شماره مناقصه /1029 :م1400/
تاریخ 1400/04/28 :

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"اسناد مناقصه عمومی برون سپاری تحویل سیمان بصورت پاکتی "

بسمه تعالی
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد عملیات کیسه گیري پاکت سیمان از هر سه دستگاه پکرکارخانه
سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا را تا مرحله بارگیري روي کامیون به میزان حداقل ( 2343دو هزار و سیصد و چهل و سه) تن
در روز (در مجموع سه پکر) و نگهداري و تعمیرات مکانیکال تجهیزات بارگیر خانه و نظافت ماشین آالت و محوطه دپارتمان
مربوطه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت هاي واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از آن شرکت محترم دعوت به عمل می آید تا
در صورت تمایل نسبت به ارائه پیشنهادات مالی و فنی به صورت تفکیک شده به شرح جداول پیوست اقدام و پیشنهادات خود
را حداکثر تا پایان وقت اداري روزدوشنبه مورخ  1400/05/11به آدرس دفتر تهران واقع در چهارراه جهان کودک – بزرگراه
حقانی -خیابان شهیدي (دیدار جنوبی ) پالک  -14طبقه دوم با شماره تماس  (02188775055واحد بازرگانی ) شرکت مجتمع
سیمان غرب آسیا با اخذ رسید تحویل نمایند.
 -1انجام امور بارگیري سیمان کیسه اي از سه دستگاه پکرکارخانه سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا تا مرحله بارگیري روي
کامیون به میزان حداقل ( 2343دو هزار و سیصد و چهل و سه) تن در روز (در مجموع سه پکر) و ارائه خدمات سرویس ،
تعمیر و نگهداري واحد بارگیرخانه کارخانه سیمان غرب آسیا و نظارت و کنترل کار تجهیزات و روغن کاري و گریسکاري و
تعمیر و نگهداري و بهره برداري بهینه از کلیه دستگاهها و تجهیزات بطور مستمر  ،افزایش کیفیت کار و کاهش انرژي و
نظافت محوطه مجموعه ي بارگیرخانه و ماشین آالت مختلف  ،تعویض و جوشکاري قطعات و تجهیزات ماشین آالت کلی و
جزئی مکانیکال بارگیرخانه  ،وینچ ها و جمبوبگ از هر لحاظ و به هر میزان  ،براساس ضوابط و شرایط خاص و معین و براساس
دستور کار کارفرما برابر نقشه و کاتالوگهاي ماشین آالت موجود در سیستم بارگیرخانه و تدوین برنامه پیشگیري و اجراي
برنامه هاي  pmو برنامه هاي زیست محیطی و ایزو براساس سیستم هاي موجود در کارخانه سیمان غرب آسیا که در
محدوده هاي کارخانه از زیر سیلو  ،مسیر انتقال سیمان از سیلوها تا ساختمان بارگیرخانه و مجموعه ساختمان بارگیرخانه
در قسمتهاي خطوط یک و دو وسه انجام می پذیرد .
-

توضیح اینکه عملیات ردیف یک مربوط به حدود  750000تن سیمان بصورت کیسه بارگیري شده طی  320روز کاري
براي سه شیفت از سه خط بارگیرخانه در یک سال می باشد .

-

هرگونه عملیات نگهداري و تعمیرات برقی و ابزار دقیق مربوط به تجهیزات بارگیرخانه توسط کارفرما صورت خواهد
گرفت.



مهم :مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار می باشد و شرکت در مناقصه
هیچگونه حقی را براي شرکت کنندگان در مناقصه ایجاد نخواهد نمود.

آرمان رسول پور
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا
(سهامی عام)
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شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"اسناد مناقصه عمومی برون سپاری تحویل سیمان بصورت پاکتی "

برگ پیشنهاد قیمت
(پاکت ج)

اینجانب/اینجانبان نام :

نام خانوادگی :

به نمایندگی از شرکت

ضمـن مطـالعه کامـل شرایـط شرکـت در مناقصـه و بـا قبـول کلیه مفاد آن بدینوسیله پیشـنهاد قیمـت ایـن شرکت را
در خصوص مـوضوع منـاقصـه به شرح ذیل اعالم میدارد:
الف) اعالم قیمت عملیات بارگیري سیمان کیسه اي از سه دستگاه پکرکارخانه سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا تا مرحله
بارگیري روي کامیون به میزان حداقل ( 2343دو هزار و سیصد و چهل و سه) تن در روز (در مجموع سه پکر) و ارائه خدمات
سرویس  ،تعمیر و نگهداري واحد بارگیرخانه کارخانه سیمان غرب آسیا و نظارت و کنترل کار تجهیزات و روغن کاري و
گریسکاري و تعمیر و نگهداري و بهره برداري بهینه از کلیه دستگاهها و تجهیزات بطور مستمر  ،افزایش کیفیت کار و کاهش
انرژي و نظافت محوطه مجموعه ي بارگیرخانه و ماشین آالت مختلف  ،تعویض و جوشکاري قطعات و تجهیزات ماشین آالت کلی
و جزئی مکانیکال بارگیرخانه  ،وینچ ها و جمبوبگ از هر لحاظ و به هر میزان  ،براساس ضوابط و شرایط خاص و معین و براساس
دستور کار کارفرما برابر نقشه و کاتالوگهاي ماشین آالت موجود در سیستم بارگیرخانه و تدوین برنامه پیشگیري و اجراي برنامه
هاي  pmو برنامه هاي زیست محیطی و ایزو براساس سیستم هاي موجود در کارخانه سیمان غرب آسیا که در محدوده هاي
کارخانه از زیر سیلو  ،مسیر انتقال سیمان از سیلوها تا ساختمان بارگیرخانه و مجموعه ساختمان بارگیرخانه در قسمتهاي
خطوط یک و دو وسه انجام می پذیرد  ،جهت حدود  750000تن سیمان بصورت کیسه بارگیري شده طی  320روز براي سه
شیفت از سه خط بارگیرخانه در یک سال ،به ازاي هر تن تحویلی
به عدد .........................................................................ریال

به حروف .............................................................................................................................................ریال.


توضیح اینکه شرکت کنندگان در مناقصه جهت ارائه پیشنهاد قیمت فقط می بایست این جدول را بدون قید

و شرط تکمیل و مهر و امضاء نمایند و از ارائه پیشنهاد قیمت بصورت دیگر و در برگه های متفرقه اجتناب نمایند.
رعایت ننمودن این مهم منجر به ابطال پیشنهاد قیمت ارائه شده خواهد گردید.


پیمانکار با امضاء این برگه اقرار می نماید کلیه مدارک مربوط به این مناقصه را مطالعه و مفاد پیش نویس

قرارداد را قبول دارد.

نام :
تاریخ :

به نمایندگی از شرکت:

نام خانوادگی:
مهر و امضاء:
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موضوع مناقصه :
مـوضوع مناقصه عبارت است از:
انجام امور بارگیری سیمان کیسه ای از سه دستگاه پکرکارخانه سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا تا مرحله بارگیری روی
کامیون به میزان حداقل ( 2343دو هزار و سیصد و چهل و سه) تن در روز (در مجموع سه پکر) و ارائه خدمات سرویس
 ،تعمیر و نگهداری واحد بارگیرخانه کارخانه سیمان غرب آسیا و نظارت و کنترل کار تجهیزات و روغن کاری و گریسکاری
و تعمیر و نگهداری و بهره برداری بهینه از کلیه دستگاهها و تجهیزات بطور مستمر  ،افزایش کیفیت کار و کاهش انرژی
و نظافت محوطه مجموعه ی بارگیرخانه و ماشین آالت مختلف  ،تعویض و جوشکاری قطعات و تجهیزات ماشین آالت
کلی و جزئی مکانیکال بارگیرخانه  ،وینچ ها و جمبوبگ از هر لحاظ و به هر میزان  ،براساس ضوابط و شرایط خاص و
معین و براساس دستور کار کارفرما برابر نقشه و کاتالوگهای ماشین آالت موجود در سیستم بارگیرخانه و تدوین برنامه
پیشگیری و اجرای برنامه های  pmو برنامه های زیست محیطی و ایزو براساس سیستم های موجود در کارخانه سیمان
غرب آسیا که در محدوده های کارخانه از زیر سیلو  ،مسیر انتقال سیمان از سیلوها تا ساختمان بارگیرخانه و مجموعه
ساختمان بارگیرخانه در قسمتهای خطوط یک و دو وسه انجام می پذیرد که عملیات مذکور مربوط به حدود  750000تن
سیمان بصورت کیسه بارگیري شده طی  320روز کاري براي سه شیفت از سه خط بارگیرخانه در یک سال در محل کارخانه
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
توضیح یک :

مالک محاسبه و پرداخت بصورت ماهیانه بر اساس تناژ تحویلی ماهیانه بر اساس اسناد مناقصه می باشد.
توضیح دو :

کارفرما دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات و روانکاری را در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.
توضیح سه :

پیمانکار می بایست جهت محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل خود ،برنامه ریزی جهت انجام موضوع قرارداد را بر مبنای سه
شیفت کاری  12ساعته انجام نماید.
توضیح شماره چهار :

کارفرما مختار می باشد  %70پرسنل های موضوع قرارداد را از طریق نیرو های مازاد و با سوابق مرتبط در اختیار پیمانکار
قراردهد و پیمانکار موظف به بکارگیری افراد فوق در چهارچوب قرارداد خواهد بود.
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توضیح شماره پنج :

پیمانکار می بایست کلیه هزینه های خود را اعم از بیمه و مالیات قراردادی ،سود ،باالسری ،حقوق و دستمزد و  ...را در
پیشنهاد خود لحاظ نماید .بدیهیست کارفرما در هیچ یک از مراحل قراردادی مبلغی به غیر از مبالغ مشخص و معین شده
برگ پیشنهاد قیمت این مناقصه پرداخت نخواهد نمود.
توضیح شماره شش :

تامین مواد مصرفی مانند روانکارها و اقالم یدکی در تعهد کارفرما می باشد و ابزار کار و مصالح کار نظیر هوا ،گاز ،صفحه
سنگ ساب و برش ،وایر برس دستی سیمی و خورشیدی ،انواع الکترود ،بیل  ،جارو  ،فرغون  ،شیلنگ فشار قوی جهت
هواگیری و نظافت تجهیزات و  ...در تعهد پیمانکار می باشد.
توضیح شماره هفت :

تامین لوازم ایمنی فردی نظیر کفش ایمنی  ،لباس کار  ،کاله ایمنی ،دستکش جوشکاری و برشکاری ،عینک برشکاری،
کاله ماسک جوشکاری مطابق قوانین و مقررات داخلی مجتمع سیمان غرب آسیا در تعهد کارفرما می باشد.
توضیح شماره هشت :

تامین کلیه هزینه های اسکان در تعهد و به هزینه پیمانکار و تامین غذا ،ایاب و ذهاب در تعهد و به هزینه کارفرما
می باشد.
توضیح شماره نه :

تعداد پرسنل پیمانکار در هر شیفت کاری می بایست متناسب با برنامه فروش و حجم سیمان تحویلی می باشد .این مهم
می بایست به تایید نماینده کارفرما رسانده شود.
توضیح شماره ده :

پیمانکار می بایست چارت سازمانی و تعداد پرسنل پیشنهادی خود را مطابق مفاد قرارداد محاسبه و چارت جدول شماره
یک را ارائه نماید.
توضیح شماره یازده :

تامین کلیه ابزار آالت تخصصی تعمیرات  ،رکتیفایر ،انواع جرثقیل دستی ،تیفور ،آچار آالت و  ...در تعهد و با هزینه پیمانکار
می باشد.
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"اسناد مناقصه عمومی برون سپاری تحویل سیمان بصورت پاکتی "

نحوه دریافت اسناد مناقصه:
الف :از طریق مراجعه به آدرس کارخانه سیمان غرب آسیا واقع در کیلومتر  45جاده فریمان به تربت جام شهر نصرآباد
جنب روستای ابدال آباد می باشد (.واحد بازرگانی ).
ب :دفتر مشهد واقع در خیابان سناباد -بین سناباد  43و  45پالک  ( 371واحد بازرگانی).
ج:دفتر تهران واقع در چهارراه جهان کودک – بزرگراه حقانی -خیابان شهیدی (دیدار جنوبی ) پالک  -14طبقه دوم با
شماره تماس  (02188775055واحد بازرگانی ).
د :مراجعه به وب سایت WWW.AWCC.IR

 هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

جدول شماره یک  :چارت سازمانی و تعداد پرسنل پیشنهادی پیمانکار
عنوان شغلی

ردیف

حداقل تعداد نفرات پیش بینی

تعداد نفرات پیشنهادي پیمانکار

شده
1

سرپرست کارگاه

1

2

سرشیفت

3

3

کارگر ساده پاکت زن

4

کارگر ساده نظافت

3

5

مسئول بهداشت و ایمنی

1

6

سایر (با ذکر

27

توضیحات).....................................:

35

جمع کل تعداد نفرات

تذکر  :تکمیل این جدول به همراه اسناد مناقصه اجباری است.
 جدول فوق بر مبنای سه دستگاه پکر ،در سه شیفت کاری  12ساعت پیش بینی و تنظیم گردد.
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داوطلب شرکت درمناقصه باید پیشنهاد خود را به شرح ذیل در
فرمهاي مربوطه پیوست تکمیل و ارائه نماید :
الف) برگ پیشنهاد قیمت مطابق اسناد مناقصه تکمیل گردد.
پیشــنهادات بایســتی در پاکــت ســر بســته و الک و مهــر شــده در ســه پاکــت جداگانــه ((الــف)) (( ،ب)) و ((ج)) بــه
ترتیـــب بنــدهای زیــر تنظــیم و در موعــد مقــرر در قبــال اخــذ رســید حــاوی تــاریخ و ســاعت وصـــول بــه واحــد
بازرگانی دفتر تهران واقـع در چهـارراه جهـان کـودک – بزرگـراه حقـانی -خیابـان شـهیدی (دیـدار جنـوبی ) پـالک
 -14طبقـه دوم بـا شـماره تمـاس  (02188775055واحـد بازرگـانی ) شـرکت مجتمـع سـیمان غـرب آسـیا تحویـل
گردد .
ضمناً بر روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه  ،نام و نشانی پیشـنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد قید شده
باشد  .کلیه اسناد و مدارک مناقصه که از طرف شرکت در اختیار داوطلبان قـرار داده شـده اسـت بایـد مطـابق شرائط
مناقصه و نیز سایر دستورالعمل ها و مقررات مربوطه تکمیل و تنظـیم شـود و بـه همـراه سـایر مـدارک درخواستی به
ترتیب در پاکتهای ((الف)) ((ب)) و ((ج)) قرار گرفته و به شرکت تسلیم گردد  .در بازگشایی پاکتها ابتداپاکت الف مفتوح
میگردد .چنانچه پاکت الف حـائز حـداقل شـرایط باشد ،اقدام به بازگشائی پاکت ب و ج خواهد شـد در غیراینصـورت
پاکـت ب و ج متقاضـی مربوطـه مفتوح نگردیده و عیناً به متقاضی مسترد خواهد شد.
-1مدارک و اسنادي که باید در پاکت ((الف)) قرار گیرند عبارتند از:
-1-1ضمانتنامه بانکی و یا یک فقره چک تضمین رمزدار بانکی بدون قید وشرط به میزان  500،000،000ریال
(پانصد میلیون ریال ) در وجه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا بابت سپرده شرکت در مناقصه
 -2مدارک و اسنادي که باید در پاکت ((ب)) قرار گیرند عبارتند از:
-2-1رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضای مجاز
پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور در زمان تسلیم پیشنهاد این مناقصه
-2-2لیست و مشخصات ماشین آالت و تجهیزات اصلی و تجهیزات و امکاناتی که توسط پیمانکار بـرای انجـام
مـوارد موضوع مناقصه به کار گرفته خواهد شد.
-2-3لیست و مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز که برای انجام موضوع مناقصه به کار گرفته خواهند شد.
-2-4سوابق کاری افراد کلیدی پیمانکار و پروژه های انجام شده و در دست اقدام توسط پیمانکار
-2-5سرمایه ثبت شده شرکت
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 -2-6مهر و امضاء کلیه اسناد مناقصه(نمونه قرارداد و شرایط عمومی شرکت در مناقصه)
 -2-7آدرس محل کار قرارداد فعلی
-2-8اعالم دقیق سوابق انجام کار همراه با آدرس و تلفن های تماس آنها
-2-9ارائه اسناد و مدارک دال بر توانائی مالی شرکت
-2-10مهر و امضاء و تکمیل قرارداد پیوست اسناد مناقصه
-2-11چارت سازمانی و تعداد نفرات پیش بینی شده جهت انجام موضوع قرارداد
 توجه  :هیچگونه قیمتی در پاکات الف و ب گذاشته نشود.
 -3اسناد و مدارکی که باید در پاکت ((ج)) قرار گیرند عبارتند از :
جدول تکمیل شده و مهر و امضاء شده مربوط به اعالم قیمت های برگ پیشنهاد قیمت (صفحه شماره دو این
اسناد)
توضیح اینکه مبلغ پیشنهاد قیمت برای هر یک از آیتم ها باید بـه عـدد و حـروف و بـر حسـب ریـال در بـرگ
پیشنهاد نوشته شود .بدیهی است ارقامی که با حروف نوشـته شـده اسـت مـالک عمـل بـوده و چنانچـه ارقـام
پیشنهادی بدون حروف نوشته شده باشد ،مردود اعالم میگردد.
شرائط مناقصه:
الف) پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه شامل :فرم قیمت های پیشنهادی ،پیش نویس قرارداد و اسناد
مربوطه را بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل ،تنظـیم و مهـر و امضاء نموده و به شرکت تسلیم نماید.
چنانچه با تشخیص شرکت ،بعضی از اوراق غیر تعهد آور بدواً مهر و امضاء نشده باشند پیشنهاد دهنده متعاقباً با هماهنگی
شرکت آنها را مهر و امضاء خواهد نمود .در غیـر اینصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.
ب) پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام  ،خدشـه و عیـب و نقـص و قلـم
خـوردگی نداشته باشد  .درصورت وجود خدشه یانقص در اسناد و مدارک مناقصه یا ارائـه پیشنهاد مشروط  ،مبهم و یا
نداشتن تضمین کافی  ،آن پیشنهاد مردود است و عیناً به پیشنهاد دهنـده مسترد میشود و ممکن است با تشخیص
شرکت  ،پیشنهاد دهنده از شرکت در مناقصه آتی محروم شود.
ج) هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها ،کتبـاً از سوی شرکت
اعالم و جزو اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد شد .
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د) شرکت حق تغییر  ،اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود
محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتـب بـه دعـوت شـدگان ابـالغ میشـود و در صورتی که پیشنهادها قبل
از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشـد ،پیشـنهاد دهنـده حـق دارد تقاضـای استرداد آن را بنماید .از آنجا که ممکن
است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مسـتلزم تغییـر مقادیر یا قیمت ها باشد ،در این صورت شرکت میتواند
آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنـان فرصـت کـافی
بـرای اصـالح و تجدیـد نظـر در پیشنهاد خود را داشته باشند .
ه) رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار به عدد و حروف و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در جدول پیشنهاد قیمت
هـا نوشـته شـود .بـرای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود و پیشنهادی که
قیمت کـل به حروف را نداشته باشد مردود است.
و) برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به وی با سپردن تضمین بانکی حسن انجام تعهدات به میزان
( % 10ده درصد) قیمت پیشنهادی خود  ،مبادرت به انعقاد قرارداد نماید .در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه وی،
بدون هیچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط میشود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .در صورتی
که برنده مناقصه در مهلـت پـیش بینی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ،شرکت میتواند در صورت صالحدید نفر دوم را
به عنـوان برنـده مناقصه اعالم نماید و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال ،حاضر به انعقاد قرارداد نشود ،تضـمین
شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط میشود و با صالحدید کارفرما اقدام خواهد شد.
ز) پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه ،تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی مسترد میشود .
ح)به منظور شناخت هرچه بهتر کار یک نسخه از فرم خام قرارداد به ضمیمه ایفاد می گردد .که جـزو الینفـک اسناد
مناقصه خواهد بود و می بایست به همراه این اسناد مهر و امضاء گردیده و به همراه اسناد ارسال گردد.
سایر شرایط:
-1تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای کار به عهده پیمانکار میباشد.
-2تأمین ملزومات محل اسکان در تعهد پیمانکار و تهیه و تامین غذا سرویس ایاب و ذهاب بر عهده کارفرما میباشـد.
-3مالک محاسبه و پرداخت صورتحساب ها  ،بصورت تحویل تناژ سیمان ماهیانه (مطابق برگ باسول درب خروجی
کارخانه) خواهد بود.
-4پیمانکار حق انتقال و واگذاری موضوع مناقصه را به غیر ندارد.
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-5داوطلبان بایستی اسناد مناقصه و پاکتهای الف  ،ب و ج را حداکثر تـا پایـان وقـت اداری روز دوشنبه مـورخ
 1400/05/11به دفتر تهران شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا تحویل نمایند.
-6کلیه اسناد مناقصه باید به مهر و امضای مجاز پیمانکار و پیشنهاد دهنده رسیده باشد و در پاکتهای الف ،ب و ج به
واحد بازرگانی سیمان غرب آسیا در محل آدرس قید شده در اسناد مناقصه تحویل دهند و رسید آنرا دریافت نمایند.
 -7شرکت سیمان غرب آسیا در رد یا قبول بخش و یا کل پیشنهادها مجاز و مختار است و شرکت در مناقصه هیچ
حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نخواهد نمود.
-8به پیشنهاد قیمت واصله بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9شرکت سیمان غرب آسیا بر اساس پارامترهای ذیل شرکت کنندگان در مناقصه را مورد ارزیابی قرار خواهد داد و
کسب حداقل امتیاز  70جهت قبولی شرکت کنندگان در مناقصه در مرحله ارزیابی الزامی می باشد.
-10پیشنهاد قیمت های ارائه شده می بایست حداقل برای سه ماه دارای اعتبار بوده و تا سه ماه دیگر قابل تمدید
باشد.
-11بازدید از محل اجرای قرارداد بال مانع می باشد .لذا در آینده هرگونه ادعا در خصوص عدم علم به شریط و محیط
کار مورد پذیرش نخواهد بود.
-12محل بازدید واقـع در کیلـومتر  45جـاده فریمـان بـه تربـت جـام شـهر نصـرآباد جنـب روسـتای ابـدال آبـاد
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
-13ساعات بازدید ( از تاریخ 1400/04/28لغایت )1400/05/06از ساعت 8الی  14خواهد بود(.به غیر از ایام تعطیل)

تاریخ های مهم :
ردیف

تاریخ

شرح

1

دوشنبه 1400/04/28

درج آگهی در روزنامه کثیر االنتشار

2

دو شنبه1400/04/28

زمان شروع دریافت اسناد مناقصه

3

چهارشنبه1400/05/06

زمان اتمام دریافت اسناد مناقصه و بازدید از محل کارخانه

4

دو شنبه 1400/05/11

آخرین مهلت ارائه اسناد (ساعت )14
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جدول شماره دو  :جدول امتیاز فنی شرکت در مناقصه
ضریب

ردیف

شرح

1

سوابق کار مرتبط در طی یک سال گذشته

60

2

تجهیزات و ماشین االت مرتبط

5

3

ساختار سازمانی و سوابق کاري پرسنل

5

معیار

توضیحات

برآورد وزنی حجم مناقصه براساس قرارداد سال جاری محاسبه میگردد.
قراردادهای غیر مرتبط با ضریب  50٪به نسبت قراردادهای مرتبط امتیازدهی خواهند شد.
منظور از قرارداد مرتبط،قراردادهای در صنعت سیمان و منظور از قراردادهای غیر مرتبط،
قراردادهای مربوط به صنایع دیگر می باشد.

حسن سابقه در کارهاي قبلی طی  5سال

10

حسن سوابق ارائه شده هر کدام  25٪امتیاز خواهند داشت.

10

بر اساس دارایی ها ،ابزار ،ماشین آالت

5

نظیر استاندارد های ایزو ،دوره های آموزشی حفاظت فردی/ف ایمنی ،بهداشت ،دوره های فنی و
...

7

نحوه ارسال مدارک

5

بر اساس نحوه و رعایت ترتیب ذکر شده در اسناد مناقصه

8

امتیاز کل یا میانگین وزنی=100

100

4
5
6

گذشته
توانایی مالی
دارا بودن استاندارد ها و دوره هاي آموزشی
پرسنل در اختیار

اینجانب نام :

نام خانوادگی :

مفاد شرائط شرکت در مناقصه

به نمایندگی از شرکت

را مطالعه نموده و با قبول شرائط ذکر شده آمادگی این شرکت را جهـت حضـور در مناقصه اعالم می دارد .
امضاء متقاضی و مهر شرکت
تاریخ:
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این قرارداد فی ما بین مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام ) به شماره ثبت  27100و شناسه ملی 10380425043
و کد اقت صادی  411353663619به نمایندگی آقایان من صور ارباب اف ضلی (مدیر عامل و ع ضو هیات مدیره) و محمود
مشفقی ( عضو هیات مدیره) به نشانی تهران  ،چهار راه جهان کودک  ،بزرگراه حقانی  ،خیابان شهیدی( دیدار جنوبی ) ،
کوچه سپر ،پالک  ،14طبقه دوم با شماره تماس  02188775055و کد پ ستی  1518644134که از این پس کارفرما
نامیده می شــوند از یک طرف و شــرکت  ................................به شــماره ثبت  .........................و به نمایندگی ...........................
(مــدیــر عــامــل) بــه نشـــــانــی  .................................................................................................................بــا شـــــمــاره
تماس.........................................که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شـــود از طرف دیگربه شـــرح ذیل منعقد می گردد و
طرفین ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.
ماده  -1موضوع قرارداد :
موضــوع قــرارداد عبــارت از انجــام امــور بــارگیری ســیمان کیســه ای  ،ارائــه خــدمات ســرویس  ،تعمیــر و نگهــداری
واحــد بارگیرخانــه کارخانــه ســیمان غــرب آســیا و نظــارت و کنتــرل کــار تجهیــزات و روغــن کــاری و گریســکاری و
تعمیــر و نگهــداری و بهــره بــرداری بهینــه از کلیــه دســتگاهها و تجهیــزات بطــور مس ـتمر  ،افــزایش کیفیــت کــار و
کــاهش انــرژی و نظافــت محوطــه مجموعــه ی بارگیرخانــه و ماشــین آالت مختلــف  ،تعــویض و جوشــکاری قطعــات
و تجهیزات ماشین آالت کلی و جزئـی مکانیکـال بارگیرخانـه  ،ویـنچ هـا و جمبوبـگ از هـر لحـاظ و بـه هـر میـزان ،
براســاس ضــوابط و شــرایط خــاص و معــین و براســاس دســتور کــار کارفرمــا برابــر نقشــه و کاتالوگهــای ماشــین آالت
موجــود در سیســتم بارگیرخانــه و تــدوین برنامــه پیشــگیری و اجــرای برنامــه هــای  pmو برنامــه هــای زیســت
محیطــی و ایــزو براســاس سیســتم هــای موجــود در کارخانــه ســیمان غــرب آســیا میباشــد کــه در محــدوده هــای
کارخانــه از زیــر ســیلو  ،مســیر انتقــال ســیمان از ســیلوها تــا ســاختمان بارگیرخانــه و مجموعــه ســاختمان
بارگیرخانه در قسمتهای خطوط یک و دو وسه انجام می پذیرد .
تبصــره  : 1مقــدار ســیمان در بســته بنــدی کیســه ای بصــورت بــرآورد ســاالنه  750هــزار تــن جهــت  320روز
کاری خواهد بود و ممکـن اسـت در طـول مـدت قـرارداد احجـام بـه شـرح منـدرج در تبصـره هفـت تغییـر نمایـد ،
بدیهی است کارفرما در این رابطـه هیچگونـه تعهـدی نداشـته و ذکـر بـرآورد رقـم بـرآوردی مـذکور  ،بـرای پیمانکـار
نیز هیچگونه حقی ایجاد نخواهد نمود .
تبصــره  : 2پرداخــت حــق الزحمــه قــانونی و کــارکرد  ،مطــابق لیســت حضــور و غیــاب سیســتمی پرســنل  ،اعــم از
سود پیمانکاری  ،بیمه  ،مالیات  ،بیمه مسئولیت مدنی همگی با تائید ناظر قرارداد .
تبصــره  : 3مالیــات بــر ارزش افــزوده بعهــده کارفرمــا میباشــد و در صــورت ارائــه گــواهی ثبــت در ســازمان امــور
مالیاتی و درج آن در فاکتورهای صادره به پیمانکار پرداخت خواهد شد .
تبصره  : 4تعمیـرات اساسـی ماننـد دمونتـاژ و مونتـاژ پکرهـا  ،و تعمیـر و نگهـداری بخـش بـرق و ابـزار دقیـق شـامل
موضوع قرارداد نمی باشد و در صورت نیاز با تنظیم قرارداد جداگانه و با توافق طرفین انجام خواهد شد .
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تبصره : 5کلیـه کارهـای مربـوط از زیـر سـیلوهای سـیمان اعـم از نظافـت  ،سـرویس و نگهـداری  ،تخلیـه بـین هـا و
رفــع عیــب آنهــا و ویــنچ هــای مربــوط بــه ســیمان پــاکتی و جمبوبــگ ( کیســه چینــی داخــل جمبــو ) تــا انتهــای
تجهیزات بارگیرخانه به عهده پیمانکار می باشد .
تبصره  : 6پیمانکار می بایسـت کلیـه حقـوق و مزایـای کارکنـان خـود را مطـابق بـا قـوانین مربوطـه و دسـتور العمـل
هـای شـورایعالی کـار و امـور اجتمـاعی در سـال  1400و  1401شــامل حقـوق پایـه ( مـزد شـغل و پایـه ســنوات ) ،
حــق مســکن  ،بــن کــارگری  ،عیــدی و پــاداش  ،ســنوات  ،حــق اوالد  ،مرخصــی  ،حــق شــبکاری  ،نوبتکــاری یــا
تعطیل کاری ( در صورت نیاز )  ،اضافه کاری و بیمه تکمیلی پرسنل و غیره بصورت ماهیانه پرداخت نماید .
تبصــره  : 7کارفرمــا مــی توانــد در طــول مــدت قــرارداد  ،حجــم کــل قــرارداد را حــداکثر تــا میــزان  %25کــاهش یــا
افزایش دهد  .بدیهی است مبلغ کل و مدت قرارداد نیز تابع این تغییرات خواهد بود .
تبصــره  : 8قیمــت واحــد ایــن قــرارداد در طــول ســال  1400ثابــت بــوده و هیچگونــه تعــدیل قیمتــی بــه آن تعلــق
نمــی گیــرد و هیچگونــه ادعــای افــزایش قیمــت در آینــده قابــل قبــول نمــی باشــد و پیمانکــار موظــف بــه اجــرای
موضوع قرارداد طبق مفاد آن و بر اساس نرخ هـا و هزینـه هـای سـال  1400مـی باشـد  .بـا توجـه بـه اینکـه بـرآورد
قیمت های قرارداد جدید بر مبنای نـرخ حقـوق و دسـتمزد سـال  1400تنظـیم گردیـده اسـت لـذا مقـرر مـی گـردد
جهت انجام خـدمات ایـن قـرارداد در سـال  ، 1401نـرخ تعـدیل بـر اسـاس نـرخ افـزایش حقـوق و دسـتمزد مصـوب
اداره کــار بــرای پیمانکــار تعلــق گیــرد .در صــورت هــر گونــه تغییــر نــرخ حقــوق و دســتمزد در ســال  1400توســط
اداره کار  ،تعدیل مربوطه نیز به پیمانکار تعلق خواهد گرفت.
تبصــره  : 9کارفرمــا مجــاز اســت در صــورت تــاخیر یــا تعلــل پیمانکــار در تــامین برخــی از مــوارد مصــرفی از قبیــل ،
ابزار کـار اعـم از تـی  ،جـارو  ،فرغـون  ،چـراغ سـیار  ،نـورافکن  ،موتـور جـوش  ،تیفـور  ،و  ...آنهـا را خـود تـامین و
هزینه های مربوطه باضافه  %25هزینه باالسری را از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید .
ماده  – 2مبلغ قرارداد :
مبلــغ کــل قــرارداد بــه ازاء هــر تــن )............................ ( ......................ریــال بابــت بــارگیری و بســته بنــدی ســیمان
پــاکتی ( از هــر نــوع) در محــل بارگیرخانــه مطــابق بــا حوالــه هــای صــادره از طــرف واحــد فــروش کارفرمــا و بــرگ
باســکول مربوطــه بــه همــراه انجــام خــدمات کامــل موضــوع قــرارداد از جملــه نگهــداری  ،نظافــت و پاکســازی ،
ســرویس و تعمیــرات تجهیــزات مکــانیکی بارگیرخانــه ( شــامل  3دســتگاه پکــر هشــت شــیره بــه همــراه تجهیــزات
مربوطه شامل نوار نقاله هـا  ،بـین هـا  ،الواتورهـا و بـگ فیلترهـا و تجهیـزات ایـر اسـالید خروجـی سـیلوهای سـیمان
 ،سایر تجهیـزات مربوطـه و دسـتگاه جمبوبـگ پـرکن کیسـه و ویـنچ هـای مربوطـه  ،جمعـا" بابـت  750هـزار تـن
ســیمان تحــویلی در ســال( 62500تــن ماهیانــه) مبلــغ )..............................................(..............................ریــال بــرآورد
می گردد .
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تبصــره  : 10بســته بنــدی و بــارگیری ســیمان در ســه شــیفت کــاری  12ســاعته (گردشــی) بصــورت مســتمر (حتــی
در روز های تعطیـل بنـا بـه درخواسـت کارفرمـا) در سـه خـط بـارگیری کیسـه ای صـورت مـی گیـرد و پیمانکـار بـا
علم به این مهم اقدام به عقد قرارداد نموده است.
ماده  -3نحوه پرداخت :
مبلغ قرارداد به شرح زیر به پیمانکار پرداخت میگردد :
 -3-1از مبلــغ کــل قــرارداد  %10آن بــه عنــوان پــیش پرداخــت جهــت تقویــت بنیــه پیمانکــار در قبــال ضــمانتنامه
مورد تایید کارفرما به پیمانکار پرداخت مـی گـردد .ایـن مبلـغ بـه مـرور از محـل صـورت وضـعیت هـای پیمانکـار در
طول مدت قرارداد مستهلک خواهد گردید.
-3-2باقی مانـده مبلـغ قـرارداد بـر مبنـای صـورت وضـعیت ماهانـه پیمانکـار ظـرف  30روز پـس از تائیـد کارفرمـا و
کســر کســورات قـــانونی در وجــه پیمانکــار بـــه شــماره حســاب  ......................................بانـــک ...................................
شعبه  .....................................به نام شرکت  ..............................................پرداخت می گردد.
تبصره  : 11پیمانکـار موظـف اسـت همـراه بـا صـورت وضـعیت هـر مـاه  ،فـیش حقـوقی بـه همـراه لیسـت پرداخـت
حقــوق ( طبــق صورتحســاب بانــک ) و بــه همــراه لیســت پرداختــی بــه ســازمان تــامین اجتمــاعی ممهــور بــه مهــر
سازمان جهت پرسنل خود را (مربوط به ماه قبل) تهیه و به کارفرما ارائه نماید .
تبص ـره  : 12کارفرمــا پــس از تائیــد صــورت وضــعیت و کســر کســورات قــانونی پــس از اطمینــان از پرداخــت حقــوق
همان ماه توسط پیمانکار  ،مبلغ محاسبه شده را به پیمانکار پرداخت می نماید .
-3-3پیمانکــار موظــف اســت لیســت فــیش حقــوقی پرســنل خــود را پــس از امضــاء پرســنل پیمانکــار ( بــه منظــور
نداشتن اعتراض ) و تائید ناظر به امور مالی و اداری کارخانه کارفرما تحویل نماید .
ماده  – 4کسورات قانونی :
-4-1مطــابق مــاده  38قــانون تــامین اجتمــاعی از هــر صــورت وضــعیت تائیــد شــده پیمانکــار  %5 ،بابــت علــی
الحساب سپرده بیمـه تـامین اجتمـاعی کسـر و نـزد کارفرمـا نگهـداری خواهـد شـد کـه اسـترداد سـپرده مـذکور بـه
همراه مبلغ آخرین صورت وضعیت منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی خواهد بود .
-4-2پیمانکــار در زمــان عقــد قــرارداد تضــمینی بــه ارزش  %10مبلــغ قــرارداد را بصــورت چــک شــرکتی بعنــوان
سپرده حسن انجام کار تحویل کارفرمـا مـی نمایـد  .تضـمین مـذکور ظـرف  2مـاه پـس از پایـان مـدت قـرارداد و در
صورت رضایت کارفرما و ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی به پیمانکار مسترد خواهد شد .
-4-3بــا لحــاظ مفــاد مــاده  38قــانون بیمــه  ،آخــرین صــورت وضــعیت پیمانکــار پــس از ارائــه مفاصاحســاب تــامین
اجتماعی پرداخت خواهد شد .
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ماده  – 5تضمین حسن انجام تعهدات :
پیمانکــار موظــف اســت در زمــان عقــد قــرارداد تضــمین مــورد تاییــد کارفرمــا را بــه ارزش  %10مبلــغ کــل قــرارداد
بعنــوان تضــمین حســن انجــام تعهــدات قــراردادی و تضــمین پــیش پرداخــت بــه کارفرمــا ارائــه نمایــد کــه پــس از
خاتمه قرارداد و در صورت رضایت کارفرما و فقدان مطالبه به پیمانکار مسترد خواهد شد .
ماده  – 6مدت قرارداد :
مــدت قــرارداد یکســال از تــاریخ  ...............................لغایــت  ...............................مــی باشــد  .پیمانکــار متعهــد مــی گــردد
در صورت لـزوم ،بـه درخواسـت کارفرمـا حـداقل تـا یـک مـاه پـس از انقضـاء قـرارداد تـا تعیـین پیمانکـار جدیـد بـا
شرایط قبل به همکاری خود ادامه دهد.
تبصره  : 13کارفرما می تواند مـدت زمـان قـرارداد را بـا اعـالم کتبـی حـداقل یـک مـاه قبـل از پایـان مـدت قـرارداد
،تا سقف  %25بدون تغییر در سایر شرایط قرارداد افزایش دهد .
ماده  – 7تعهدات پیمانکار و جرائم :
-7-1پیمانکار موظف است قبـل از شـروع قـرارداد چـارت سـازمانی خـود کـه شـامل سرپرسـت مکانیـک  ،و مسـئول
ایمنی و نماینده تام االختیار پیمانکار و پرسنل را به کارفرما معرفی و به تائید کارفرما برساند .
 -7-2در صــورتیکه بنــا بــه هــر دلیــل پیمانکــار نیــاز بــه تغییــر یــا جــذب پرســنل متخصــص داشــته باشــد در ایــن
صورت بایستی قبل از بکارگیری صالحیت فرد یا افراد مورد نظر را به تایید کارفرما برساند .
تبصره  : 14استفاده همزمـان کارکنـان پیمانکـار بـرای ارائـه چنـد خـدمات در صـورت برخـورداری از صـالحیت کـار
با تائید ناظر کارفرما بالمانع میباشد .
 -7-3پیمانکــار موظــف اســت تعــداد نفــرات مــورد نیــاز جهــت انجــام صــحیح موضــوع قــرارداد بــاالخص در زمــان
افزایش حجم کار را به خدمت گیـرد و داشـتن قراردادهـای مشـابه بـا سـایر شـرکت هـا نبایـد خللـی در رونـد کـاری
کارفرمــا ایجــاد نمایــد و چنانچــه در حــین انجــام قــرارداد در اثــر عــدم رعایــت چــارت ســازمانی پیمانکــار رانــدمان
تحویل کـاهش یابـد  ،کارفرمـا مختـار اسـت کـه بـا نظـر واحـد نظـارت و تائیـد مـدیریت شـرکت عـالوه بـر دریافـت
خسارت کسر بسته بنـدی و بـارگیری از مقـدار مـذکور در ایـن قـرارداد و یـا در مـوارد افـزایش تنـاژ اعالمـی مطـابق
قرارداد  ،جریمه ای معادل  %10صورت وضعیت ماهانه در حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید .
 -7-4نظافت بارگیرخانه هـای موضـوع قـرارداد بطـور کامـل شـامل کلیـه طبقـات بارگیرخانـه خـط یـک و دو و سـه
تا همکـف و از خروجـی سـیلوهای سـیمان و هـر یـک از دسـتگاهها و ماشـین آالت بـه ویـره بـگ فیلترهـا  ،روتـاری
هــا  ،ســرندها و نــوار نقالــه هــا و جمــع آوری کلیــه ســیمان هــای ضــایعاتی خــط یــک و دو وســه و ریخــتن آن بــه
پاشــنه هــای الواتــور خــط بعهــده پیمانکــار خواهــد بــود  .در صــورت نارضــایتی نــاظر کارفرمــا از اوضــاع نظافــت ،
کارفرما مجاز اسـت پـس از درخواسـت نـاظر و تائیـد نـاظر عـالی  ،جریمـه ای معـادل  %3از صـورت وضـعیت ماهانـه
پیمانکار کسر نماید .
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 -7-5انجــام کامــل کلیــه عملیــات مــورد نیــاز جهــت ســرویس و نگهــداری و تعمیــرات کلــی مکانیکــال ماشــین آالت
بارگیرخانه ( بجز خریـد قطعـات مـورد نیـاز و خـدمات بـرق و کنتـرل ) در بارگیرخانـه سـیمان کیسـه ای و دسـتگاه
جمبوبــگ کیســه در زمانهــای اعــالم شــده توســط کارفرمــا در طــول مــدت شــبانه روز خصوصــا در زمــان توقــف
ماشین آالت و روزهای جمعه و تعطیالت بر عهده پیمانکار است .
 -7-6سرویس  ،نگهـداری و تعمیـرات کلـی مکانیکـال  ،بهـره بـرداری بهینـه از کلیـه دسـتگاهها و کنتـرل و بررسـی
راندمان مناسب و بهتـر آنهـا از قبیـل فنهـا  ،بلوئرهـا  ،فیلترهـا  ،ایراسـالیدها ،نـوار نقالـه هـا بعهـده پیمانکـار اسـت و
در صــورت عــدم کــارکرد مناســب تجهیــزات جهــت بــارگیری مســئولیت آن بعهــده پیمانکــار اســت و کارفرمــا مختــار
اســت بــا درخواســت نــاظر و تائیــد نــاظر عــالی  ،خســارات وارده ی ناشــی از قصــور پیمانکــار را معــادل  %5از صــورت
وضعیت های ماهانه پیمانکار کسر نماید .
-7-7تنظـیم اوزان کیسـه هـا بــر اسـاس الزامـات اســتاندارد بـوده و مـی بایســت بـر طبـق فــرم کارفرمـا حـداقل هــر
شــیفت دوبــار کیســه هــا وزن کشــی رنــدوم شــوند و چنانچــه پیمانکــار در شــمارش پاکتهــای روی تریلــی اشــتباه
نمایــد  ،در ایــن صــورت جریمــه ای مع ـادل تعــداد کیســه هــای خــارج از وزن اســتاندارد را محاســبه و از پرداختــی
های پیمانکار کسر می گردد .
 -7-8پیمانکــار موظــف اســت عملکــرد صــحیح دســتگاههای تــاریخ زن را کنتــرل نمــوده و در صــورت عــدم درج
تاریخ تولید روی پاکات سیمان پیمانکار مسئول پرداخت جریمه به کارفرما بشرح بند فوق خواهد بود .
تبصــره  : 15پیمانکــارموظف بــه انجــام صــحیح موضــوع قــرارداد میباشــد کــه در صــورت ایجــاد پــارگی و ضــایعات
غیرقابــل قبــول ( بــیش از  %2کاغــذی و%0/5پاکــت  ) P.Pاز ســوی پیمانکــار در کیســه هــای بــارگیری شــده  ،نــه
تنها اجرت بارگیری و کیسه چینـی کیسـه هـای مـذکور در وجـه پیمانکـار تادیـه و محاسـبه نخواهـد شـد  ،بلکـه بـه
ازاء هر کیسـه ضـایعاتی ایجـاد شـده بمیـزان بهـای روز پاکـت خریـداری شـده بـه اضـافه  %20بعنـوان ضـرر و زیـان
وارده با تائید ناظرین قرارداد از صورت وضعیت های ماهیانه پیمانکار کسر خواهد شد .
 -7-9در صـــورتیکه ایجـــاد ضـــایعات و پـــارگی بـــیش از  %2در پاکتهـــای ســـیمان کاغـــذی و  %0/5پاکـــت P.P
تحــویلی بــه جهــت بــارگیری و کیســه زنــی بــا تائیــد نــاظرین قــرارداد ناشــی از عملکــرد پیمانکــار نباشــد و بــدلیل
عــواملی همچــون نــامرغوب بــودن جــنس کاغــذ و یــا نامناســب بــودن چســب درب پاکتهــا و یــا ســایر مــوارد باشــد ،
موضوع با ذکر معایب مربوطـه صورتجلسـه شـده و بـه فروشـنده پاکتهـای مروبطـه اعـالن مـی گـردد  .بـدیهی اسـت
در این صورت وجهی بابت خسارت از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نخواهد شد .
-7-10پیمانکــار موظــف بــه اســتفاده صــحیح و درســت از ماشــین آالت و دســتگاههای در اختیــار قــرارداده شــده بــه
جهت انجام موضوع قرارداد است کـه در صـورت بـروز هـر گونـه نقـص فنـی و الکترونیکـی غیـر متعـارف و یـا مـوارد
ایجــاد شــده ناشــی از اســتفاده نامناســب پیمانکــار و یــا هــر یــک از پرســنل وی از هــر یــک از دســتگاهها و ماشــین
آالت بارگیرخانــه هــا بــه تشــخیص کارفرمــا  ،کلیــه هزینــه هــای تهیــه قطعــات و لــوازم و دســتگاهها و تجعهیــزات
مربوطه به حساب پیمانکار منظور و از هـر گونـه مطالبـات پیمانکـار در نـزد کارفرمـا کسـر خواهـد شـد  .بنـابراین بـه
15

شماره مناقصه /1029 :م1400/
تاریخ 1400/04/28 :

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"اسناد مناقصه عمومی برون سپاری تحویل سیمان بصورت پاکتی "

جهت جلـوگیری از ایجـاد مـوارد مطروحـه  ،پیمانکـار موظـف خواهـد بـود تـا ضـمن دادن آموزشـهای الزم بـه کلیـه
کارگران خود نحـوه اسـتفاده صـحیح از کلیـه ماشـین آالت مربوطـه را بـه پرسـنل خـود یـادآوری نمایـد کـه در غیـر
اینصورت کارفرما مطابق بند  7-6عمل خواهد نمود .
 -7-11انجام عملیات بارگیری موضوع قرارداد توسط پیمانکار انجام خواهد بود .
-7-12میزان بارگیری هر ماشین میبایسـتی از سـوی پیمانکـار مطـابق بـا حوالـه دایـره فـروش باشـد  .لـذا هـر گونـه
کســری و یــا اضــافه در تعــداد پاکــت و یــا تنــاژ بــارگیری شــده بعهــده پیمانکــار اســت و در صــورت بــروز هــر گونــه
تخلف از سوی پیمانکار مطابق بند  7-7عمل خواهد شد .
-7-13در طول مـدت قـرارداد  ،افـراد کیسـه زن نمـی بایسـتی بـدون موافقـت کارفرمـا توسـط پیمانکـار تغییـر پیـدا
کنند .
 -7-14پیمانکار موظف به حضـور بموقـع کـارگران خـود در محـل کـار بـه جهـت انجـام موضـع قـرارداد میباشـد در
غیر اینصورت کارفرما مـی توانـد نسـبت بـه جـایگزینی نیروهـای مـورد نیـاز اقـدام و هزینـه مربوطـه بـه اضـافه %25
هزینه باالسری را از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید .
 -7-15تهیه و تامین کلیـه وسـایل و ابـزار کـار ( اعـم از تیفـور  ،موتـور جـوش و  ) ...مـورد نیـاز بـه جهـت نظافـت ،
نگهداری و سرویس کلیه دپارتمانهای موضوع قرارداد از هر لحاظ و به هر میزان بعهده پیمانکار می باشد .
 -7-16در صــورت عــدم اســتفاده بهینــه پیمانکــار از امکانــات و تجهیــزات و ماشــین آالت بارگیرخانــه هــا و یــا
توقفــات مربــوط بــه پیمانکــار  ،اعتصــاب پرســنل پیمانکــار و یــا کمبــود نیــروی انســانی بــه منظــور انجــام موضــوع
قرارداد و یا مقـدار اعالمـی اضـافی بعـدی بـا رعایـت شـرایط ایـن قـرارداد  ،بـه ازاء هـر تـن سـیمان بـارگیری نشـده
بدلیل قصور پیمانکـار  ،بـه میـزان  %20قیمـت هـر تـن بـارگیری ذکـر شـده در مـاده  2بـه حسـاب بـدهی پیمانکـار
منظور می گردد .
 -7-17چنانچــه بنــا بــه تائیــد نــاظر قــرارداد  ،بــارگیری اضــافه بــر حوالــه از ســوی پیمانکــار صــورت گیــرد  ،در ایــن
صورت  ،ضـمن برگشـت کـامیون و تخلیـه بـار اضـافی در مرحلـه اول اخطـار و در صـورت تکـرار  ،بـه ازاء هـر کیسـه
اضــافی بــارگیری شــده براســاس مبلــغ روز ســیمان پــاکتی بــه اضــافه  %20بعنــوان جریمــه بــه حســاب بــدهکاری
پیمانکار منظور خواهد شد .
 -7-18تــامین ســرویس ایــاب و ذهــاب پرســنل پیمانکــار در حــد عــرف بــه مقاصــد فریمــان ،تربــت جــام ،روســتای
ابدال آباد و نصر آباد در تعهد کارفرما می باشد.
-7-19در صورت تصمیم به امحـای کیسـه هـای ضـایعاتی از طـرف کارفرمـا  ،در پایـان هـر دوره ایـن امـر بـا حضـور
نــاظر بهــره بــرداری و نماینــده انتظامــات کارفرمــا و نماینــده ایمنــی و نماینــده امــور مــالی کارفرمــا طــی صورتجلســه
ای توسط پیمانکار صورت خواهد گرفت .
-7-20پیمانکــار موظــف اســت تمــامی قطعــات و تجهیــزات مــورد نیــاز جهــت تعمیــرات کلــی ماشــین آالت موجــود
در موضــوع قــرارداد را بــا اعــالم کتبــی و حــداقل  72ســاعت قبــل از نیــاز بــه بکــارگیری آنهــا از کارفرمــا درخواســت
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نماید و ناظر کارفرمـا طبـق روال اداری موجـود کـاالی مـورد نظـر را از انبـار مرکـزی دریافـت و بـه پیمانکـار تحویـل
می دهد .
 -7-21پیمانکار متعهد به ارائه گواهی نامه صالحیت ایمنی از اداره کار در زمان عقد قرارداد می باشد .
 -7-22ماشین آالت جهت حمـل قطعـات و تجهیـزات جهـت انجـام تعمیـرات پـس از تاییـد نـاظر قـرارداد بـه عهـده
کارفرما ولی بارگیری و تخلیه و انجام تعمیرات و یا سرویس بعهده پیمانکار می باشد .
-7-23پیمانکــار موظــف اســت کلیــه تجهیــزات و قطعــاتی کــه طبــق نظــر نماینــده کارفرمــا قابلیــت تعمیــر دارنــد را
تعمیر و مجددا" استفاده نماید .
-7-24کارفرما لـوازم حفاظـت فـردی متناسـب بـا شـغل کارکنـان پیمانکـار را تهیـه و بصـورت دوره ای و بـه موقـع
در اختیار آنها قرار خواهد داد .
-7-25استفاده کارکنان از لباس کار مرتب و هم شکل مورد تایید  HSEکارخانه الزامی است .
-7-26پیمانکار موظف است فردی را بعنوان رابط به واحد HSEمعرفی کند .
-7-27پیمانکار موظـف اسـت در خصـوص معاینـات دوره ای کارکنـان خـود و نیـز تاییدیـه سـالمت آنهـا اقـدام و آن
را به واحد  HSEکارخانه اعالم نماید .
-7-28پیمانکــار موظــف اســت کــالس هــای آمــوزش ایمنــی  ،بهداشــت و زیســت محیطــی را بــرای کلیــه کارکنــان
خود برگزار و مدارک را به واحد  HSEکارخانه تحویل دهد .
-7-29رعایــت کلیــه مقــررات ایمنــی و زیســت محیطــی ( پیشــگیری از آلــودگی محــیط زیســت  ،پــاک نگــه داشــتن
محیط و  ) ...تعیین شده در کارخانه کارفرما  ،توسط پیمانکار و پرسنل وی الزامی است .
-7-30پیمانکــار موظــف و متعهــد اســت کلیــه خــدمات موضــوع قــرارداد را بــه نحــو احســن و بــر مبنــای برنامــه و
دســتورات تــدوین و ارائــه شــده انجــام داده و از انجــام هــر اقــدام و عملــی کــه مغــایر بــا نظــرات کارفرمــا و نــاظر آن
باشد  ،اجتناب ورزد .
-7-31در صــورت رعایــت نکــردن مــوارد فــوق توســط پیمانکــار  ،کارفرمــا مــی توانــد بــا درخواســت واحــد  HSEتــا
میزان  %5از صورت وضعیت های پیمانکار تا رعایت کامل موارد اعالمی کسر نماید .
-7-32در راســتای حفــی محــیط زیســت  ،پیمانکــار موظــف بــه بازدیــد مســتمر از کلیــه قســمتهای دپارتمــان ،
خصوصا" فیلترهـا میباشـد و در صـورت نشـر غبـار بـیش از حـد بـه محـیط بـه علـت مشـکل تجهیـزات  ،بـه اطـالع
واحد نظارت رسانده وبا هماهنگی و تامین قطعه و یا قطعات مورد نیاز  ،در اسرع وقت مشکل را رفع نماید .
 -7-33پیمانکار در قبال هـر گونـه آلـودگی زیسـت محیطـی ایجـاد شـده توسـط پرسـنل خـود ( در محـل کـار و یـا
اسکان و  ) ...مسئول بوده و موظـف بـه رفـع آن میباشـد و در غیـر اینصـورت مطـابق ضـوابط کارخانـه اقـدام خواهـد
شد .
 -7-34تــامین مــواد و مصــالح مصــرفی از قبیــل هــوا ،گــاز ،صــفحه ســنگ و بــرش ،وایــر بــرس و الکتــرود و مــوارد
مصرفی غیره ( به تشخیص ناظر ) به عهده پیمانکار می باشد.
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ماده  – 8تعهدات کارفرما :
-8-1کارفرمــا موظــف اســت ظــرف مــدت  30روز پــس از تحویــل صــورت وضــعیت تاییــد شــده نســبت بــه پرداخــت
آن اقدام نماید .
-8-2تامین قطعات یدکی و روانکارها برای انجام تعمیرات به عهده کارفرما خواهد بود .
-8-3تهیــه و تــامین کیســه هــای خــالی ســیمان و قطعــات مــورد نیــاز جهــت ســرویس  ،نگهــداری و تعمیــرات کلــی
جهت انجام موضوع قـرارداد از محـل انبـار مرکـزی کارفرمـا تـا نقطـه صـفر و تـامین آب مـورد نیـاز پیمانکـار بعهـده
کارفرما میباشد .
 -8-4کارفرمــا محلــی را در بارگیرخانــه بــا امکانــات موجــود در اختیــار پرســنل پیمانکــار قــرار میدهــد و پیمانکــار
موظـف اسـت در پایـان قــرارداد بـه همـان صــورت اولیـه بـه کارفرمــا تحویـل نمایـد  .و اگــر بـه آن محـل و امکانــات
خسارتی وارد شود باید آنها را جبران کند .
 -8-5تــامین آب شــرب  ،وســایل ســردکننده ( کــولر) و مــواد بهداشــتی شــامل مــایع دستشــویی  ،در تعهــدات
کارفرماست .
-8-6کارفرمــا موظــف اســت در صــورت بــروز حادثــه بــرای هــر یــک از پرســنل پیمانکــار از محــل بارگیرخانــه تــا
بهداشت و در صورت نیاز اعزام به درمانگاه همکاری نماید .
-8-7کارفرما موظـف اسـت تـانکر آب جهـت شستشـوی محوطـه و یـا آبپاشـی بارگیرخانـه در اختیـار پیمانکـار قـرار
دهد .
 -8-8تامین غذا گرم در حد عرف  ،ایاب و ذهاب و لباس کار و لوازم ایمنی در تعهد کارفرما می باشد.
 -8-9تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسـنل پیمانکـار در حـد عـرف بـه مقاصـد فریمـان ،تربـت جـام ،روسـتای ابـدال
آباد و نصر آباد در تعهد کارفرما می باشد.
 -8-10هزینــه انجــام معاینــات دوره ای جــدول الــف و تهیــه تجهیــزات حفاظــت فــردی پرســنل پیمانکــار جــدول ب
( پیوست شماره  ) 3بر عهده کارفرما می باشد.
ماده  -9ساعات کار :
پیمانکار موظـف اسـت بـرای سـه خـط بارگیرخانـه  ،بـه صـورت سـه شـیفت  12سـاعته چرخشـی پرسـنل خـود را
بکــار گرفتــه و عملیــات بــارگیری و ارائــه خــدمات مطــابق تعهــدات را انجــام نمایــد  .در صــورت درخواســت کارفرمــا
جهت ارائه خدمات بـارگیری  ،پیمانکـار موظـف اسـت خـدمات ارائـه نمایـد و در هنگـام تعـویض شـیفت و نیـز بـرای
صرف غذا بـه نحـوی برنامـه ریـزی نمایـد  ،کـه خللـی در رونـد بسـته بنـدی و بـارگیری صـورت نگیـرد ( در هنگـام
تعویض شیفت ها  ،شـیفت جدیـد حـداقل  30دقیقـه قبـل از اتمـام شـیفت قبـل در محـل بارگیرخانـه حضـور یابنـد
تا بصورت هم پوشـانی شـده و بـدون هـیچ وقفـه ای عملیـات بـارگیری ادامـه یابـد ) و در صـورت عـدم هـم پوشـانی
بــه ازای هــر  10دقیقــه تــاخیر  30 ،دقیقــه توقــف بعنــوان جریمــه مطــابق بنــد  16-7در صــورت وضــعیت پیمانکــار
منظور خواهد شد .
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تبصــره  : 16پیمانکــار موظــف اســت در پایــان ســاعات کــاری هــر روز ( اعــم از روزهــای تعطیــل و جمعــه ) کلیــه
عملیــات تعمیراتــی الزم بــر روی پکرهــا و ســایر دپارتمــان هــای مــرتبط واحــد بارگیرخانــه بنــابر وظــایف و تشــخیص
خود را انجام دهد  .به نحوی که در طول مـدت کـاری هـیچ پکـری بـه علـت نقـص فنـی متوقـف نباشـد  .در صـورت
قصــور پیمانکــار در انجــام ایــن امــر  ،کارفرمــا خســارت وارده را بــر اســاس بنــد  7-16از صــورت وضــعیت هــای
پیمانکار کسر نماید .
ماده  -10سایر شرایط :
-10-1تهیـه و تــامین کلیــه ابــزار و وســایل و تجهیــزات ( پیوســت شــماره  ) 2و نیــروی کــار مــورد نیــاز بــا پرداخــت
کلیه حقـوق و مزایـای آنـان طبـق قـانون از هـر لحـاظ و بـه هـر میـزان از جملـه محـل اسـکان کارکنـان پیمانکـار و
سایر موارد مربوطه جهت انجام کامل موضوع قرارداد بعهده پیمانکار است .
-10-2کارفرمــا هیچگونــه مســئولیتی نســبت بــه اســتهالک یــا عیــب و نقــص حــادز شــده در هــر یــک از ابــزار و
وسایل کار پیمانکار را نداشته و تعمیر و جایگزینی هر یک از ابزار و وسایل مزبور بعهده پیمانکار است .
 -10-3پیمانکــار موظــف اســت توســط پرســنل اســتخدامی خــود نســبت بــه انجــام کلیــه عملیــات خــدمات موضــوع
قرارداد اقدام نماید و حـق واگـذاری هـیچ یـک از عملیـات فـوق را جزئـا" و یـا کـال" و تحـت هـیچ عنـوان و شـرایط
به دیگری را نخواهد داشت .
-10-4پیمانکار متعهـد میشـود کـه قـوانین نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران را در مـورد کلیـه کارکنـان خـود رعایـت
نمایــد  ،همچنــین پیمانکــار و هــر یــک از کارکنــان وی ملــزم بــه تبعیــت از ضــوابط و مقــررات داخلــی کارفرمــا در
طول مـدت قـرارداد میباشـد  .شـایان ذکـر اسـت پیمانکـار موظـف بـه اجـرای مـاده  7دسـتور العمـل اجرائـی طـرح
طبقه بندی مشاغل در مورد کلیه کارکنان خود نیز میباشد .
-10-5بــا عنایــت بــه احکــام مقــرر در مــواد  91و  95قــانون کــار  ،پیمانکــار و هــر یــک از کارکنــان وی ملــزم بــه
رعایت کلیه ضـوابط  HSEو مسـائل حفاظـت و ایمنـی همچـون اسـتفاده از لبـاس کـار و ماسـک و کـاله ایمنـی و ...
در طول مدت قرارداد میباشـد کـه در صـورت بـروز هـر گونـه حادثـه احتمـالی بـرای پیمانکـار و هـر یـک از پرسـنل
وی کارفرما هیچگونـه مسـئولیتی در ایـن خصـوص نخواهـد داشـت  .شـایان ذکـر اسـت تهیـه و تـامین لبـاس کـار و
کلیــه لــوازم ایمنــی مــورد نیــاز پرســنل پیمانکــار در حــد عــرف بعهــده و هزینــه کارفرمــا اســت و کارکنــان پیمانکــار
میبایســت از لبــاس کارهــایی کــه نــام آن پیمانکــاری در پشــت لبــاس کارهــای آنهــا حــک شــده باشــد  ،اســتفاده
نماینــد در غیــر اینصــورت بازرســی کارخانــه کارفرمــا از تــردد کارکنــان پیمانکــار در محــل موضــوع قــرارداد ممانعــت
بعمل خواهد آورد .
 -10-6کارفرما مجاز خواهد بود تـا در طـول مـدت قـرارداد بنـا بـه تشـخیص خـود و یـا در صـورت عـدم انجـام هـر
یک از تعهدات از سـوی پیمانکـار  ،قـرارداد را فسـخ و بـا پیمانکـار پـس از کسـر هـر گونـه خسـارات احتمـالی ناشـی
از عدم انجام مناسب کار و هر گونه کسورات قانونی و عوارض تسویه حساب نماید .
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 -10-7پیمانکار موظـف اسـت ترکیـب سـازمان کـاری خـود را از نظـر کمـی و کیفـی و تخصصـی بـه نحـوی برنامـه
ریــزی و بــه تصــویب کارفرمــا برســاند کــه توانــائی انجــام وظــایف مــدیریتی و کنتــرل و هــدایت عملیــات و بازدیــد و
نظــارت بــر کــار دســتگاهها و عیبــا یــابی و پیشــگیری بموقــع از خرابــی دســتگاهها و قطعــات متعلقــه آن و تجهیــزات
مربوطه را در محدوده های بارگیرخانه های موضوع قرارداد داشته باشد .
 -10-8بـا رعایــت بنـد  ، 1-7پیمانکــار موظـف اســت چـارت ســازمانی خـود را تــدوین و براسـاس آن کارکنــان خــود
را بــه کارفرمــا و نــاظر معرفــی نمایــد و بــا تاییــد صــالحیت تخصصــی و اخالقــی آنــان از طــرف کارفرمــا نســبت
بکارگیری آنان جهت انجـام هـر یـک از تعهـدات خـود اقـدام نمایـد  .بـدیهی اسـت و بـا تاییـد صـالحیت تخصصـی و
اخالقی آنان از طرف کارفرمـا نسـبت بکـارگیری آنـان جهـت انجـام هـر یـک از تعهـدات خـود اقـدام نمایـد  .بـدیهی
اســت تصــویب ســازمان کــاری و نحــوه عمــل کارکنــان پیمانکــار و حاصــل انجــام کــار مجموعــه ســازمان کــاری
پیمانکــار در طــول مــدت قــرارداد ارزیــابی و چنانچــه کارفرمــا رفتــار خــالف شــئون و یــا عــدم توانــایی مجموعــه
سازمان پیمانکار مشـاهده نمایـد  ،مراتـب را بـه پیمانکـار ابـالغ و پیمانکـار حسـب مـورد متعهـد بـه تعیـین جانشـین
پرسنل صالح و یا رفع اشکال و جلب نظر کارفرما ظرف یک هفته خواهد بود .
-10-9چنانچــه پیمانکــار یــا هــر یــک از کارکنــان وی بعلــت عملکــرد نــامطلوب موجبــات بــروز خســاراتی بــرای
تجهیــزات موجــود در بارگیرخانــه هــای موضــوع قــرارداد و موجــب توقــف در انجــام بــارگیری را فــراهم آورنــد ،
مســئول جبــران آن میباشــد کــه میــزان خســارت وارده  ،توســط کارشناســان کارفرمــا و نــاظرین قــرارداد تعیــین و
پیمانکار ملـزم بـه تادیـه کلیـه خسـارات مـذکور میباشـد و ایـن خسـارات از اولـین صـورت وضـعیت و یـا در صـورت
عدم کفایت  ،از سپرده حسن انجام کار و یا سایر تضامین و اموال پیمانکار کسر و وصول می گردد .
-10-10پیمانکــار موظــف اســت در انتخــاب کارکنــان در قســمت بارگیرخانــه صــالحیتهای الزم و توانائیهــای الزم
در کــار را در نظــر گرفتــه و آن را احــراز نمایــد بنحــوی کــه بــا کنتــرل و نظــارت بــر کــار آنــان  ،موجبــات بــی
صــالحیتی در کــار و اعمــال خــالف شــئون ( اعــم از اخالقــی و رفتــاری  ،دخالــت در امــور خــارج از حیطــه وظــائف و
اقدام به سوء اسـتفاده هـای مـالی کـه باعـث حیـف و میـل و خرابـی قطعـات و امـوال و وسـائل میگـردد و سـایر بـی
مباالتی ها و اعمال خالف شرع و قوانین و موازین و آئین نامه های جاری ) در شرکت بوجود نیاید .
-10-11در صــورت مشــاهده هــر یــک از مــوارد فــوق و بطــور کلــی ارتکــاب  ،تخلــف و یــا عــدم رعایــت مقــررات
انضباطی کارگاه یا قصور و مسـامحه از ناحیـه کارکنـان پیمانکـار و یـا هـر گونـه اقـدام دیگـری اعـم از فعـل یـا تـرک
فعل کارکنان پیمانکار که جنبـه حقـوقی آنهـا موجـب کیفـری و انضـباطی داشـته باشـد  ،در ایـن صـورت مسـئولیت
پاســخگوئی در مقابــل مراجــع قضــائی و جبــران کلیــه خســارت وارده بــه کارفرمــا یــا ســایر اشــخاص و مســئولیتهای
حقوقی آنها بعهده پیمانکار خواهد بود .
 -10-12پیمانکــار ملــزم بــه اقــدامات و بررســیهای الزم در مــورد ســاده کــردن کــار و بهینــه ســازی سیســتم
بارگیرخانــه هــای موضــوع قــرارداد اســت و هرگونــه تغییــرات در سیســتم و روش اجرائــی کــار را بایســتی قــبال" بــا
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کارفرمــا و نــاظرین هماهنــگ نمایــد و در صــورت دســتیابی بــه طــرح و برنامــه جدیــد و مثمــر ثمــر کــه مــورد تاییــد
کارفرما باشد  ،مورد تشویق قرار خواهد گرفت .
 -10-13پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید .
 -10-14کلیــه امکانــات و تاسیســات و تجهیــزات موجــود در بارگیرخانــه هــا بــا ذکــر کیفیــت و مشخصــات  ،بطــور
سالم به پیمانکار تحویل مـی گـردد و پیمانکـار موظـف اسـت کلیـه وسـائل موجـود و هـر گونـه تسـهیالت جدیـد در
طول مـدت قـرارداد را بـه نحـو مطلـوب  ،سـرویس و نگهـداری و پـس از اتمـام مـدت قـرارداد بطـور سـالم عـودت و
تحویل نماید .
-10-15پیمانکــار بایــد لیســت اســامی کارکنــان خــود را جهــت کنتــرل و شناســائی و صــدور مجــوز ورود و خــروج
آنان به واحد اداری کارفرما ارائه نماید .
-10-16پیمانکــار ح ـق بکــارگیری افــراد معتــاد  ،داری ســوء پیشــینه و زیــر  18ســال ســن و اتبــاع خــارجی بــدون
مجوز کار را ندارد .
-10-17پیمانکــار موظــف بــه انعقــاد قــرارداد بیمــه حــوادز و پوشــش موضــوع قــرارداد ( مســئولیت مــدنی ) از ایــن
حیــث بــا یکــی از شــرکتهای بیمــه گــر بــه هزینــه خــود اســت  .در غیــر اینصــورت نـاظرین قــرارداد از تائیــد صــورت
وضعیت ماهیانه پیمانکار خودداری خواهند نمود .
-10-18نماینــده پیمانکــار موظــف اســت در طــول مــدت قــرارداد روزانــه در کلیــه محلهــای انجــام موضــوع قــرارداد
شخصــا" حضــور فعــال داشــته باشــد و همچنــین حــداقل هــر هفتــه یکبــار در جلســات همــاهنگی حضــور یابــد  ،در
ص ورت عـدم حضـور نماینـده پیمانکـار بـه ازاء هـر روز غیبـت  ،دو میلیـون ریـال بعنـوان جریمـه از صـورت وضـعیت
ماهانه پیمانکار کسر می گردد .
 -10-19پیمانکار در طـول خطـوط تولیـد بارگیرخانـه هـای کارفرمـا بایـد نیروهـای ثابـت داشـته باشـد و در صـورت
تعویض نیرو حتما" ناظر قرارداد را در جریان قرار دهد .
-10-20در هنگام بـارگیری پـاکتی از هـر نـوع در صـورت ریـزش سـیمان بـدلیل قصـور و اهمـال از جانـب پیمانکـار
در ایجــاد آلــودگی محــیط  ،بــه هــدر دادن ســیمان و احیانــا" مشــکالت احتمــالی بــرای کامیونهــای حمــل ســیمان ،
کلیــه هزینــه هــای کیســه زنــی و بــارگیری ســیمانهای ریختــه ش ـده و احیانــا" خســارت ماشــینهای حمــل ســیمان
بعهده پیمانکار خواهد بود که از محل ضمانت حسن اجرای قرارداد پیمانکار کسر می گردد .
 -10-21پاکسـازی مســیر حرکــت سـیمان از دریچــه هــای خروجـی ســیلوها ( بعلــت جمـع شــدن کلوخــه در پشــت
دریچه ها ) تا خروجی پکرها بعهده پیمانکار است .
 -10-22تایید صـورت وضـعیت از جانـب کارفرمـا در پایـان هـر مـاه منـوط بـه ارسـال کلیـه گزارشـهای الزم ضـمن
ارائه فیش حقـوقی پرسـنل پیمانکـار  ،لیسـت پرداخـت حقـوق و لیسـت بیمـه آنهـا و غیـره از جانـب پیمانکـار بـرای
کارفرما است .
 -10-23مجموع جریمه های پیمانکار نباید از  %15صورت وضعیت ماهانه باالتر رود .
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 -10-24نظارت و رفع مشکالت خروج سیمان از سیلوهای سیمان بعهده پیمانکار میباشد .
-10-25بــا توجــه بــه مــوارد اشــاره شــده در فــوق  ،کلیــه کارکنــان پیمانکــار مــی بایســتی تحــت پوشــش بیمــه
مســئولیت مــدنی یکــی از شــرکتهای بیمــه ای ( شــامل پوششــهای  :ماموریتهــای خــارج از کارگــاه  ،امــاکن وابســته
به کارگاه مانند حمـام  ،رسـتوران  ،سـالن ورزشـی  ... ،پرداخـت خسـارت بـدون رای دادگـاه  ،پرداخـت هزینـه هـای
پزشــکی طبــق صورتحســاب و بــدون در نظــر گــرفتن تعرفــه هــای دولتــی  ،پرداخــت دیــه بــه ارزش روز حــداقل 1
سال تا  3سال از تـاریخ صـدور بیمـه نامـه  ،پرداخـت غرامـت بـه کـارگران حادثـه دیـده از روز چهـارم و حـداکثر تـا
 90روز پرداخــت خســارت بــدنی بــه کــارگران در حــوادثی کــه مــرتبط بــا کــار اصــلی آنهــا نبــوده  ،پرداخــت تعــداد
دیات و  ) ...باشند وپیمانکار باید تصویر بیمه نامه مربوطه را به ناظر قرارداد واحد اداری کارفرما ارائه نماید .
-10-26پیمانکار باید توان مالی تـامین حقـوق کارکنـان و سـایر هزینـه هـای ایـن قـرارداد را حـداقل بـرای مـدت 1
ماه داشته باشد  .همچنـین موظـف اسـت فـیش حقـوقی ماهانـه کارکنـان تحـت پوشـش خـود را طبـق دسـتورالعمل
های شورای کـار و امـور اجتمـاعی کـه حـاوی حقـوق و مزایـا شـامل حقـوق پایـه ( مـزد شـغل و پایـه سـنوات ) بـه
میــزان کــارکرد عــادی  ،مبلــغ اضــافه کــاری  ،حــق اوالد  ،حــق مســکن  ،حــق نوبتکــاری  ،حــق شــبکاری  ،بــن
کارگری  ،عیدی را به کارفرما ارائه نماید .
 -10-27هر گونه پرداخـت بـه پیمانکـار منـوط بـه ارائـه تاییدیـه پرداخـت حقـوق کلیـه پرسـنل شـاغل پیمانکـار در
محل اجرای موضوع قرارداد برای ماه قبلی میباشد .
 -10-28پیمانکار بایسـتی از نیروهـای بـومی منطقـه اسـتفاده نمایـد  .لـذا پیمانکـار موظـف اسـت تـا سـقف  %70از
نیرو های خود را از پرسنل معرفـی شـده توسـط کارفرمـا کـه سـابقه قبلـی در رسـته هـای شـغلی مشـابه را دارنـد و
بومی منطقه می باشند انتخاب نماید .این مهم شامل نیرو های مدیریتی و سرپرستی پیمانکار نمی گردد.
-10-29پیمانکـار موظـف اســت حـداکثر تــا 2هفتـه پــس از دریافـت نامــه کتبـی کارفرمــا مبنـی بــر انجـام معاینــات
دوره ای  ،نسبت به انجـام معاینـات دوره ای کارکنـان خـود مطـابق جـدول پیوسـت ایـن قـرارداد بـا هزینـه کارفرمـا
اقدام نموده و نتایج آزمایشات را به ناظر قرارداد ارائه نماید .
-10-30پیمانکـار موظـف اســت حقـوق و مزایـای کارکنــان خـود در هـر مــاه را حـداکثر تـا دهــم مـاه بعـد پرداخــت
نماید و ایـن موضـوع ارتبـاطی بـا پرداخـت صـورت وضـعیت از طـرف کارفرمـا نـدارد  .در صـورت تـاخیر در پرداخـت
حقوق ماهیانـه پرسـنل پیمانکـار  ،کارفرمـا مجـاز اسـت بمیـزان  %5از صـورت وضـعیت مـاه بعـد پیمانکـار را جریمـه
نماید  .در صورت عدم پرداخـت حـق الزحمـه کارکنـان حـداکثر تـا تـاریخ بیسـتم مـاه بعـد کارفرمـا ( سـیمان غـرب
آســیا ) مجــاز بــه پرداخــت حقــوق و مزایــای کارکنــان پیمانکــار بعــالوه  %15هزینــه باالســری از محــل مطالبــات یــا
تضــامین پیمانکــار بــر اســاس و ماخــذ آخــرین فــیش مــاه گذشــته کارکنــان میباشــد و پیمانکــار نســبت بــه اصــل
پرداخــت و میــزان پرداختــی بــه کارکنــان حــق هیچگونــه اعتراضــی نداشــته و حــق اعتــراض خــود را ســاقط مــی
نماید  .بدیهی است در صورت کسر  %15هزینه باالسری  ،مبلغ  %5جریمه کسر نخواهد شد .
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-10-31کارفرمــا جهــت پرســنل پیمانکــار هــر  6مــاه لبــاس کــار مناســب تهیــه و بــین آنهــا توزیــع خواهــد نمــود .
مشخصــات لبــاس شــامل فــرم  ،رنــگ و انــدازه بایــد مــورد تاییــد نــاظر قــرارداد و متمــایز از ســایر بخشــها بــوده ،
وضعیت ظاهری کارگران پیمانکار نیز بایستی مرتب و تمیز باشد .
 -10-32حضور نیروهای تحـت پوشـش پیمانکـار در سـالنهای ورزشـی یـا سـایر امـاکن مشـابه  ،منـوط بـه موافقـت
کارفرما و پیمانکار میباشد .
 -10-33پیمانکار اقرار می نمایـد کـه موضـوع قـرارداد را بـه دقـت مطالعـه نمـوده و از مفـاد آن بطـور کامـل اطـالع
دارد و نسبت به اجرای هر کدام از تعهدات خود نمیتواند به عذر عدم اطالع متعذر شود .
 -10-34کلیــه امکانــات و تاسیســات و تجهیــزات موجــود در بارگیرخانــه کــه بــا ذکــر کیفیــت و مشخصــات بــه
پیمانکــار تحویــل مــی گــردد  ،پیمانکــار موظــف اســت از کلیــه وســایل موجــود و هرگونــه تســهیالت جدیــد دیگــر
بعدی که در طول مدت قرارداد در اختیار او قرار میگیرد  ،به نحو احسن نگهداری نماید .
 -10-35طــی صورتجلســه ای کلیــه وســایل مــورد نیــاز بــه پیمانکــار تحویــل مــی گــردد ،پیمانکــار موظــف اســت
ســاختمان و وســایل را در پایــان قــرار داد بــه همــان صــورت بــه کــار فرمــا تحویــل تحویــل نمایــد و در صــورتیکه
خسـارت و زیـانی بـه هــر سـاختمان و وسـایل تحویـل شــده وارد شـود  ،کارفرمـا میتوانـد بــدون مراجعـه بـه مراجــع
قضـایی و صــرفا بـا تشــخیص نــاظر قـرارداد کــه میــزان آن را مشـخص مــی نمایــد  ،آن هـا را از مطالبــات و تضــامین
پیمانکار کسر می گردد.
 -10-36پیمانکار موظـف اسـت بـا کلیـه کـارگران خـود قـرارداد انعقـاد نمایـد و یـک نسـخه از قـرارداد را در اختیـار
امور اداری کارفرما قرار دهـد و در پایـان قـرارداد بـا آنهـا مطـابق ضـوابط قـانون کـار تسـویه حسـاب کامـل کـرده و
نسخه ای از آن را به امور اداری کار فرما ارائه نماید .
 -10-37کارفرمــا جهــت برنامــه ریــزی پیمانکــار جهــت بکــارگیری نیروهــای خــود برنامــه تحویــل ســیمان خــود را
بصورت ماهیانه با ضریب خطای  %20به پیمانکار بصورت کتبی اعالم خواهد نمود.
-10-38در ابتدای قرارداد یک عدد تسمه جهـت حمـل بـه پیمانکـار تحویـل مـی گـردد و در صـورت مفقـد یـا پـاره
شدن  ،تهیه دوباره آن بعهده پیمانکار میباشد .
-10-39پیمانکــار موظــف اســت جهــت حفــی و نگهــداری ســاختمان هــا و ســرویس بهداشــتی بارگیرخانــه هــا یــک
نفر بکارگیری نماید .
-10-40یــک دســتگاه تــرازوی دیجیتــال جهــت وزن کشــی در ابتــدای قــرارداد بــه طــور ســالم تحویــل پیمانکــار
می گردد و هزینه سرویس و تعمیر آن در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار میباشد .
-10-41پیمانکار موظف است سیستم ثبت حضور و غیاب در محل بارگیرخانه نصب نماید .
-10-42تهیــه امکانــات اعــم از موکــت  ،ســماور  ،وســایل چــای و گــرم کننــده و کلمــن و  ...جــزء تعهــدات پیمانکــار
میباشد .
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 -10-43کارفرمــا مجــاز اســت وســایل و امکانــات رفــاهی و  ...را در صــورتیکه پیمانکــار در اختیــار کارکنــان نگــذارد ،
تهیه و بعالوه  %15هزینه باالسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید .
 -10-44پیمانکار می تواند حداکثر  %10از کارکنان موجود را با هماهنگی کارفرما تغییر دهد .
 -10-45در صــورت مغــایرت وزنــی بــر اســاس تعــداد پاکــات و وزن درج شــده در بــرگ باســکول  ،وزن درج شــده
در برگ باسکول مالک بررسی صورت وضعیت های پیمانکار خواهد بود.
 -10-46پیمانکــار موظــف اســت یــک نســخه از صــورت وضــعیت خــود را براســاس لیســتهای تهیــه شــده تســلیم
کارفرما نماید( .هر صـورت وضـعیت شـامل لیسـت کامـل کلیـه کامیونهـایی را کـه بـارگیری نمـوده  ،تعـداد پاکـات و
وزن باسکول  ،هر روز تهیه شده و به تایید نماینده کارفرما و پیمانکار رسیده باشد).
 -10-47پیمانکــار موظــف اســت قبــل از شــروع بــه بــارگیری اقــدام بــه آمــاده ســازی دســتگاهها ( بــه خصــوص در
فصل زمستان ) نموده به طوری که راس ساعت  7بامداد عملیات بارگیری آغاز می گردد .
 -10-48نظــر بــه اینکــه برنامــه افــزایش تولیــد در تجهیــزات بارگیرخانــه کارخانــه مجتمــع ســیمان غــرب آســیا در
دست اقدام می باشد که بر این اسـاس ظرفیـت تولیـد سـیمان پـاکتی قابـل افـزایش خواهـد بـود .لـذا پیمانکـار بایـد
توان کیسه گیری و بارگیری تـا مقـدار مـورد نیـاز کارفرمـا را بـا افـزایش تعـداد نفـرات و شـیفت هـای کـاری بـدون
دریافت اخذ اضافه مهیا نماید.
 -10-49پیمانکار متعهد به حمـل پاکـات از محـل انبـار کارفرمـا در هـر روز و بـا وسـیله نقلیـه کارفرمـا ولـی توسـط
پرسنل پیمانکار به بارگیرخانه می باشد.
 -10-50هر گونه دریافت نقدی و یـا غیـر نقـدی توسـط پرسـنل پیمانکـار از هـر شـخص حقیقـی یـا حقـوقی خـارج
از ضـوابط ممنــوع بــوده و در صــورت مشــاهده فــرد خـاطی اخــراج گردیــده و ده درصــد کــارکرد همــان روز پیمانکــار
از محل سپرده حسن انجام کار و یا سایر مطالبات و تضامین کسر خواهد شد.
 -10-51نح وه بـارگیری پاکـات بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه موجـب اعتـراض راننـدگان حمـل را در برنداشـته و بـه
راحتی برای دستگاه نظارت قابل شمارش باشد.
 -10-52پیمانکار موظف است بـرای تمـام کارکنـان خـود قبـل از شـروع بـه کـار گـواهی عـدم سـوء سـابقه ،گـواهی
سالمت و کارت پایان خـدمت معافیـت در مـورد مشـمولین تهیـه و بـه کارفرمـا ارائـه نمایـد و از بـه کـارگیری افـراد
فاقد شرایط قانونی جاری کشور برای انجام موضوع پیمان خودداری نماید.
 -10-53پیمانکار مسئولیت تامین ایمنی و آموزش کارکنان خود را در رابطه با خدمات موضوع قرارداد عهده دارد و جبران
هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت موارد مذکور به عهده پیمانکار می باشد.
 -10-54پیمانکار موظف است هر گونه ضایعاتی را در محدوده دپارتمان جمع آوری و مجددا به چرخه تولید و مصرف
بازگرداند (عاری ازهرگونه مواد اضافی از قبیل آهن آالت  .)...در خصوص ضایعات سیمان جمع آوری شده پیمانکار موظف
می باشد روزانه ضایعات سیمانی را حداقل  %3تناژ تحویلی همان روز مطابق برگ باسکول و صورتجلسه تحویل نماینده
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کارفرما در بارگیرخانه نماید .در غیر این صورت هزینه معادل سیمان ضایعاتی تحویل داده نشده مطابق عرف و فروش
قیمت سیمان فله از محل مطابات فروشنده کسر خواهد گردید.
 -10-55پیمانکار موظف است لیست کلیه محموله های بارگیری شده را هر روز با مشخصات کامل و بر اساس فرم ارائه
شده توسط کارفرما در پایان هر روز کاری به نماینده کارفرما ارائه تا پس از بررسی تایید و عودت داده شود و براساس
لیست های تایید شده صورت وضعیت ماهانه خود را تنظیم نماید.
 -10-56مرخصی پرسنل پیمانکار چه بصورت ساعتی و چه بصورت روزانه می بایست حتما به تایید نماینده و مدیر
کارخانه کارفرما رسیده و سپس اقدام به جایگزینی پرسنل گردد.
-10-57پیمانکار موظف به رعایت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق استاندارد  OHSAS 18001می باشد.
 -10-58راندمان بارگیری سیمان کیسه ای برای تریلرکفی حداکثر  25دقیقه در صورت عدم وجود مشکل فنی در خط
تولید مالک عملکرد پیمانکار می باشد در غیر این صورت پیمانکار مشمول جرائم ماده  13قرارداد خواهد شد.
 -10-59طبق جدول حداقل نیروی انسانی پیوست شماره یک قرارداد پیمانکار موظف به ارئه چارت  35نفره جهت اجرای
قرارداد می باشد .در صورتی که مقادیر در تعهد تحویل سیمان پاکتی پیمانکار مطابق با قرارداد در سه شیفت کاری و سه
پکر افزایش و یا کاهش نماید (از تناژ  2343تن سیمان پاکتی تحویل روزانه)،پیمانکار می تواند با هماهنگی کارفرما اقدام
به کاهش و یا افزایش نیروی انسانی خود به تناسب افزایش و کاهش تناژ تحویلی روزانه مطابق برنامه ابالغی از طرف
کارفرما ،بنماید به نحوی که هیچگونه خللی در کار تحویل دهی پاکت سیمان ایجاد نگردد .به هر صورت در هیچ شرایطی
تعداد پرسنل پیمانکار از  26نفر کمتر نخواهد بود مگر به دستور کتبی کارفرما.
تبصره  -17مبنای وزنی قرارداد ( 750هزار تن سالیانه) بر اساس  320روز کاری در سال و ماهیانه  62500تن و روزانه
 2343تن می باشد.
 -10-59-1در صورت عدم بارگیری روزانه  ،کارفرما می تواند نسبت به بکارگیری پرسنل پیمانکار در بخش های دیگر
کارخانه به صورت موقت در کارهای مشابه تا رفع مشکل ایجاد شده اقدام نماید  .بدیهی است در این صورت کارفرما  ،حق
الزحمه پیمانکار را بر اساس حداقل تناژ ذکر شده روزانه در ماده یک ( 2343تن در روز) پرداخت خواهد نمود .بدیهی
است پرداخت وجه به پیمانکار فقط زمانی صورت می پذیرد که توقف ایجاد شده خارج از قصور پیمانکار باشد.
 -10-59-2در صورت عدم بارگیری روزانه و عدم استفاده از پرسنل پیمانکار و تعطیلی کار توسط کارفرما با اعالم قبلی،
کارفرما فقط  67درصد مبنای  2343تن در روز (یعنی اجرت  1570تن) اجرت بارگیری در یک روز پرداخت خواهد
نمود  .بدیهی است پرداخت وجه به پیمانکار فقط زمانی صورت می پذیرد که توقف ایجاد شده خارج از قصور پیمانکار
باشد .
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 -10-59-3در صورت عدم رسیدن به تناژ بارگیری متوسط ماهیانه ( 62500تن در ماه) خارج از قصور پیمانکار  ،کارفرما
تناژ  62500تن در ماه را در محاسبات صورت وضعیت پیمانکار در همان ماه مالک عمل قرار خواهد داد  .بدیهی است
پرداخت این وجه به پیمانکار فقط زمانی صورت می پذیرد که کسری تناژ تحویلی خارج از قصور پیمانکار باشد.
 -10-59-4در صورت افزایش میزان فروش کارفرما به میزان باالتر از تناژ روزانه تکلیف شده به پیمانکار ( 2343تن در
روز) ،پیمانکار متعهد به تحویل تناژ مورد نظر خواهد بود و به میزان تناژ اضافه تحویلی ،مبلغ ذکر شده در ماده  3به
پیمانکار بابت مازاد تناژ تحویلی پرداخت خواهد گردید و هزینه جداگانه در این خصوص به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
 -10-59-5در صورت عدم رسیدن به تناژ بارگیری روزانه ( 2343تن در روز) ناشی از قصور پیمانکار  ،کارفرما فقط
اجرت میزان تناژ تحویلی در همان روز را در محاسبات صورت وضعیت پیمانکار مالک عمل قرار خواهد داد و به ازای هر
میزان کسری تناژ روازنه ناشی از قصور پیمانکار میزان  %10ارزش ریالی اجرت تناژ تحویل داده نشده در همان روز از مبلغ
صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید.
ماده  -11ناظر :
نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبـق مفـاد ایـن قـرارداد تقبـل نمـوده اسـت  ،توسـط رئـیس کارخانـه بعنـوان
نظارت عالیه و مدیر واحـد تولیـد بعنـوان نـاظر مقـیم صـورت مـی گیـرد و کلیـه نقطـه نظـرات و ابـالغ هـای کتبـی
نامبردگان به نمایندگی از کارفرما برای پیمانکار الزم االجراء است .
ماده  -12حل اختالف :
در صــورت بــروز اخــتالف  ،طــرفین ابتــدا اخــتالف خــود را از طریــق مــذاکره حــل و فصــل خواهنــد نمــود  ،و در
صــورت عــدم حــل و فصــل اخــتالف ظــرف یکمــاه از زمــان درخواســت متقاضــی  ،اخــتالف از طریــق محــاکم قضــائی
پیگیری خواهد شد .
ماده  -13فسخ :
 -13-1در صورتیکه پیمانکار در طول مدت قرارداد نسبت به انجام به موقع و دقیق تعهدات قرارداد عمل ننماید و دلیل
موجهی که مورد قبول کارفرما باشد ارائه ندهد کارفرما مجاز به فسخ قرارداد می باشد و می تواند بدون انجام تشریفات
نسبت به وصول هزینه ها و خسارات وارده از محل سپرده حسن انجام کار و تضمین ها و مطالبات پیمانکار اقدام نماید .
ضمنا کارفرما در صورت عدم نیاز به خدمات پیمانکار می تواند با اخطار یک ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 -13-2سایر مواردی که منجر به فسخ قرارداد میگردد عبارت است از:
تخلف پیمانکار از هر یک از شروط مندرج در این قرارداد موجب اختیار فسخ کارفرما خواهد بود.
 هرگاه مشخص و محرز گردد پیمانکار برخالف صالح و صرفه کارفرما در انجام امور این قرارداد عمل نموده ،ازجمله به نحوی موجب خسران و خسارتی به کارفرما در انجام موضوع قرارداد محرز گردد.
 تاخیر بیش از دو هفته در شروع به کار.26
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رها ساختن محل کار بدون سرپرست یا تعطیل کار بدون اخـذ مجـوز کتبی از مجتمع سیمان غرب آسیا
انتقال کل قرارداد به شخص یا اشخاص ثالـث اعـم از حقیقـی و یـا حقـوقی بـدون مجـوز مجتمع سیمان غرب
آسیا
عدم توانایی مالی یا فنی برای ادامه کار
انحالل شرکت پیمانکار
ورشکستگی و یا توقیـف ماشـین آالت و امـوال پیمانکار از سـوی محـاکم قضـائی بـه گونه ای که موجب توقف
یا کندی کار شود
عدم اجرای هر یک از موارد قرارداد
عدم راندمان کافی پیمانکار در ساخت و تحویل به موقع تجهیزات ابالغی توسط کارفرما در زمان تعیین شده
کارفرما مختار خواهد بود در طول مدت قرارداد بنا به تغییر در برنامه فروش  ،هر زمان که صالح بداند قرارداد را
بصورت یک طرفه با اعالم کتبی یک ماه قبل ،فسخ نمایید.

 -13-3کارفرمــا مــی توانــد در صــورت عــدم انجــام بموقــع و صــحیح تعهــدات توســط پیمانکــار و عــدم رضــایت از
عملکرد وی ( بنا بـه تشـخیص کارفرمـا )  ،بـدون رعایـت هـیچ تشـریفاتی ایـن قـرارداد را بصـورت یـک جانبـه فسـخ
و ضرر و زیـان خـود را از تضـمین حسـن انجـام کـار یـا صـورت وضـعیت هـای پیمانکـار یـا سـایر امـوال وی اخـذ و
وصول نماید .
ماده  – 14فورس ماژور :
در صورت بـروز هـر گونـه مـوارد فـورس مـاژور و قـوای قهریـه طبیعـی ( همچـون زلزلـه  ،سـیل  ،طوفـان و  ) ...کـه
منجر به توقف انجـام موضـع قـرارداد گـردد  ،قـرارداد تـا سـه مـاه بحالـت تعلیـق درآمـده و پـس از بازگشـت بحالـت
عادی با توافق طرفین قرارداد ادامـه خواهـد یافـت در غیراینصـورت پـس از مـدت مـذکور قـرارداد فسـخ خواهـد شـد
و طرفین بایستی فورا" حسابهای فی مابین را تسویه نمایند .
ماده  -15نسخ قرارداد :
ایــن قــرارداد در  15مــاده 17 ،تبصــره و در ســه نســخه تنظــیم و پــس از امضــاء طــرفین مبادلــه گردیــد و هــر ســه
نسخه دارای اعتبار واحد میباشند .

پیمانکار

کارفرما

شرکت .......................

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا
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شماره مناقصه /1029 :م1400/
تاریخ 1400/04/28 :

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"اسناد مناقصه عمومی برون سپاری تحویل سیمان بصورت پاکتی "

پیوست شماره یک  :چارت سازمانی و تعداد پرسنل مورد تعهد پیمانکار جهت اجراي موضوع قرارداد
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شماره مناقصه /1029 :م1400/
تاریخ 1400/04/28 :

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"اسناد مناقصه عمومی برون سپاری تحویل سیمان بصورت پاکتی "

پیوست شماره یک  :چارت سازمانی و تعداد پرسنل مورد تعهد پیمانکار جهت اجرای موضوع قرارداد

حداقل نیروی پیش بینی شده در چارت سازمانی
شیفت اول ( 12ساعته)
شیفت دوم ( 12ساعته)
شیفت سوم آف ( 12ساعته)

شیفت

نظافتچی

شیفت اول (12

1

پکر یک

پکر دو

پکر سه

جمع

3

3

3

9

3

3

3

9

3

3

3

9

سرشیفت

سرپرست

مسئول

(مکانیک)

کارگاه

بهداشت و

1

1

جمع

ایمنی

1

8

ساعته)
شیفت دوم (12

1

1

ساعته)
شیفت سوم آف

1

1

( 12ساعته)

جمع کل حداقل نفرات پیش بینی شده (نفر)
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توضیحات  :در هر شرایطی پرسنل پیمانکار از  26نفر در ماه کاهش نخواهد یافت مگر به دستور کتبی کارفرما .
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شماره مناقصه /1029 :م1400/
تاریخ 1400/04/28 :

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"اسناد مناقصه عمومی برون سپاری تحویل سیمان بصورت پاکتی "

پیوست شماره دو  :حداقل تجهیزات مورد تعهد پیمانکار جهت اجراي موضوع قرارداد

30

شماره مناقصه /1029 :م1400/

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

تاریخ 1400/04/28 :

"اسناد مناقصه عمومی برون سپاری تحویل سیمان بصورت پاکتی "

پیوست شماره دو  :حداقل تجهیزات مورد تعهد پیمانکار جهت اجرای موضوع قرارداد
ردیف

تعداد

نام تجهیز

1

رکتیفایر جوشکاري

5

2

انواع چین بالک

3

3

اتواع تیفور

2

4

سنگ فرز بزرگ

3

5

مینی سنگ

3

6

انواع جک لقمه اي

3

7

انوع جک دنده اي

3

8

کپسول هوا

5

9

کپسول گاز

3

10

ست هوا برش

2

11

رکتیفار CO2

3

12

زنجیر دو سر قالب  6متري

6

13

انواع شگل

6

14

انواع سیم بکسل و تسمه

6

15

انواع آچار

 2ست

16

انواع جعبه ابزار با تجهیزات کامل

 2ست

17

کابل جوشکاري

 300متر

18

کابل سیار

 200متر

19

بیل و وسایل نظافت

 5ست

20

فرغون

 5ست

21

کانینر  40فوت

 1دستگاه

22

کانکس

 1دستگاه

23

شیلنگ فشار قوي  20بار

 100متر

توضیحات :


در صورت نیاز به ابزار آالت دیگر خارج از لیست فوق جهت انجام قرارداد پیمانکار ملزم به تهیه آن می باشد.
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شماره مناقصه /1029 :م1400/
تاریخ 1400/04/28 :

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"اسناد مناقصه عمومی برون سپاری تحویل سیمان بصورت پاکتی "

پیوست شماره  : 3لیست معاینات دوره اي ( بصورت سالیانه )و
تجهیزات حفاظت فردي پرسنل پیمانکار
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شماره مناقصه /1029 :م1400/
تاریخ 1400/04/28 :

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"اسناد مناقصه عمومی برون سپاری تحویل سیمان بصورت پاکتی "

الف  :معاینات دوره ای ( بصورت سالیانه ) شامل :
-1آزمایشات خون و ادرار شامل

CBC-FBS-BUN-U/A-CRATININ-TG-LDL-HDL-LFT-URICACID-ESR-PSA

-2ادیومتری کامل به روش کلینیکال
-3اسپیرومتری کامل
-4اپتیومتری

ب  :تجهیزات حفاظت فردی شامل :
ردیف

نام تجهیز

دوره توزیع

1

لباس کار

شش ماهه

2

کفش ایمنی ( نگهبان درجه )1

شش ماهه

3

ماسک پارچه اي سوپاپ دار

هفتگی

4

گوشی ایرماف ( مدل ) PELTOR

سالیانه

5

گوشی ایرپالگ ( مدل ) ELVEX

دو ماهیانه

6

مقنعه جوشکاري

ماهیانه

7

دستکش بنایی ( الستیکی یا پارچه اي )

هفتگی

8

بادگیر

سالیانه

9

کاله ایمنی

سالیانه

توضیحات :


هزینه انجام معاینات دوره اي جدول الف و تهیه تجهیزات حفاظت فردي پرسنل پیمانکار جدول ب بر عهده کارفرما می باشد.
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