

  

              8انوادگي صاحبان امضاء           صكليه موارد مطالعه و تفهيم شده  بدون هيچ گونه قيد و شرطي مورد قبول است)                                            نام و نام خ(         
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  » 22/10/1337ولت و ... درمعامالت دولتي مورخه « تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله كاركنان د          

  

مي تائيد  بدينوسيله  ورقه  اين  ذيل  امضاء  با  پيشنهاددهنده  مداخله اين  منع  قانون  مذكور در  ممنوعيت  كه مشمول  نمايد 

ماه   دي  مصوب  دولتي  معامالت  در  دولت  ،  نمي  1337كارمندان  برسد  ثبات  با  موضوع  اين  خالف  چنانچه  و  باشد 

  گذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مـردود اعالم نمايد. يا مناقصه كارفرما

مي تائيد  و  قبول  پيمانكار  همچنين  بعنوان  و  شود  داده  تشخيص  فوق  مناقصه  برندة  پيشنهاددهنده  اين  هرگاه  كه  گردد 

به   پيمان  مدت  خالل  در  فوق  اظهارات  خالف  و  نمايد  امضاء  را  مربوطه  كه  پيمان  را  افرادي  چنانچه  يا  برسد  اثبات 

مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند 

اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او   كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و خسارات وارده در 

پيشنهاددهنده متعهد ميد. تعيين ميزان خسارات وارده به تشخيص كارفرما مياخذ نماي شود چنانچه در حين  باشد. اين 

اطالع  به  بالفاصله  را  مراتب  گردد  مزبور  قانون  مشمول  دولت  دستگاه  در  انتصابات  يا  و  تغييرات  بدليل  پيمان  اجراي 

بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله  كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود  

به اطالع نرساند كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا  

م اعالم  پيشنهاددهنده  اين  مضافاً  نمود.  خواهد  وصول  پيشنهاددهنده  اين  اموال  از  خود  تشخيص  بر  يبه  كه  دارد 

 باشد. مجازاتهاي متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي

  

  تاريخ      نام پيشنهاد دهنده                                       

 اد دهنده:نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهد آور و مهر پيشنه               
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 1پيوست شماره 
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  1/550   :  شماره 

  15/01/1400 :تاريخ  
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  فرم  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي 

  

  فرم  اشخاص حقيقي :

  
---------------كد ملي ----------شهر -----صادره از حوزه -------داراي شماره شناسنامه ------/ ----/ ------متولد ------- فرزند -------------اينجانب

----  

  --------------------به نشاني  ------------ شاغل به شغل  ------------------ -----------------------------ساكن در نشاني 

  ----------------------كد اقتصاد ----------------كدپستي --------------- همراه   --------------- شماره تماس همراه و ثابت: 
 
  
  

 فرم اشخاص حقوقي :

 

  --------------  ----------- با شناسه ملي ------- در اداره ثبت شهر  --------- مورخ ------- --- به شماره ثبت  --------------- شركت/موسسه  

  -------------شهر--------- صادره ازحوزه ------- داراي شماره شناسنامه ---- /--- / ---- متولد------ فرزند ------------ با نمايندگي آقاي/خانم 

  -----------شماره تماس همراه و ثابت:------------------------------------ نشاني  ------------- بعنوان ------------- كد ملي 

  ----------------------------كد اقتصادي :  --------------------------------------------------------- كد پستي:

 --------------پالك   ------------- كوي    -------------- نخيابا ----------- شهرستان  ----------اقامتگاه قانوني شركت / مؤسسه : استان

 

  
  

مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن ، بدينوسيله متعهد و ملتزم مي شوم ضمن رعايت   02/11/86با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب 

  امي كه منجر به پولشوئي گردد ، خودداري نمايم.مواد قانون ياد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقد

  --------------------------------محل مهر و امضاء مجاز شركت                                                                                                                      

  ------------------------------------------------محل امضاء شخص حقيقي                                                                                                                     
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  ((فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ))                          
                                            

ملي                            ثبت شده به  شماره                      ضـمن اعـالم وصـول و مطالعـه  اين شركت                      فرزند            ش ش                صادره از             به شماره

يـك فقـره ضـمانتنامه ه فـوق  وارائـه دقيق كليه اوراق مناقصه و اعاده كليه اوراق مذكور كه امضاء و ممهور به مهر گرديده است و با  قبول كليه  شرايط مندرج در اسنادمناقص

ــزيبــانك ــا اصــل  فــيش  واري ــعبه                                ي  ي ــماره              عهــده   بانــك             ش ــه  ش ــال و     بحــروف          ب ــغ بعــدد                                           ري                                                                          مبل

  ذيل اعالم ميدارم. بشرحپيشنهاد قيمت  خود را                             ريال

  
با تغييرات و ملحقاتي كه واهد بود همراه  *ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم  قرارداد را كه تلفيقي از اسناد مناقصه و نمونه قراردادهاي  پيوست خ

ت مطـابق بـرگ شـرايط تسـليم عندالزوم از لحاظ تطبيق آن با اوضاع و احوال اين مناقصه و اعالن واگذاري در آن داده مي شود امضاء نمـوده و همـراه تضـمين انجـام تعهـدا

  نمايم./

  

  

  
            11ادگي صاحبان امضاء           صنام و نام خانو                                    مورد قبول است)  يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل
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     1400عمليات نيروي انساني امور دامپروري بصورت حجمي در سال  -1

  

فقره تعطيل  دو و براي كارگران ماهر  2ساعت اضافه كاري و با گروه شغلي  15فقره تعطيل كاري ،  يك ور ميانگين تبصره : پيمانكار بايستي براي هرنفر كارگر ساده بط 

رد فوق و نيز با رعايت  را با رعايت موا محاسبه و پرداخت نمايد و با امضاي اين اسناد اقرار مي نمايد پيشنهاد قيمت خود 4ساعت اضافه كاري با گروه شغلي  20كاري و 

  لحاظ نموده و اعتراض بعدي مورد قبول نخواهد بود. فرزندي ميانگين يك

  

        1400عمليات نيروي انساني كارخانه لبنيات بصورت حجمي در سال  -2

  
فقره تعطيل  دو  و براي كارگران ماهر 2ساعت اضافه كاري و با گروه شغلي  15فقره تعطيل كاري ،  يك تبصره : پيمانكار بايستي براي هرنفر كارگر ساده بطور ميانگين 

ارد فوق و نيز با رعايت  را با رعايت مو محاسبه و پرداخت نمايد و با امضاي اين اسناد اقرار مي نمايد پيشنهاد قيمت خود 4ساعت اضافه كاري با گروه شغلي  20كاري و 

  لحاظ نموده و اعتراض بعدي مورد قبول نخواهد بود. ك فرزنديميانگين ي

  

  

  

  

              12ادگي صاحبان امضاء           صنام و نام خانو                     مورد قبول است)                 يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمو تفهموارد مطالعه  يه(كل

  قيمت پيشنهادي ماهانه بريال   زمان  تعداد   تخصص   امور دامپروري شرح كارسپاري    رديف 

 بست كردن درب جايگاهها تميز كردن قسمت داخلي پاي اخور و پاي ستون ها بازو 1

نفر   20 كارگر ساده  ماه   12   

 

 مواظبت از آسيب به دام ها در اثر برخورد فيزيكي با ماشين آالت در حال كار   2

 انجام ساير كارهاي ايستگاهها  3

قيمت پيشنهادي ماهانه    زمان  تعداد   تخصص    شرح عمليات  كارخانه لبنيات         

 بريال 

 1 كارگر ماهر  راهبر اتوماسيون 1

 ماه   12

 

  1 كارگر ماهر  آرگون كار و مكانيك ماشين آالت صنايع غذايي  2

  3 كارگر ساده  اپراتور توليد 3

  3 كارگر ساده  تكنيسين فني  4
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در سال  عمليات  قند سازي  در دوره بهره برداري مرحله اول كارخانه قند بصورت حجمي نيروي انساني مورد نياز :   1جدول شماره 
1400 

 شرح عمليات قسمت
مقدار 
 عمليات 

متوسط 
حجم 
 عمليات

جمع قيمت  
  پيشنهادی (لایر) 

حداقل  
نيروی 
انسانی 

 مورد نياز

 روز  5 انجام امور آماده سازي براي راه اندازي كارخانه آماده سازي

  5بمدت 

روزقبل از  

شروع بهره  

 برداري 

 20 

 تخليه 

خليه ودر صورت لزوم  سرويس و نگهداري دستگاههاي ت  

تعميرات الزم دستگاهها  نظافت دريچه ها و محوطه و تسمه  

 هاي دريچه 

 4  30 ماهانه 

 2  30 ماهانه  نظافت سپراتورها و نمونه گيرها 

 2  30 ماهانه  نظافت دستگاه آلفا و تسمه هاي آن

 1  30 ماهانه  اپراتوري كليه دستگاههاي قسمت تخليه 

 عيارسنجي 

 2  30 ماهانه  ي و آوردن نمونه به داخل عيارسنجي  نمونه گير

ريختن نمونه ها به داخل دستگاه شستشو و نظافت عيارسنجي  

 و محوطه آن
 1  30 ماهانه 

 1  30 ماهانه  خميرگير نمونه ها و اپراتور دستگاهها 

 1  30 ماهانه  آزمايشگر نمونه ها 

 شستشو 

 6  30 انه ماه تغذيه چغندر كارخانه از سيلوها با جت 

سرويس و نگهداري دستگاههاي شستشو ودر صورت لزوم  

  تعميرات الزم دستگاهها  و نظافت قسمت شستشو 
  2   30  ماهانه 

تفاله خشك كني  

و پرس تفاله  

 خشك

تنظيم دريچه تفاله ترورودي و نظافت دستگاههاي قسمت  

 مربوطه و نظافت  قسمت مربوطه 
 2  30 ماهانه 

كوره ها و مراقبت و كنترل دماي كوره  تنظيم تفاله به داخل 

  ها  
  2   30  ماهانه 

  2   30  ماهانه   سرويسكاري دستگاهها و نظافت قسمت مربوطه 

  2   30  ماهانه   اپراتوري و مراقبت از الواتورها و الك ها و هليس ها   

 آسياب خالل

تعويض قالب ها و تيغ هاي آسياب خالل و نظافت قسمت  

 مربوطه 
 2  30 ماهانه 

  1   30  ماهانه   تشو و نظافت تيغ ها و جابجايي آنها شس

مراقبت از بونكر آسياب و بازكردن گرفتگي لوله ها از علف  

  و جمع آوري چغندر محوطه آسياب 
  2   30  ماهانه 
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 ديفوزيون 

آوردن ضدكف و فرمالين و ريختن آن به داخل ديفوزيون 

طبق نظر مسئولين و متصدي مربوطه و سرويس و اپراتوري  

نظافت محوطه   –ره گوگردو نظافت كوره گوگرد   كو 

 ديفوزيون

 4  30 ماهانه 

 فيلتر دكانتور 

شستشوي پارچه هاي صافي فيلترهاي دكانتور و بريدن و  

 نصب پارچه صافي درصورت لزوم  
 4  31 ماهانه 

شستشو و اسيدشوئي و تخليه فيلترهاي خالء و دكانتور و  

نظافت  قسمت  روشن و خاموش كردن پمپ هاي شستشو و 

 مربوطه 

 4  31 ماهانه 

 فيلتر ديسكي 

آوردن خاك فسيل و ريختن خاك فسيل به داخل تانك  

جهت آماده سازي فيلتر و پمپ كردن آن به فيلتر و نظافت  

 قسمت مربوطه   

 2  31 ماهانه 

شستشوي فيلترهاي ديسكي قسمت شربت رقيق و غليظ ودر  

 افي روي فيلتر صورت لزوم بريدن و دوختن و نصب پارچه ص
 2  31 ماهانه 

 كوره آهك 

شيره گيري و آماده كردن شيرآهك و پمپ كردن آن و 

 نظافت ميگ كوره  
 2  31 ماهانه 

بارگيري و شارژ كردن كوره آهك از سنگ و كك و  

 نظافت محوطه  
 2  31 ماهانه 

شستشوي الور گاز و بازديد دريچه هاي كوره آهك و رد  

 كردن جوش دريچه ها 
 2  31 نه ماها

سرويس ونگهداري كليه دستگاهها ي قسمت قند سازي و در  

 صورت لزوم تعميرات آنها  
 2  31 ماهانه 

 1  31 ماهانه  اپراتوري دستگاههاي قسمت مربوطه 

 ساتراسيون 

و    دفتر  در  ثبت  و  خورها  آهك  و  ها  ساتراسيون  آزمايشات 

 سرويسكاري دستگاهها 
 2  31 ماهانه 

تن ضدكف به ساتراسيونها و آهك  آوردن ضدكف و ريخ

 خورها و نظافت  قسمت مربوطه 
 2  31 ماهانه 

 اواپراسيون 
اپراتوري كليه دستگاه ها وآوردن ضدكف و ريختن آن در   

 اواپراسيون و نظافت  قسمت مربوطه 
 1  31 ماهانه 

 سانتريفوژ 

 2  31 ماهانه  مراقبت از  الك و جداكردن شكر نامرغوب از شكر مرغوب  

حل كن ماگما و حل كن سيروپ و   –اقبت از پمپ ها  مر

 نظافت  قسمت مربوطه 
 2  31 ماهانه 

و كريستاليزرهاي   3و  2و 1اپراتوري ماشين هاي پخت 

   3و   2و  1پخت 
 8  31 ماهانه 
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 خدمات 

 2  31 ماهانه  نظافت كليه قسمتهاي داخل كارخانه 

ت  باز كردن منحول ها و لوله هاي مسير فاضالب در صور

 لزوم 
 1  31 ماهانه 

 2  31 ماهانه  حمل ضايعات آهن آالت و ضايعات گوني

حل كردن ضايعات شكر و حمل ضايعات  شكر از انبار به  

 داخل كارخانه  
 1  31 ماهانه 

 2  31 ماهانه  تخليه بارهاي رسيده

 آبرساني 

اپراتوري كليه دستگاههاي قسمت مربوطه  و نظارت بر نحوه  

 مصرف بهينه آب در كارخانه  
 1  31 ماهانه 

آوردن پر كلرين و ريختن آن در آب   –نظافت دستگاهها  

 باز كردن گرفتگي لوله ها  –سيلو  
 1  31 ماهانه 

 آزمايشگاه

خالل و آوردن   –تفاله تر و خشك –آزمايش شربت خام 

 فابريك و ثبت گزارش آن  نمونه آن از
 2  31 ماهانه 

 2  31 ماهانه  نظارت كارشناسي بر انجام كليه آزمايشات

گل و آب تازه و   –شربت رقيق   –آزمايش شربت غليظ 

 آوردن نمونه آنها و ثبت گزارش  
 2  31 ماهانه 

 2  31 ماهانه  آزمايش سيروپ و پختهاي آپاراتها و پس آبها و ثبت آن 

هاي كوره و بدنه ها و ثبت گزارش  و بعضي از  آزمايش آب

آزمايشهاي خاص با نظر مسئول آزمايشگاه وآزمايش قند   

 بدنه ها  

 2  31 ماهانه 

 طباخي 

 2  31 ماهانه  طبخ شكر و اپراتوري كليه دستگاههاي  قسمت طباخي   

بردن نمونه هاي آپارات به آزمايشگاه و ثبت نتايج در دفتر و  

 طه  نظافت قسمت مربو
 2  31 ماهانه 

خدمات  
 اداري 

 2  31 ماهانه  نظافت قسمت اداري و محوطه كارخانه در يك شيفت كاري 

خدماتي   وكارهاي  آهك  سنگ  و  كك  زغال  سايزبندي 

 محوطه كارخانه  
 4  31 ماهانه 

 خدمات

 اتوماسيون 
 1  31 ماهانه  تعمير و سرويس و نگهداري دستگاههاي ابزار دقيق 

 توزين شكر 

 1  31 ماهانه  ري دستگاهاي قسمت توزين شكر   اپراتو 

 8  31 ماهانه  كيسه گيري شكر از دستگاههاي ماشين كيسه گيري  

 2  31 ماهانه  نظافت سالن و اطراف الك و آهنربا و كليه قسمت مربوطه 

هدايت كيسه هاي شكر روي تسمه نقاله ترانسپورت به انبار  

 شكر 
 3  31 ماهانه 
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 كوره بخار 

وري  و سرويس و نگهداري و تعميرات مورد نياز كوره  اپرات

بخار و اپراتوري تصفيه آب مورد نياز كوره هاي كارخانه قند  

مغان ( به جز كارهاي مكانيكي )  بصورت ماهانه در  دو  

 ساعته)      24شيفت كاري (

 6  31 ماهانه 

اتاق فرمان  
 برق 

  2   31  ماهانه   مراقبت از تابلوهاي اتاق فرمان وثبت اطالعات الزم 

قسمت هاي  

 مختلف كارخانه 
 روز  10 انجام امور نظافت  كارخانه 

  10بمدت 

روز پس از  

اتمام بهره  

 برداري 

 20 

 130 جمع ماهانه  :   
 

  روز (ريال) :  45جمع قيمت براي 

  

فقره تعطيل  دو و براي كارگران ماهر  2ت اضافه كاري و با گروه شغلي ساع 15فقره تعطيل كاري ،  يك تبصره : پيمانكار بايستي براي هرنفر كارگر ساده بطور ميانگين 

را با رعايت موارد فوق و نيز با رعايت   محاسبه و پرداخت نمايد و با امضاي اين اسناد اقرار مي نمايد پيشنهاد قيمت خود 4ساعت اضافه كاري با گروه شغلي  20كاري و 

  عدي مورد قبول نخواهد بود.لحاظ نموده و اعتراض ب فرزندي يكميانگين 

  

  

  

  

               16مورد قبول است)                  نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص يو شرط  يدگونه ق  يچشده  بدون ه  يمموارد مطالعه و تفه  يه(كل
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دوره بهره برداری در مرحله عمليات  قند سازی  در نيروی انسانی مورد نياز :  2جدول شماره 

 1400 دوم کارخانه قند بصورت حجمی در سال

 شرح عمليات قسمت
مقدار 
عمليات 

متوسط حجم 
 عمليات

جمع قيمت  
 پيشنهادی (لایر) 

حداقل  
نيروی 
انسانی 

مورد 
 نياز

 روز  5 انجام امور آماده سازي براي راه اندازي كارخانه آماده سازي

روز   10بمدت 

ع بهره  قبل از شرو

 برداري 

 20 

 تخليه

لزوم    صورت  ودر  تخليه  دستگاههاي  نگهداري  و  سرويس 

تعميرات الزم دستگاهها  نظافت دريچه ها و محوطه و تسمه  

 هاي دريچه 

 4  30 ماهانه 

 2  30 ماهانه  نظافت سپراتورها و نمونه گيرها 

 2  30 ماهانه  نظافت دستگاه آلفا و تسمه هاي آن

 1  30 ماهانه  دستگاههاي قسمت تخليه  اپراتوري كليه 

 عيارسنجي 

 2  30 ماهانه  نمونه گيري و آوردن نمونه به داخل عيارسنجي  

ريختن نمونه ها به داخل دستگاه شستشو و نظافت عيارسنجي  

 و محوطه آن
 1  30 ماهانه 

 1  30 ماهانه  خميرگير نمونه ها و اپراتور دستگاهها 

 1  30 ه ماهان آزمايشگر نمونه ها 

 شستشو 

 6  30 ماهانه  تغذيه چغندر كارخانه از سيلوها با جت 

لزوم   صورت  ودر  شستشو  دستگاههاي  نگهداري  و  سرويس 

 تعميرات الزم دستگاهها  و نظافت قسمت شستشو 
 2  30 ماهانه 

تفاله خشك كني  

و پرس تفاله  

 خشك

تنظيم دريچه تفاله ترورودي و نظافت دستگاههاي قسمت  

 نظافت  قسمت مربوطه مربوطه و 
 2  30 ماهانه 

تنظيم تفاله به داخل كوره ها و مراقبت و كنترل دماي كوره  

 ها  
 2  30 ماهانه 

 2  30 ماهانه  سرويسكاري دستگاهها و نظافت قسمت مربوطه 

 2  30 ماهانه  اپراتوري و مراقبت از الواتورها و الك ها و هليس ها  

 آسياب خالل

غ هاي آسياب خالل و نظافت قسمت  تعويض قالب ها و تي 

 مربوطه 
 2  30 ماهانه 

 1  30 ماهانه  شستشو و نظافت تيغ ها و جابجايي آنها 

مراقبت از بونكر آسياب و بازكردن گرفتگي لوله ها از علف  

 و جمع آوري چغندر محوطه آسياب 
 2  30 ماهانه 
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 ديفوزيون 

ن آوردن ضدكف و فرمالين و ريختن آن به داخل ديفوزيو 

طبق نظر مسئولين و متصدي مربوطه و سرويس و اپراتوري  

نظافت محوطه   –كوره گوگردو نظافت كوره گوگرد   

 ديفوزيون

 4  30 ماهانه 

 فيلتر دكانتور 

شستشوي پارچه هاي صافي فيلترهاي دكانتور و بريدن و  

 نصب پارچه صافي درصورت لزوم  
 4  30 ماهانه 

اي خالء و دكانتور و  شستشو و اسيدشوئي و تخليه فيلتره

روشن و خاموش كردن پمپ هاي شستشو و نظافت  قسمت  

 مربوطه 

 4  30 ماهانه 

 فيلتر ديسكي 

آوردن خاك فسيل و ريختن خاك فسيل به داخل تانك  

جهت آماده سازي فيلتر و پمپ كردن آن به فيلتر و نظافت  

 قسمت مربوطه   

 2  30 ماهانه 

رقيق و غليظ ودر    شستشوي فيلترهاي ديسكي قسمت شربت

 صورت لزوم بريدن و دوختن و نصب پارچه صافي روي فيلتر 
 2  30 ماهانه 

 كوره آهك 

شيره گيري و آماده كردن شيرآهك و پمپ كردن آن و 

 نظافت ميگ كوره  
 2  30 ماهانه 

بارگيري و شارژ كردن كوره آهك از سنگ و كك و  

 نظافت محوطه  
 2  30 ماهانه 

بازديد دريچه هاي كوره آهك و رد   شستشوي الور گاز و

 كردن جوش دريچه ها 
 2  30 ماهانه 

سرويس ونگهداري كليه دستگاهها ي قسمت قند سازي و در  

 صورت لزوم تعميرات آنها  
 2  30 ماهانه 

 1  30 ماهانه  اپراتوري دستگاههاي قسمت مربوطه 

 ساتراسيون 

دفتر در  ثبت  و  خورها  آهك  و  ها  ساتراسيون  و     آزمايشات 

 سرويسكاري دستگاهها 
 2  30 ماهانه 

آوردن ضدكف و ريختن ضدكف به ساتراسيونها و آهك  

 خورها و نظافت  قسمت مربوطه 
 2  30 ماهانه 

 اواپراسيون 
اپراتوري كليه دستگاه ها وآوردن ضدكف و ريختن آن در   

 اواپراسيون و نظافت  قسمت مربوطه 
 1  30 ماهانه 

 سانتريفوژ 

 2  30 ماهانه  و جداكردن شكر نامرغوب از شكر مرغوب   مراقبت از  الك 

حل كن ماگما و حل كن سيروپ و   –مراقبت از پمپ ها  

 نظافت  قسمت مربوطه 
 2  30 ماهانه 

و كريستاليزرهاي   3و  2و 1اپراتوري ماشين هاي پخت 

   3و   2و  1پخت 
 8  30 ماهانه 

 2  30 ماهانه  نظافت كليه قسمتهاي داخل كارخانه  خدمات 
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باز كردن منحول ها و لوله هاي مسير فاضالب در صورت  

 لزوم 
 1  30 ماهانه 

 2  30 ماهانه  حمل ضايعات آهن آالت و ضايعات گوني

حل كردن ضايعات شكر و حمل ضايعات  شكر از انبار به  

 داخل كارخانه  
 1  30 ماهانه 

 2  30 ماهانه  تخليه بارهاي رسيده

 آبرساني 

ه دستگاههاي قسمت مربوطه  و نظارت بر نحوه  اپراتوري كلي

 مصرف بهينه آب در كارخانه  
 1  30 ماهانه 

آوردن پر كلرين و ريختن آن در آب   –نظافت دستگاهها  

 باز كردن گرفتگي لوله ها  –سيلو  
 1  30 ماهانه 

 آزمايشگاه

خالل و آوردن   –تفاله تر و خشك –آزمايش شربت خام 

 ت گزارش آننمونه آن از فابريك و ثب
 2  30 ماهانه 

 2  30 ماهانه  نظارت كارشناسي بر انجام كليه آزمايشات

گل و آب تازه و   –شربت رقيق   –آزمايش شربت غليظ 

 آوردن نمونه آنها و ثبت گزارش  
 2  30 ماهانه 

 2  30 ماهانه  آزمايش سيروپ و پختهاي آپاراتها و پس آبها و ثبت آن 

دنه ها و ثبت گزارش  و بعضي از  آزمايش آبهاي كوره و ب 

آزمايشهاي خاص با نظر مسئول آزمايشگاه وآزمايش قند   

 بدنه ها  

 2  30 ماهانه 

 طباخي 

 2  30 ماهانه  طبخ شكر و اپراتوري كليه دستگاههاي  قسمت طباخي   

بردن نمونه هاي آپارات به آزمايشگاه و ثبت نتايج در دفتر و  

 نظافت قسمت مربوطه  
 2  30 ماهانه 

خدمات  
 اداري 

 2  30 ماهانه  نظافت قسمت اداري و محوطه كارخانه در يك شيفت كاري 

خدماتي   وكارهاي  آهك  سنگ  و  كك   زغال  سايزبندي 

 محوطه كارخانه  
 4  30 ماهانه 

 خدمات

 اتوماسيون 
 1  30 ماهانه  تعمير و سرويس و نگهداري دستگاههاي ابزار دقيق 

 توزين شكر 

 1  30 ماهانه  قسمت توزين شكر    اپراتوري دستگاهاي

 8  30 ماهانه  كيسه گيري شكر از دستگاههاي ماشين كيسه گيري  

 2  30 ماهانه  نظافت سالن و اطراف الك و آهنربا و كليه قسمت مربوطه 

هدايت كيسه هاي شكر روي تسمه نقاله ترانسپورت به انبار  

 شكر 
 3  30 ماهانه 
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فقره تعطيل  دو و براي كارگران ماهر  2ساعت اضافه كاري و با گروه شغلي  15فقره تعطيل كاري ،  يك ر بايستي براي هرنفر كارگر ساده بطور ميانگين تبصره : پيمانكا

رد فوق و نيز با رعايت  ا رعايت موارا ب محاسبه و پرداخت نمايد و با امضاي اين اسناد اقرار مي نمايد پيشنهاد قيمت خود 4ساعت اضافه كاري با گروه شغلي  20كاري و 

  لحاظ نموده و اعتراض بعدي مورد قبول نخواهد بود. فرزندي ميانگين يك

  

  

  

  

           20ادگي صاحبان امضاء           صنام و نام خانو                     مورد قبول است)                 يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كوره بخار 

س و نگهداري و تعميرات مورد نياز كوره  اپراتوري  و سروي

بخار و اپراتوري تصفيه آب مورد نياز كوره هاي كارخانه قند  

مغان ( به جز كارهاي مكانيكي  )  بصورت ماهانه در  دو  

 ساعته)      24شيفت كاري (

 6  30 ماهانه 

اتاق فرمان  
 برق 

  2   31  ماهانه   مراقبت از تابلوهاي اتاق فرمان وثبت اطالعاتالزم 

قسمت هاي  

 مختلف كارخانه 
 روز  10 انجام امور نظافت  كارخانه 

روز   10بمدت 

پس از اتمام بهره  

 برداري 

 20 

 130  جمع ماهانه ( ريال ) :   

  ماه  (ريال) :  3/ 5جمع قيمت براي 
 

 
    

 
 

  ( ريال ) : 1400جمع كل قيمت مرحله اول و دوم بهره برداري در سال 
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  1400نيروي مورد نياز عمليات فني و تخصصي كاخانه قند در سال 


 
سرجمع قيمت های پيشنهادی به ازای هر ماه  

 

ماهانه  قيمت پيشنهادیجمع 
امورات                                 

             بعدد   
  بريال

ماهانه  قيمت پيشنهادیجمع 
                                   امورات         

 بريال            بحروف  

 
 

 

درج قيمت برای هر کدام از آيتم های جداول الزامی بوده و در صورت عدم تکميل يا ناقص بودن آن به منزله مخدوش تلقی و از *
 دور مناقصات کنار گذاشته خواهد شد.

 کنندگان خواهد بود.*مالک برنده سرجمع قيمت های پيشنهادی شرکت 

ساعت   20و براي كارگران ماهر دو فقره تعطيل كاري و    2ساعت اضافه كاري و با گروه شغلي  15تبصره : پيمانكار بايستي براي هرنفر كارگر ساده بطور ميانگين يك  فقره تعطيل كاري ، 

ك فرزندي لحاظ نموده و  ارد فوق و نيز با رعايت ميانگين يرار مي نمايد پيشنهاد قيمت خود را با رعايت مو محاسبه و پرداخت نمايد و با امضاي اين اسناد اق  4اضافه كاري با گروه شغلي 

  اعتراض بعدي مورد قبول نخواهد بود.

آدرس:                                            کدپستی :                                   
 شماره تماس :

 
  رديف

  

  قسمت 

  

  

  

  

  

  

  

  مقدار

  

  تاريخ شروع 

  

تعداد  

  ماه

  

  خاتمه بكار گيري 

  

جمع كل  قيمت  

پيشنهادي ماهانه           

  ( ريال) 

  

جمع كل  قيمت  

  پيشنهادي ( ريال) 

متصدي و اپراتوريو تميركار     1

  خليه چغندر قسمت ت

     پايان مرحله دوم بهره برداري   8  1400/ 1/2  ساعته 12يك شيفت كاري    1

    پايان مرحله دوم بهره برداري  6  1400/ 1/4  ساعته 12يك شيفت كاري    1  متصدي و اپراتوري  ديفوزيون  2
كارشناسي و   مشاور قند سازي   3

نظارت و كنترل عمليات قند  

  سازي 

    پايان مرحله دوم بهره برداري  6  1400/ 1/4  ساعته 12يك شيفت كاري    1

    پايان مرحله دوم بهره برداري  8  1400/ 1/2  ساعته 12يك شيفت كاري    2  مشاور برق و تعمير كار   4
مشاورمتصدي و اپراتوري و    5

  تعميركار توربين بخار 

    پايان مرحله دوم بهره برداري  8  1400/ 1/2  ساعته 12يك شيفت كاري    2

     پايان مرحله دوم بهره برداري   6  1400/ 1/4  ساعته 12يفت كاري  يك ش   1  طباخ   6
     1400/ 12/ 29  12  1400/ 1/1  طبق روال كارخانه قند  1  نيروي ماهر تسمه چسباني   7
نيروي ماهر تيز كن تيغ    8

  آسياب خالل

     1400/ 12/ 29  12  1400/ 1/1  طبق روال كارخانه قند  1

     1400/ 12/ 29  12  1400/ 1/1  كارخانه قندطبق روال   1  نيروي ماهر تعمير جت والو   9
     1400/ 12/ 29  12  1400/ 1/1  طبق روال كارخانه قند  2  نيروي ماهر برق صنعتي   10
     1400/ 12/ 29  12  1400/ 1/1 طبق روال كارخانه قند 2  كمك مكانيك فني و صنعتي   11
     1400/ 12/ 29  12  1400/ 1/1 طبق روال كارخانه قند 2  كمك اتوماسيون وابزار دقيق   12
     1400/ 12/ 29  12  1400/ 1/1 طبق روال كارخانه قند 1  مشاور معدن كرانلو   13
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 )) نمونه قرارداد انجام عمليات حجمي    ((

  

صــنعت و براساس صورتجلسه مورخه       كميسيون معامالت شركت و نامه شماره     مورخه       و موافقــت مــديريت شــركت ، بشــرح ذيــل بــين شــركت كشــت و   اين قرارداد   

ثبت شده به شماره  اداره ثبت  شركت       بعنوان كارفرما  از يك طرف و ير عامل وعضوهيئت مديره مد   اسداهللا محسن زاده دامپروري مغان  (سهامي عام ) به نمايندگي آقاي

و تلفن همــراه        فرزند     بشماره شناسنامه      صادره     متولد سال      شماره ملي       مدير عامل شركت به نشاني :         شهرستان      و شناسه ملي به شماره         به نمايندگي آقاي 

  بعنوان پيمانكار از طرف ديگر در محل اداره مركزي كارفرما واقع درپانزده كيلومتري شهرستان پارس آباد مغان منعقدگرديد .

  ذيل:    بصورت حجمي به شرح  كارخانه قند شركت وعبارت است ازانجام عمليات حجمي امورات دامپروري ، كارخانه لبنيات  موضوع قرارداد : 1ماده 

  
عتراض را به زمان بندي و نحوه اجراي بنــد هــاي واگذاري ويا عدم واگذاري يك يا تمام بندهاي موضوع قرارداد بر اساس برنامه و نياز كارفرما انجام خواهد پذيرفت و پيمانكار هر گونه ا  تبصره :

  موضوع ماده يك قرارداد از خود سلب مي نمايد . 

  پرداخت آن:مبلغ قراردادونحوه   : 2- ماده

يده باشد پس از تائيد نهائي مدير امور اداري مبلغ آن را محاسبه و پـس از مبلغ ماهانه        مي باشد كه كارفرما در پايان هر ماه بر اساس گزارش كاركرد پيمانكار كه به  تـًأئـيد سرپرست و مديران مربوطه رس

  ب پيمانكار و نماينده شركت كه از طرف اموراداري معرفي خواهد شد پرداخت خواهدنمود. طي مراحل قانوني از طريق امور مالي شركت به شماره حسا

 قرارداد پس از تنظيم و ثبــت قــرارداد  4ماده  26 : پيمانكار متعهد مي گردد نسبت به معرفي نماينده صالحيتدار و قانوني خود جهت افتتاح حساب مشترك با نماينده شركت مبني بر اجراي بند   تبصره 

   .حاضر اقدام نمايد . بديهي است در صورت تعلل و تاخير در اين موضوع مسئوليت و عواقب بعدي بر عهده پيمانكار خواهد بود 

  خواهد بود . 29/12/4001لغايت01/01/1400 از تاريخ :  مدت قرارداد - 3ماده

  تعهدات پيمانكار: - 4ماده 

  رائه شده توسط كارفرما  انجام خواهد گرفت و پيمانكار هيچگونه ادعائي در اين زمينه نخواهد داشت . اجراي دقيق كليه مفاد قرارداد بر اساس برنامه ا - 1-4

وكليه حق وحقوق وبهداشتيايمني ووسايلكاريكار،بن،جمعهوذهاب،غذا،لباس كاري،ايابتدوين شده لذاتامين نيروي انساني موردنيازوهزينه دستمزد،اضافهحجمينظربراينكه اين قراردادبصورت  - 2-4

   داشتناشي ازقانون كاربه عهده پيمانكاربوده وكارفرما هيچگونه تعهدي درقبال آن نخواهد 

كـارت سـالمت بهداشـت  داراي اني معرفي شده مي بايستپيمانكار بدون هماهنگي و تائيد مديران امور و امور اداري حق جابجائي ،افزايش يا كاهش پرسنل تحت امرخودرا ندارد ، در ضمن نيروي انس- 3-4

  باشند. 

جايگزين  با كارگر جديد مورد نظــر اقــدام در صورت عدم رضايت كارفرما از هريك از كارگراني كه پيمانكار به كار مي گيرد پيمانكار مكلف است در اسرع وقت نسبت به اخراج كارگر و   :  1تبصره 

  ه كارگراخراجي بعهده پيمانكار است . نمايد كه در اين صورت كليه مسائل و مطالبات قانوني متعلقه ب

انصد هزار ) ريال بازاء هر نفر كارگر پيمانكار بحساب بدهي نامبرده منظور و از كــاركرد ماهيانــه كســر ريال  (دو ميليون وپ  000/500/2در صورت تأمين سرويس توسط كارفرما ماهانه مبلغ    - 2تبصره 

  خواهد شد . 
وآراي مربوطـه نون كاررا در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و سايرحقوق كارگران رعايت نمايدو مسئوليت هرگونه پاسخ گوئي به شكاياتپيمانكارمتعهدميشود مقررات قا  - 4-4

، يا اعتراض و يا اعتصاب موجب اخالل در نظـم و ايي به هيئت هاي حل اختالف كارگري و ساير تعهدات قانون كار را بعهده گيرد.و اگركارگران وكاركنان تحت امر پيمانكار در قالب هر گونه ادع
  توقف كار شركت شوند با تشخيص شركت ميزان خسارات مربوطه تعيين و از مطالبات يا تضامين پيمانكار كسر خواهد شد .

  نمي باشد .  1337پيمانكار اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخلة كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب ديماه سال  - 5-4
  پيمانكار متعهد است هر گونه تغيير در وضعيت شركت خود را ظرف مدت پنج روز كتباً به كارفرما اعالم نمايد .  - 6-4
  پيمانكار موظف است همه روزه به تعداد كافي كارگر جهت انجام عمليات موضوع قرارداد در محل كار داشته باشد .  - 7-4
  ل اجراي قرارداد ندارد . لزامات قانون كار در قبال عوامل اجرائي قرارداد از جمله نيروي انساني بوده و كارفرما هيچ گونه تعهدي در امور استخدامي، رفاهي عوامپيمانكار ملزم به رعايت ا - 8-4
جزئاً يا كالً و بصورت دائم يا موقت ندارد و در صورت تخلــف از ايــن مــاده  پيمانكار در مورد اجراي اين قرارداد شخصاً متعهد است وحق واگذاري اجراي عمليات موضوع قرارداد را به غير را  - 9-4

  كارفرما مي تواند با وصول تضمين موضوع ماده پنج قرارداد را فسخ نمايد . 
م ننمايد به عنوان مقاطعه كار شخصاً پاسخگو بــوده و كارفرمــا در قانون كار پيمانكار چنانچه در هر مرحله كار خود را قطع كند و نسبت به پرداخت حقوق كارگران خود اقدا 13با رعايت ماده   - 10-4

  م خواهد شد . اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت و لي روند پرداخت مطالبات پيمانكار متوقف شده و ضبط تضامين ارائه شده پيمانكار از سوي كارفرما انجا
ر و خسارت احتمالي به كارفرما در محيط كار بعهده پيمانكار ميباشد . و پيمانكار موظف است گزارش كليه حوادث ناشي از كار را كتباً مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار براي كارگر پيمانكا  - 11-4

اگر دراين خصوص در طول مدّت اجراي قرارداد و از زمان وقوع آن به سازمان تأمين اجتماعي و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ساير مراجع زيربط ارائه نمايد و سه روز و حداكثر ظرف مّدت 

ي نقدي يا جرائم و غيره به شركت يا مديران مربوطــه تحميــل گــردد عــين يا حتي پس از انقضاي مّدت آن طي حكم مراجع قضايي يا اداره كار و تأمين اجتماعي پرداخت مبلغي در قالب ديه يا جزا
 امين پيمانكار كسر و يا از وي مطالبه خواهد شد . همان مبلغ به عنوان خسارات از مطالبات يا تض
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 1          :كد آگهي

  ريق سيستم بانكي پرداخت نموده و ليست آن را به كارفرما ارائه نمايد ضمناً ارائه صورت وضعيت گواهي پرداخت حق بيمه الزامي است . پيمانكار متعهد ميگردد حقوق كارگران خود را از ط - 12-4
  فرعي قراردهد. كد پيمانكار مكلف است كليه پرسنل تحت اختيار خود را باهزينه خود برابر ليست مورد تاييد كارفرما ،تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي با اخذ  - 13-4

يا كوتاهي پيمانكار ، كارفرما نسبت به تهيه و تــأمين  پيمانكار مي بايست به تشخيص كارفرمابراي افراد خود لباس متحد الشكل و كارت شناسائي تهيه و در اختيار آنان قرار دهد در صورت امتناع  - 14-4

 ل ، توزيع و ... ) را از حساب پيمانكار كسرخواهد نمود . موارد فوق اقدام و هزينه هاي آن ( اعم از قيمت خريد ، حمل و نق

نكي پرداخت  نموده و مدارك و مستندات آنرا جهت پيمانكار با امضاي اين قرارداد متعهد مي گردد حداكثر تا پنجم ماه بعد كليه حقوق متعلقه كارگران تحت پيمان خود را از طريق سيستم با  - 15-4

ــ دريافت مبلغ پرداختي به كار ت حــق الزحمــه كــارگران فرما تقديم نمايد. در غير اينصورت كارفرما مي تواند ضمن فسخ قرارداد و دريافت خسارات وارده ، از محل تضمينات توديعي نسبت به پرداخ

  اقدام نمايد. 

تماعي شهرستان پارس آباد اخذ و تحويل كارفرما نمايد . و ضمناً نسبت به ادعاي كــارگران از پيمانكار مي بايست تاييديه صالحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از اداره تعاون ،كار و رفاه اج  - 16-4

 به تناسب مدت قرارداد شخصاً پاسخگو (براي كارگران و مراجع قانوني ) بوده و كارفرما هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.  1397لحاظ حقوق و دستمزد  و مزاياي متعلقه در سال 

ر محــل امــور مربوطــه ( دفتــر كــار ا نماينده تام االختيار وي ( با ارائه وكالت كتبي و رسمي نمايندگي ) مي بايستي بطور مستمر جهت اجراي صــحيح و بــه موقــع وظــايف محولــه د پيمانكار ي  - 17-4
  اختصاصي ) حضور يافته و جوابگوي مفاد قرارداد في مابين باشد. 

 ايمني و بهداشت محيط كار را مطابق استانداردهاي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، همچنين وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي رعايت  كليه ضوابط و مقرراتپيمانكار مكلف است    - 18-4
  نموده و گواهيهاي مربوطه را دريافت و تحويل كارفرما نمايد . 

خود از كادرهاي مجرب و متخصص و آموزش ديده در رسته خود بگمارد و شخصاً نيز بر نيروهاي تحت پيمان خــود پيمانكار متعهد و ملتزم مي گردد براي هر قسمت از واحدهاي محل پيمان   - 19-4

  نظارت مستقيم داشته باشد . 

 ا حفاظت فني و ايمني در محل كاركليه عمليات پيمان از ابتدا ،تا پايان كار به پيمانكار محول مي شود لذا پيمانكار مسئول اجراي مقررات مرتبط ببا توجه به اينكه اجراي - 20-4

  خواهد بود .  

  قانون كار جمهوري اسالمي ايران مي باشد .  95ده پيمانكار ملزم به ثبت آمار و گزارش حوادث ناشي از كار به اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي محل مطابق دستورالعمل اجراي تبصره يك ما- 21-4

  ورد نياز خود را با نظر مسئول قسمت و مدير ان مربوطه (كارفرما) انتخاب نمايد و از بكار گيري نيروهاي غير فني اجتناب نمايد . پيمانكار موظف است نيروي فني م - 22-4

گونـه مسـئوليتي در قبـال آن نخواهـد پيمانكار بوده و كارفرما هـيچ توليد،ادوات،ابنيه جات، و... به عهده و هزينهدرمدت اجراي قرارداد هر گونه خسارات وارده به تجهيزات،خطوط  - 23-4

  داشت.

  لي در امر موضوع قرارداد بوجود نيايد.پيمانكار نبايستي بدون اجازه كتبي كار را تعطيل نموده و بايستي در تمام ايام تعطيالت رسمي و غير رسمي مشغول بكار بوده بطوريكه مشك - 24-4
) به حساب بانكي كه در يكي از بانكهاي شهرستان پارس آبـاد بـا وفق ليست تنظيمي پيمانكارساير پرداختني هاي قانوني نيروهاي پيمانكارطرف قرارداد(  وجوه مربوط به حقوق ،مزايا ،حق الزحمه ،پاداش و- 25-4

واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسورات قانوني ليستهاي امضاء مشترك نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح ميگردد واريز خواهد شد.پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي 

د قوق و مزاياي ماهانه تائيد شده كاركنان خود از حساب مذكور از واحمربوط شامل ماليات، بيمه و غيره خواهد بود و پيمانكار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي و همچنين ليستهاي پرداخت ح

  هاي مربوط و سازمان تامين اجتماعي و ارائه آن به كارفرما از پايان ماه بعد خواهد بود . 

ويش با كارگران تحت امر خ (مصوب وزارت بهداشت) پيمانكار موظف است حداكثر تا يك ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد نسبت به انجام آزمايشات و معاينات دوره اي و اسپيرومتري و اوديومتري  - 26-4

مي تواندراساً به انجام معاينات وآزمايشات مذكور اقدام   كارفرماهماهنگي كارشناس بهداشت حرفه اي شركت اقدام و يك نسخه از نتيجه معاينات و آزمايشات را به شركت ارائه نمايد.در غير اينصورت

  ر هر گونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد . كاركردپيمانكار كسر نمايد و پيمانكانموده و هزينه تمام شده را از اوّلين

ايمني و بهداشت و ارائه آموزشهاي الزم براي نيروي انساني  كليه هزينه هاي مربوط به معاينات ، آزمايشات ، مسائل ايمني و بهداشت ، امكانات و منابع مورد نياز براي اقدامات پيشگيرانه مرتبط با  -27-4

  واهد بود . هداشت حرفه اي شركت و بازرسان وزارت بهداشت و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تشخيص و الزم دانسته مي شوند ، بر عهده پيمانكار خپيمانكار ،كه توسط كارشناس ب

آئين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار يك نفر  2ده ما 4قانون كار و تبصره  93ماده بر اساس   نفر )  25نفر ( باالي    25بيش از  پيمانكار موظف است به جهت داشتن نيروي انساني    - 28-4

  كارشناس بهداشت حرفه اي جذب و نسبت به تشكيل جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار اقدام نمايد . 

  اشد . نظارت بر استفاده مداوم و همچنين آموزش استفاده صحيح از كليه وسايل حفاظت فردي و بهداشتي بر عهده پيمانكار مي ب - 29-4

ربند ايمني ، جليقه شبرنگ ، چكمه ، بــادگير ، پيمانكار موظف است به محض شروع بكار ، كليه وسايل حفاظت فردي ( اعم از لباس ، كفش ، انواع كاله ، ماسك ، گوشي ، عينك ، دستكش ، كم  - 30-4

مي تواند راساً  كارفرمابا تأئيد و نظر كارشناس بهداشت حرفه اي شركت تهيه و توزيع نمايد . در غير اين صورت  پيش بند ، حوله و مواد شوينده ) متناسب و مناسب با شغل كارگران تحت امر خويش را

  از خود سلب مي نمايد . اقدام به تهيه و توزيع وسايل مذكور نموده و هزينه تمام شده را از اوّلين كاركرد پيمانكار كسر نمايد و پيمانكار هر گونه اعتراض را 

  پيمانكار مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني يا مالي وارد مي نمايند .  - 31-4

خدمت وظيفه عمومي بــدون داشــتن قانون  62ماده استخدام مشموالن به طور كلي در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و دركارخانه ها و كارگاه ها و مؤسسات خصوصي بر اساس   - 32-4

  كارت پايان خدمت و معافيت دائم ممنوع است . 

يات اقدام نمايد و هــر گونــه ادعــاي از ســوي با توجه به فصلي بودن موضوع بعضي از عمليات ، شركت مختار است در هر لحظه از ايام سال نسبت به تعطيل نمودن و يا شروع بكار مجدد عمل  - 33-4
  ت . پيمانكار ساقط اس
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اساس شغل و وظايف عملي آنان مطابق با طرح طبقه بندي مشاغل شركت پيمان دهنده تطبيق داده پيمانكاران مكلفند هر يك از كاركنان خود را بر 36دستور العمل شماره  8با توجه به ماده   - 34-4
  و ضمن تنظيم قراردادكار منطبق با طرح طبقه بندي مشاغل ، مزد و مزاياي قانون آنان را با رعايت ضوابط مقرر پرداخت نمايند . 

  
ارگران پيمانكار باشد خسارت جاني و مالي به كارگران و كاركنان پيمانكار ودرمحل هاي اجراي موضوع قرارداد في مابين بيفتد جبــران اگر در اثر سانحه احتمالي كه ناشي از سهل انكاري ك  - 35-4

  خسارات وارده برعهده پيمانكار خواهد بود . 
ه مسئولين ذيربط ارائه نمايد در غير اينصورت كارفرما مجاز است نسبت بــه كســر خســارت پيمانكار مكلف است مدارك الزم را از نيروي متخصص و كارگران ، ماهر قبل از شروع بكار اخذ و ب  - 36-4

  وارده از محل مطالبات آن اقدام نمايد . 
صــوص كارفرمــا هيچگونــه مســئوليتي ودر اين خعواقب هرگونه آتش سوزي و هرگونه حادثه ديگر كه در اثر قصور كارگران پيمانكار اتفاق بيفتد جبران خسارت وارده برعهده پيمانكار بوده   - 37-4
  ندارد . 
و خسارتي به كارخانه و يا ساير امورات تصريح درصـدر  اگر در اثر اهمال كارگران پيمانكاروياتجمعات واعتراضات ديگري موجب تعلل و وقفه دراجراي موضوع قراردادگردد بنحوي كه  كار متوقف شود  - 38-4

ونـه اعتـراض و ادعـايي را از أساً و به تشخيص خود مي تواند به ميزان دوبرابر خسارت وارده از مطالبات و تضامين پيمانكار كسر نمايدو پيمانكار در اين خصوص حق هرگقرارداد وارد آيد كارفرما در اين مورد ر
  خود سلب وساقط مي نمايد. 

آنها مجازات تعيين نموده ، شود شركت قرارداد را فسخ  و از انعقاد هرگونه قرارداد با پيمانكــار مــز بــور و يــا چنانچه پيمانكار مرتكب  يكي از اعمال خالف قانون و مقررات كه قانونگذار براي   - 39-4
  عوامل آن خود داري نموده  و مراتب را به جهت اقدام قانوني  اعالم نمايد. 

كاركرد پيمانكار محاسبه و منظور خواهد شد كه خارج از برآورد مبلغ اوليه پيمان مي باشـد كـه  بايسـتي بـا تاييـد هاي ماموريت براي افراد با تأئيد كارفرما (واحدها) در  پرداخت حق مأموريت و هزينه  - 40-4
  فرد خواهد بود.مديران واحدها و مدير امور اداري توسط پيمانكار به افراد پرداخت گردد. ميزان حق مأموريت بر اساس قانون كار و معادل يك روز دستمزد 

  ليه كسورات قانوني متعلقه(بيمه و ماليات )به عهدة پيمانكار خواهد بود . پرداخت ك- 41-4
آئين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار نسبت به جذب و بكارگيري كارشــناس بهداشــت حرفــه اي و تشــكيل جلســات  2ماده  4قانون كار و تبصره  93پيمانكار موظف است بر اساس ماده  - 42-4

  نمايد.  كميته بهداشت كار اقدام
رد و شخصاً  به  نيروهاي  تحت پيمــان  خــود پيمانكار متعهد و ملتزم مي گردد براي هر كدام از امورات محل پيمان خود از نيروهاي مجرب و متخصص و آموزش ديده در رسته خود بكار گما- 43-4

  نظارت  مستقيم  داشته باشد. 
  طرف معارضين مورد  ضرب و شتم قرار گيرد ، هزينه پزشكي آن بعهده پيمانكار مي باشد.  چنانچه كاركنان تحت پيمان در حين انجام وظيفه از- 44-4
  كليه اقالم مورد نياز براي اجراي عمليات اعم از منقول و غيرمنقول از طريق جمع دار تحويل پيمانكار خواهد شد. - 45-4
  هاي تحت پيمان را در ساير واحدهايي كه نياز خواهند داشت بكارگيري نمايد. كارفرما (شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان) مجاز خواهد بود نيرو - 46-4

همچنين بيمه درمــان تكميلــي نمايــد بــديهي  پيمانكار مكلف مي باشد پرسنل و همسر تحت پيمان خود را در نزد شركت بيمه اي كه طرف قرارداد كارفرما مي باشد بيمه عمر حوادث زماني و  - 47-4

  ه از حقوق نيروهاي پيمانكاري كسر و ماهانه توسط پيمانكار به حساب شركت بيمه اي واريز خواهد شد. است حق بيمه متعلق

  ميباشد.  به منظور ايجاد انگيزه بيشتر بين نيروهاي موضوع اين قراردادهرگونه اضافه پرداخت به صورت موردي با مجوزمديريت محترم شركت امكانپذير- 48-4

  يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني نيروهاي تحت پيمان شاغل در قرارداد حجمي به عهده  پيمانكار خواهد بود. در صورت فسخ، لغو  و - 49-4

  مقابل شركت پاسخگوست. ضمانت حسن رفتار و اخالق  نيروهاي موضوع قرارداد و كيفيت انجام كارو  نيز عدم سو پيشينه آنها به عهده پيمانكار است و پيمانكار در - 50-4

  پيمانكار موظف به رعايت نظام هاي جاري شركت و حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد. - 51-4

هرحال مسئوليت عدم اجراي قــوانين و مقــررات پيمانكار موظف است جمع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي و ماليات همچنين حفاظت و ايمني نيروها را رعايت نمايد به - 52-4

  كر و جبران تمامي خسارت مربوط به عهده پيمانكار بوده و شركت هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد. فوق الذ

  شركت  به عنوان ناظر در اين قرارداد معرفي مي گردد. امور اداري و منابع انساني ا53-4

  كلي آنها با ناظر مديريت امور اداري شركت است. نظارت بر اجراي تعهدات قانوني پيمانكار و عمليات حجمي موضوع قرارداد و عملكرد - 54-4

تواند از طريق روشهاي مد نظر نسبت بــه كنتــرل ناظر بايد مكانيزم اجراي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي اعمال نمايد و همچنين بنابر تشخيص خود در طول مدت قرارداد مي- 55-4
 بررسي هاي الزم را انجام دهد و در صورت تخلف پيمانكار نسبت  به كسر مبالغ جريمه (كه ميزان آن برابــر تشــخيص شــركت اســت) از صــورت وضــيعت  مستندات پرداختي هاي پيمانكار به كاركنان

  پيمانكار در خصوص ارائه مستندات مربوط به ناظر مي باشد. 
ر مديريت شركت مالك عمل خواهد بود و پيمانكار در اين خصوص حق هرگونه اعتــراض را از خــود ســلب و در موارد اختالف بين ناظر و پيمانكار در خصوص اجراي مفاد اين قرارداد، نظ- 56-4

  ساقط مي نمايد. 

  تضمين قرارداد :  – 5ماده 

به تاريخ اعتبار                         قابل تمديد عهده بانك       شعبه        كــد           پيمانكار جهت تضمين حسن انجام مفاد قرارداد يك فقره ضمانتنامه بانكي بشماره               مورخه            مبلغ               - 1-5

ك عمــل و خواهد شد و در اين زمينه نظــر كارفرمــا مــال نزد كارفرما مي سپارد كه در صورت تخلف از انجام هر يك از موارد قرارداد و عدم ايفاي تعهدات خود ضمانتنامه فوق به نفع كارفرما وصول

  مورد پذيرش پيمانكار خواهد بود . 

ديــه اداره كارورفــاه از هر كاركرد پيمانكار نزد كارفرما باقي ميماند كه پس از پايان مدت قرارداد با ارائه مفاصا حساب قطعي سازمان تــامين اجتمــاعي و تائي%  10بمنظور حسن انجام كار مبلغ     - 2-5

  سترد خواهد شد . اموراجتماعي طي مراحل قانوني به وي م
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  نين مختار است نسبت به حذف يا كاهش بندهايي ازموضوع قراردادبصورت يك طرفه اقدام نمايد . كارفرما در طول مدت اجراي قرارداد حق فسخ يكطرفه آن را داردوهمچ فسخ قرارداد : - 6ماده 

شد . و در صورت عــدم حصــول  در صورت بروز هر گونه اختالف ناشي از تفسير و اجراي مفاد اين قرارداد ابتداء با مذاكره طرفين و از طريق مسالمت آميزحل و فصل خواهد  حل اختالف :  - 7ماده  

  تيجه از اين طريق با ارجاع به مراجع ذيصالح ، پي گيري و حل و فصل خواهد شد . ن

  حوادث قهريه و غير مترقبه :  -  8ماده 

ريه خارج خواهد بود . فورس ماژور پيمانكار را غير مترقبه وقوه قه  چنانچه حوادث غيرمترقبه وعوامل قهريه موجب اخالل و مانع اجراي موضوع قرارداد گردد تعهدات اين قرارداد از مشمول توابع قانوني حوادث
  هريه به تاييد كارفرما برسد .از مسئوليت اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد بري نمي سازد مگر اينكه عدم امكان ادامه اجراي عمليات موضوع قرارداد در اثر حوادث ق

  تغييرآدرس و نشاني :  - 9ماده 

به اطالع طرف ديگر برسانند در غير اين صورت ابالغ به نشاني هاي مندرج در اين  كه در صدر قرارداد درج گرديده و طرفين قرارداد مكلفند هر گونه تغيير در نشاني خود را كتباًنشاني طرفين قرارداد همان است  
  قرارداد ابالغ قانوني تلقي مي گردد و به هيچ عنوان اعتراض طرفين مسموع نخواهد بود . 

  خ قرارداد : نس - 10ماده 

نسـخ صفحه تهيه و تنظيم ودر كمال صحت و سالمت مزاج و سالمت عقل و اختياركامل با علم و آگاهي كامل طرفين امضاء و مبادله گرديد كه تمامي   12اين قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه و در  
  ا مي باشد . آن داراي اعتبار يكسان بوده و مفاد آن براي طرفين الزم االجر

  .   اصل ضمانتنامه بانكي موضوع ماده پنج قراردادكه عيناً به امور مالي ارسال مي گردد
  

  كارفرما  :                                         پيمانكار :                                                                                                                                           

    شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام )                                                                                             ت                                                                                                                             شرك                 
  اسداهللا محسن زاده                                                                                                   امضاء و مهر                                                                                           عضوهيئت مديره                  

  عضو هيئت مديره  و مدير عامل                                                                                                                                                                                                                                
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