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 مقدمه*

)سهامي  پارس -ساخت ژنراتور مپنا شركت مهندسي و»اين قرارداد و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است مابين 
)به شماره  ......................و به نمايندگي آقاي  1111-1667-6693، شماره اقتصادي 11111252281، شماره شناسه ملي 175121به شماره ثبت  «خاص(
كه اختيار امضاي اين قرارداد را دارند  ..................... با سمت (....................)به شماره ملي  ...........................آقاي و  ..................( با سمت ..........................ملي 

، شماره شناسه .............به شماره ثبت  («...............) ..............................شركت » و شود از يك طرف ناميده مي "كارفرما" و از اين پس در اين قرارداد
كه اختيار امضاي اين قرارداد را  ......................( با سمت ..................)به شماره ملي  ...............آقاي و به نمايندگي  ................، شماره اقتصادي .................ملي 
 :ديگرد در محل كارفرما منعقد به شرح زير  و ديگر طرفشود از  ناميده مي "پيمانكار" ددر اين قـراردا سـاز اين پ ودارد 

 

 موضوع قرارداد  -ماده يك 

 هـاي مختلفـي كـه كتبـاس توسـط كارفرمـا بـه پيمانكـار ابـال            ها و بخـش  موضوع قرارداد عبارت است از تأمين نيروي انساني مورد نياز كارفرما جهت قسمت
 گردد.  مي

 باشد. ميتبصره: در صورت اعالم نياز كارفرما، پيمانكار مكلف به تأمين نيروي انساني مورد نياز براي دفتر مركزي كارفرما )واقع در تهران( نيز 
 

 اسناد و مدارك قرارداد -دو ماده 

 است: ريمجموعه اسناد و مدارك قرارداد حاضر به شرح ز
 قرارداد حاضر. -الف
 (.HSEبهداشت، ايمني و محيط زيست ) دستورالعمل الزاماتپيوست شماره يك؛  -ب
 پيوست شماره دو؛ اصول و الزامات نظام آراستگي. -ج
 . منع افشاي اطالعات توسط تأمين كنندگان كاال و خدماتپيوست شماره سه؛ تعهدنامه  -د

 يكه در طول مدت قرارداد و به منظور اجراي قرارداد از سو يگريهر نوع سند د ايها، دستورات كار و  جلسه صورت ها، هياسناد تكميلي مانند مكاتبات، الحاق
به شمار  ياسناد و مدارك قرارداد ءگردد نيز جز طرفين قرارداد مبادله مي يو با امضا شده ميبه فروشنده ابال  و يا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظ داريخر
   خواهند داشت. تينسبت به يكديگر اولو ميبه قد دياز جد حسب تاريخ كسانيموضوعات  يآيد و برا مي

 

 مبلغ كارگزاري -ماده سه 
  باشد. ( ريال مي............................) ....................مبلغ كارگزاري قرارداد به ازاي تأمين هر نفر نيروي انساني ماهانه مبلغ 

 

 شرايط پرداخت  -ماده چهار 
هـاي الزم و بـا در نظـر     سليم نمايد. سپس كارفرما پس از بررسيتحساب كاركرد كليه پرسنل خود را به كارفرما  پيمانكار موظف است در پايان هر ماه صورت

 نمايد.  گرفتن انجام كار با كيفيت مطلوب و اعمال كسور قانوني و قراردادي مبلغ قابل پرداخت را به پيمانكار پرداخت مي
 كاركرد كاركنان پيمانكار بايد به تأييد دستگاه نظارت برسد.  تبصره:

 

 مدت قرارداد  -ماده پنج 
  باشد. و به مدت يكسال شمسي مي .....................و پايان آن ....................... تاريخ آغاز قرارداد 

 

 تعديل بها –ماده شش
 . باشد نمي وجه مشمول تعديل بوده و به هيچمبلغ قرارداد در طول مدت اجراي قرارداد ثابت 

 باشد.   عالي كار قابل اعمال مي بر اساس بخشنامه صادره از شوراي تبصره: صرفاس افزايش حقوق پرسنل در ابتداي سال
 

 ناظر قرارداد –ماده هفت 

پيمانكار موظف است كارها را باشد.  مي مديريت منابع انساني كارفرمابر عهده  نظارت بر اجراي كارهايي كه پيمانكار برطبق مفاد اين قرارداد تقبل نموده است
د. كناجرا نمايد  ابال  مي ساس يا بوسيله نماينده يا نمايندگان خود در چارچوب اسناد و مدارك قراردادأبر طبق قرارداد و همچنين بر طبق دستوراتي كه كارفرما ر

 نخواهد بود.  اردادي پيمانكارهاي قر به هر حال نظارت كارفرما رافع مسئوليت
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 سپرده حسن انجام كار  -ماده هشت 

گردد. مبلغ اين سپرده در پايان قرارداد، بنا به تقاضاي كتبي پيمانكار و با ارائه  )پنج( درصد از مبلغ كارگزاري به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر مي 5

 گردد. آزاد و به پيمانكار پرداخت مي قراردادناظر مفاصاحساب تأمين اجتماعي از سوي وي و تأييد 
 

 تعهدات طرفين -ماده نه 
 تعهدات پيمانكار:   -الف

 باشد: پيمانكار ملزم و متعهد به رعايت موارد زير مي
 كاركنان وي.  همهنامه انضباطي كارفرما توسط  رعايت آيين -9-1
 ركنان قبل از آغاز كار. براي كاعدم اعتياد و اخذ و ارائه گواهي عدم سوءسابقه  -9-2
 تنظيم قرارداد همكاري براي كليه كاركنان و ارائه يك نسخه از قراردادها به كارفرما.  -9-3
دستمزد اعمّ از: بيمه تأمين اجتماعي، بيكاري، ازكارافتادگي، سنوات، مبلغ عيدي و پاداش، سنوات، حق مسكن، بن خـوار و بـار، حـق     پرداخت حقوق و -9-1

بايستي به پرسنل پيمانكار پرداخت شود برعهده و هزينه پيمانكار بوده و كارفرمـا در   اوالد، اضافه كار و هرگونه مزايايي كه به نحوي از انحا مي مرخصي، حق
 اين رابطه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

وق پرسنل يا ارائه برگ قطعي ماليـات حقـوق پرسـنل از    شده پرسنل و همچنين ارائه مدارك پرداخت ماليات حق ارائه يك نسخه از ليست بيمه پرداخت -9-5
 سازمان امور مالياتي و گواهي پرداخت آن.

 رعايت ساعت كار كارفرما و همچنين ارائه خدمات الزم در روزهاي تعطيل و جمعه طبق ابال  كارفرما. -9-6
 آموزش الزم به كاركنان خود جهت اجراي دقيق و با كيفيت خوب وظايف محوله. -9-7
 نمودن كاركنان خود از همان ماه اول آغاز همكاري.  بيمه -9-8
. باشـد  پيمانكـار مـي  بر عهـده   پيمانكارشده به  يآمده براي پرسنل معرف مسئوليت مراجعه به مراجع قانوني و قضايي و جوابگويي در قبال اتفاقات پيش -9-9

( يقانون تأمين اجتماع 66)موضوع ماده  يكارفرما نسبت به پوشش بيمه مسئوليت مدن يشده از سو يمعرف تيكارفرما و مسئول نهيموظف است با هز پيمانكار
  .دينما اقدام

شوند مستخدمين پيمانكار بوده و مسئوليت جوابگويي به كليه حقوق و مزاياي مربوط به آنها اعـم از   كارگراني كه به وسيله پيمانكار به كار گمارده مي -9-11
 هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت. موارد  گونهدر اينو كارفرما  استج و ساير موارد قانون كار و سازمان تأمين اجتماعي در تعهد پيمانكار انفصال، اخرا

كاركنان پيمانكار انگاري  ها و تجهيزات كارفرما ناشي از سهل ها، تأسيسات، امكانات، دستگاه مسئوليت تأمين مالي به ازاي خسارات وارده به ساختمان -9-11
 هاي موجود خواهد بود. حساب، مطالبات يا ضمانت بر عهده پيمانكار است. در صورت ورود خسارت، جبران و تأمين آن از محل صورت

رفرما حداكثر تا پيمانكار موظف است تا تعيين تكليف واگذاري موضوع قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر توسط كا ،قرارداد پايان يافتنپس از  -9-12
 )دو( ماه به تعهدات موضوع اين قرارداد عمل نمايد.  2
 هاي صادره از سوي كارفرما خواهد بود.  ساعت كار طبق برنامه كاري كارفرما و بر اساس اطالعيه -9-13
 ز مرخصي را خواهند داشت.نيروهاي پيمانكار در صورت موافقت سرپرست مستقيم يا مدير مربوطه در شركت كارفرما حق استفاده ا -9-11
در صورت افزايش فضاي كاري و اضافه شدن وظايف پيمانكار خارج از موضوع اين قرارداد و در صورت توافـق كارفرمـا، امكـان افـزايش پرسـنل بـا        -9-15

 تنظيم الحاقيه قرارداد وجود دارد. 
ولي در صورت درخواست كارفرما بـراي كـاهش يـا افـزايش      گردد؛ نفر برآورد مي (هشتادسيصد و ) 381ميانگين ماهانه تعداد نيروهاي پيمانكار تعداد  -9-16

  باشد. ارفرما نمينيروهاي به كارگرفته شده، پيمانكار متعهد و مكلف به تمكين بر درخواست كارفرما بوده و طرح هرگونه اعتراضي در اين رابطه مورد قبول ك
 هاي خود را به همراه ليست حقوقي كاركنان به نماينده كارفرما ارائه نمايد. حساب پيمانكار متعهد است در پايان هرماه صورت -9-17

ـ    -9-18 ه پيمانكـار  پيمانكار موظف است ماهانه بر اساس در خواست پرسنل )با تعداد وام و سقفي ريالي كه مورد توافق با كارفرما قرار مي گيـرد و متعاقبـاس ب

الحسنه به پرسنل خود پرداخت نمايد. همچنين در صـورتي كـه پرسـنل بـه هـر دليـل قـادر بـه ارائـه           تبر وام قرضگردد( و در قبال اخذ ضمانت مع ابال  مي

 بايستي نسبت به پرداخت وام مورد درخواست اقدام نموده و مبلغ وام را تا پايان قرارداد با پرسنل تسويه نمايد.  هاي مربوطه نباشد پيمانكار مي ضمانت

است در هر ماه ليست پرداختي بيمه تأمين اجتماعي پرسنل خود را جهت كنترل نزد نماينده خود قرارداده و پرسنل را از اين امر مطلع پيمانكار موظف  -9-19

 نمايد. 
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 امـور اداري   پيمانكار موظف است با مسئوليت و هزينه خود يك نفر نماينده مجرب آشنا به مسايل بيمه، كامپيوتر، قراردادهـا، آگـاه بـه رونـد اجرايـي      -9-21

اي و مالي كاركنان پيمانكار بطور دايم مستقر نموده  بيمهاعزام به همراه مصدومان و بيماران شغلي، و پرسنلي در محل كارخانه كارفرما بابت انجام امور اداري، 

هـاي درمـاني ناشـي از حادثـه،      بت جبران هزينـه باو هاي فوري پرسنل خود  )پانزده ميليون( ريال به عنوان تنخواه جهت دريافت 15،111،111و حداقل مبلغ 

پرينتر جهت انجـام  مساعده، مأموريت و ... در اختيار نماينده مذكور قرار دهد. در ضمن پيمانكار موظف است در اين راستا يك دستگاه كامپيوتر و يك دستگاه 

 امور موصوف در محل كارفرما مستقر نمايد.  

انتخـاب  كارفرمـا   HSEبا شرايط روحي و جسمي سـالم و مطـابق الزامـات    سال  15تا  18بايستي از ميان افراد در فاصله سني  كاركنان پيمانكار مي -9-21

 گردند.

صـادره امـور كاركنـان    هـاي   اند مطابق روش جاري و مرسوم شركت كارفرما زمان ورود و خروج خود را با اسـتفاده از كـارت   كاركنان پيمانكار موظف -9-22

 شركت كارفرما ثبت نمايند.

شوند تابع ضوابط و مقررات شركت كارفرما بوده و چنانچه از نحوه رفتار و اخالق هر يك از افـراد   كليه افرادي كه از سوي پيمانكار به كار گمارده مي -9-23

 واجد شرايط باشد خواهد بود.اعالم نارضايتي شود پيمانكار ملزم به جايگزين نمودن آن با فرد ديگري كه 

 در حـين كـار   پيمانكار متعهد و مسئول اجراي كليه مقررات حفاظتي، بهداشتي و ايمني مندرج در قانون كار و مقررات مربوطـه توسـط پرسـنل خـود      -9-21

سنل در اثر هر گونه حادثـه بـر عهـده پيمانكـار     باشد و مسئوليت قانوني و پاسخگويي و جبران خسارات احتمالي و نيز مداواي پر ميو مأموريت اياب و ذهاب 

 باشد و كارفرما در اين رابطه مسئوليتي ندارد. مي

 كـار  مسئوليت هر گونه مسايل و مشكالت در رابطه با نحوه استخدام و بكارگيري كارگران موضوع قرارداد و نيز عدم رعايت اصول و مـوازين قـانون    -9-25

 ن دسته از كاركنان هيچگونه رابطه استخدامي و شغلي با شركت كارفرما ندارند.و غيره متوجه پيمانكار بوده و اي

نمايد؛ مگر آنكه دليلي موجه براي نپذيرفتن هريك از آنهـا داشـته    كارگيري كاركناني است كه كارفرما به وي معرفي مي هپيمانكار ملزم به پذيرش و ب -9-26

 باشد.

 را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نموده و اعالميه مربوطه را تسليم كارفرما نمايد.پيمانكار مكلف است كاركنان خود  -9-27

 پيمانكار ملزم است قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران را رعايت نمايد.  -9-28

؛ در غيـر ايـن   اقـدام نمايـد  فردي پرسـنل خـود   به ارائه تسويه حساب  نسبتبه هنگام تسويه حساب با كارفرما و در پايان قرارداد ملزم است پيمانكار  -9-29

 صورت تسويه حساب با پيمانكار انجام نخواهد شد.

 هماهنگي داشته باشد. ناظر قراردادپيمانكار مكلف است در انجام كليه امور با   -9-31

 نمايد.  ركت پيمانكار ايجاد نمياين قرارداد هيچگونه تعهد استخدامي )از هر نوع( را براي كارفرما و در جهت استخدام پرسنل ش -9-31

 گيرد.  هر گونه كمك نقدي و يا غير نقدي كه كارفرما به پرسنل نمايد از اختيارات كارفرما بوده و از اين بابت سودي به پيمانكار تعلق نمي -9-32

 باشند.كليه پرسنل پيمانكار بايستي داراي كارت شناسايي عكس دار و منقوش به مهر شركت پيمانكار  -9-33

گردد جهت ممانعت از بروز هرگونه مشكل كارگري و اعتصاب ناشي از آن اقدامات پيشگيرانه را انجام دهد؛ لذا در صورت آنكه اين  پيمانكار متعهد مي -9-31

 هـا   قرارداد از محل مطالبـات، ضـمانت  امر توسط پيمانكار محقق نگردد، به ازاي هر روز توقف و يا تأخير در كار و توليد كارفرما معادل يك درصد از كل مبلغ 

مرتبه باشد، كارفرما عالوه بر اخـذ خسـارات وارده، حـق     3روز و  3هاي پيمانكار كسر خواهد شد. چنانچه دفعات و مدت اعتصابات بيش از  حساب و يا صورت

 نمايد. ميطرفه خواهد داشت و پيمانكار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب  فسخ قرارداد را به صورت يك

  باشد. پيمانكار ملزم به پذيرش مسئوليت كليه موارد حقوقي مرتبط با كار پرسنل معرفي شده و پيگيري آن مي -9-35

 نيقرارداد و همچن يك( مندرج در پيوست شماره HSEالزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست )خود و پرسنلش  ملزم و متعهد است مانكاريپ -9-36

و به تشخيص  مانكاريد و چنانچه در حين انجام كار موضوع قرارداد به داليل قصور يا تخلف پنمقررات ايمني و انتظامي كارفرما را بطور كامل رعايت نماي

ئول جبران آن و پرداخت سم مانكاريمراجع ذيصالح خسارت و آسيبي به اموال، تأسيسات و كاركنان كارفرما و يا به هر شخص ثالثي وارد گردد، پ اكارفرما ي

  هاي مربوطه خواهد بود.  هزينه
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 را رعايت نمايند. ( 5S، الزامات نظام آراستگي )دواند مطابق شرح مندرج در پيوست شماره  تحت امر ايشان ملزم پرسنلپيمانكار و  -9-37
اقـدام بـه واگـذاري اطالعـات، اسـناد و مـدارك        شرايطي هيچنمايد كه تحت  ار و تأييد ميقرارداد اقر سهاساس تعهدنامه پيوست شماره بر  پيمانكار -9-38

هاي الزم را به منظور عدم افشاي آنها نزد اشخاص ثالث بنمايد. در صورت عدم رعايت اين بنـد از قـرارداد كارفرمـا     كارفرما به اشخاص ثالث ننموده و احتياط
 مايد.مأذون و مختار است كه به تشخيص خود قرارداد را فسخ ن

 باشد: پيمانكار ملزم به رعايت الزامات انرژي كارفرما به شرح زير مي -9-39

 باشند. مي  ISO 50001پرسنل پيمانكار موظف به آشنايي و پايبندي به اصول و مقررات مديريت انرژي -الف
 باشد. استفاده از تجهيزات فرسوده و قديمي توسط پيمانكار ممنوع مي -ب

 باشد. هاي غير كاري الزامي مي تجهيزات در زمانخاموش بودن كليه -ج

 باشند.  B و A  آالت پيمانكار، بايد داراي سطح انرژي  كليه موتورهاي الكتريكي تجهيزات و ماشين-د

 باشد. استفاده پيمانكار از سيستم هواي فشرده مركزي شركت منوط به اخذ مجوز واحد مديريت انرژي مي - ه

 باشد. ( در زمينه مصارف گاز طبيعي الزامي ميBو  Aپربازده )سطح انرژي  استفاده از تجهيزات -و 

 بر توسط پيمانكار الزامي است. اخذ تائيديه واحد مديريت انرژي درخصوص خريد تجهيزات و قطعات انرژي-ز
 :است و متعهد ملزم مانكاريپ -9-11

 .ديثبت نما كارفرما يپرسنل طبق احكام حقوق يواقع يها مطابق با پست ،ياجتماع نيمأشده به سازمان ت هيارا ليپرسنل را در فا مهيكد شغل ب -الف
 .ديبه مراكز مورد نظر صادر نما هئجهت ارا را پرسنل ياز سو ياشتغال و كسر از حقوق درخواست يگواه -ب
 .ديننما ياتيو وجه نسخ را مشمول كسور مال تيو ذهاب، مامور ابيا يها تميكاركنان آ اتيجهت محاسبه مال -ج
قرار  يا مهيو وجه نسخ را مشمول كسور ب تيمورأو ذهاب، م ابيا ،يور پاداش بهره ،يمند عائله ،يبن كارگر يها تميكاركنان آ مهيجهت محاسبه ب -د

 ندهد.
 

 تعهدات كارفرما:   -ب

گردد كه فضا يا محلي را در قالب اتاق يا كانكس و يك خط تلفن داخلي در اختيار نماينده و سرپرست پيمانكار جهت پيگيري امور محوله  كارفرما متعهد مي -

 قرار دهد. 

 نمايد.  كارفرما نسبت به صدور كارت شناسايي و كارت ثبت ساعت ورود و خروج براي كاركنان پيمانكار اقدام مي -

 باشد.  پرسنل پيمانكار بر عهده كارفرما ميو ساير تجهيزات حفاظت فردي أمين لباس كار و كفش كار ت -

يـن خـدمات   بر اساس شرايط حاكم در شركت كارفرما در صورتي كه كارفرما جهت كاركنان خود غذا و سرويس اياب و ذهاب ارائه نمايد، به پيمانكار نيـز ا  -

 ارائه خواهد شد.  

 ضروري است.  32-9حق پيمانكاري، حقوق پرسنل پيمانكار توسط كارفرما پرداخت خواهد شد. در اين ارتباط توجه به بند عالوه بر  -

 سنل ايشانكارفرما هيچگونه مسئوليتي درقبال حوادث ناشي از عدم رعايت نكات ايمني، حفاظت فردي و صنعتي و بهداشتي و يا غيره توسط پيمانكار و پر -

 ندارد. حين مأموريت و حين اياب و ذهاب  در محل كار و

 .ناظر قرارداداب مورد تائيد حس عرفي شده به پيمانكار بر اساس صورتمپرداخت حقوق و مزاياي كاركنان  -

كارفرما پس از ارائه  اينمايد و  كارفرما پس از ارائه رسيد پرداخت ماليات حقوق و ليست حقوق توسط پيمانكار چك ماليات حقوق را در وجه پيمانكار صادر مي-

  زيمربوطه وار ياتيالبه حساب حوزه م يمهلت قانون يحقوق پرسنل را ط اتيليست حقوق توسط پيمانكار و ارائه مشخصات حوزه مالياتي مربوطه مبلغ مال

ن را آو كار فرما پس از صدور چك مبلغ  موظف است فيش پرداخت حق بيمه ماهانه را به كارفرما ارائه نمايد پيمانكار. دينما يم مانكاريپ ليآن را تحو شيو ف

 .نمايد به حساب بيمه واريز مي
 

 تغيير در حجم نيروي انساني و مدت قرارداد -ماده ده
انساني مورد نياز خود اقدام نموده و پيمانكار ملزم و متعهد به قبول كارفرما مأذون و مختار است كه در طول مدت قرارداد نسبت به افزايش و يا كاهش نيروي 

 باشد. بر اين اساس مبلغ و حجم قرارداد متناسب با آن افزايش و يا كاهش خواهد يافت.  آن مي
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رابطه حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب همچنين كارفرما مأذون و مختار است مدت قرارداد را بنا به اختيار خود افزايش يا كاهش دهد و پيمانكار در اين 
 .نمايد و اسقاط مي

بـه پيمانكـار ابـال     )با امضـاي مـديرعامل كارفرمـا(    تبصره: در صورت افزايش يا كاهش نيروها بر اساس نظر كارفرما يا نماينده وي، مراتب به صورت كتبي 
 باشد. را مياالج االتباع و الزم ر الزمگردد كه اين تغيير از جانب پيمانكا مي
 

 مدت قرارداد  اتتغيير -يازده ماده 
 در موارد زير مدت قرارداد قابل تغيير خواهد بود: 

 قرارداد تغيير كند. 11كار طبق ماده  حجمكه  در صورتي-11-1
 .(16)ماده  در صورت بروز حوادث قهريه -11-2
 .دموثر باش بر مدت ارائه خدماتهايي ايجاد شود كه  كه قوانين و مقررات جديدي وضع و يا محدوديت در صورتي -11-3

كه پيش آمدن اين موارد را مستلزم تغيير مدت قرارداد بشناسد تغيير مدت  فوق كارفرما موضوع را مورد مطالعه و رسيدگي قرار داده و در صورتي در موارد
 نمايد. ابال  مي رارداد را به پيمانكارق
 

 كسور قانوني - دوازدهماده 
 مين اجتماعي و حفاظت فني و بهداشت كار و همچنين قـوانين  أهاي مربوط به كار و ت كند كه از جميع قوانين و مقررات و آئين نامه تأييد مي پيمانكار -12-1

ه و متعهـد اسـت همـه آنهـا را     و مقررات مربوط به مالياتها و عوارض مترتب بر قرارداد كه در زمان امضاي قرارداد معتبر و الزم االجرا است كامالس مطلع بـود 
 كارفرما نخواهد بود.متوجه  پيمانكار در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر توسط ؛رعايت كند

 قانون تأمين اجتماعي كسر خواهد شد.  38)پنج( درصد به عنوان بيمه موضوع ماده  5از هر صورت وضعيت پيمانكار  -12-2
حساب، آزاد سازي تضمين انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان  صد مذكور، مبلغ آخرين صورت)پنج( در 5پرداخت 

 باشد. تأمين اجتماعي مي
د. در صورت عدم ارائـه  ينما مه اقدامبيملزم و متعهد است حداكثر طي مدت سه ماه پس از خاتمه قرارداد نسبت به اخذ و ارائه مفاصاحساب پيمانكار : 1تبصره 

 31اضـافه  بـه  را  هـاي آن  نهيو هزنموده مه اقدام بينسبت به اخذ مفاصاحساب  ساسأتواند ر كارفرما ميشده،  تعيينطي مهلت  پيمانكارتوسط  بيمهمفاصاحساب 
 د.اينم ميحق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط پيمانكار وصول و  پيمانكار ضامينها و ت باالسري از محل مطالبات، سپرده)سي( درصد 

قانون تأمين اجتماعي به  38: پيمانكار موظف است كاركنان خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نموده و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 2تبصره 
ن اجتماعي عمل نكند و نتيجتاس بابت اجراي قرارداد حاضر مبالغي به سازمان تأمين قانون تأمي 38آن سازمان بپردازد. در صورتي كه پيمانكار مطابق ماده 

ظور وصول مبالغ اجتماعي بدهكار شود و تبعاس طبق مقررات و قوانين جاري كشور اين بدهي از كارفرما مطالبه و دريافت شود، كارفرما حق خواهد داشت به من
ريقي كه صالح بداند به پيمانكار مراجعه و از طريق ضبط و برداشت مبلغ ضمانت انجام تعهدات، سپرده حسن پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي، به هر ط

 .انجام كار و ساير مطالبات پيمانكار و يا از طريق قانوني و قضائي احقاق حق نمايد
 

 جرايم  - سيزدهماده 

نشده باشد يا هرگونه حقوقي كه به كارگران پرداخت نشده باشد هزينه آن توسط كارفرمـا  آن قسمت از تعهدات پيمانكار كه به تشخيص كارفرما ايفا  -13-1
گردد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي ندارد و چنانچه كارفرما نواقصـي در امـور    هاي ماهانه يا تضامين و مطالبات پيمانكار كسر مي برآورد شده و از پرداخت

گردد اقدام بـه رفـع آنهـا نمايـد؛ در غيـر ايـن صـورت         ستي در مدت زمان الزم كه از طرف كارفرما تعيين و مشخص ميباي محوله مشاهده نمايد پيمانكار مي
هاي ماهانه يا  را به تشخيص خود به اضافه يك برابر آن از پرداخت ي كارسازي شدهها كارفرما رأساس اقدام به رفع نقص نموده و مأذون و مختار است تا هزينه

 لبات پيمانكار كسر نمايد.تضامين و مطا
انگاري مشاهده شود بـدون   گردد سريعاس اقدام نموده و در غير اين صورت چنانچه سهل كار كه به وسيله كارفرما اعالم مي نواقصپيمانكار موظف است در رفع 

 هـا، تنظـيم ليسـت حقـوق و دسـتمزد پرسـنل        حساب تانگاري شامل اشتباه در تنظيم صور اغماض طبق مفاد قرارداد با پيمانكار برخورد خواهد شد. اين سهل
 باشد.  و ديگر اسناد مرتبط مي

باشد و پيمانكار در پرداخت جـرايم تعيـين شـده از جانـب      جرايم تأخير يا تعلل در انجام تعهدات به هر ميزان كه كارفرما تشخيص دهد با پيمانكار مي -13-2
 نمايد. سقاط ميارفرما حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و اك
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ار گـردد،  چنانچه پيمانكار در طول مدت اجراي قرارداد به موقع نسبت به انجام وظايف خود اقدام ننمايد و به هر دليلي موجب ايجاد وقفه در رونـد كـ   -13-3
 )سي( درصد اضافه به حساب پيمانكار منظور خواهد نمود.   31هاي مربوطه را برآورد و با  كارفرما رأساس نسبت به رفع مانع اقدام و هزينه

 مـأذون  قـرارداد تجـاوز نمايـد، كارفرمـا      مبلـغ درصـد   ()بيست 21 ازهاي مختلف  يا تعلل پيمانكار در بخش خيرأتارزش ريالي جرايم مجموع چنانچه  -13-1
 )بيست( درصد مبلغ قرارداد تجاوز نمايد. 21م قابل دريافت از پيمانكار نمي تواند از ولي در صورت ادامه، جراي. نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايدو مختار است 

 باشد.  نمي 19تبصره: دريافت وجه التزام مقرر مانع از الزام به ايفاي تعهد يا اعمال حق فسخ قرارداد مطابق ماده 
 

 هاي وارده تضمين خسارت – چهاردهماده 
 باشد. يمسال معادل مبلغ كل قرارداد در طول يكهاي وارده توسط كاركنان پيمانكار به كارفرما )اعم از تأسيسات و ...(  خسارتتعهد پيمانكار در قبال  -11-1
 مسئوليت مدني اعمال خالف قانون كاركنان بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.  -11-2

 

 بيني نشده(  حوادث قهريه )پيش - پانزدهماده 

هاي  هاي غير عادي، خشكسالي بروز جنگ اعم از اعالم شده يا نشده، انقالب عمومي، شيوع بيماري واگيردار، زلزله، سيل و طغياندر صورت  -15-1

مطلع نمايد.  ثگونه حواد )بيست( روز كارفرما را از بروز اين 21مكلف است حداكثر ظرف مدت  مانكاريدار و مانند آنها، پ هاي دامنه سوزي سابقه، آتش بي

بر حسب مورد تمديد مناسبي را در نظر گرفته و يا  مانكاريكارفرما پس از حصول اطالع، موضوع را مورد بررسي قرار داده و درصورت احراز صحت ادعاي پ

خواهد  مانكارياطالع پ نسبت به خاتمه دادن قرارداد و يا حذف تعهدات انجام نشده در اثر وقوع حوادث قهريه از قرارداد اتخاذ تصميم نموده و نتيجه را به

 رساند.

شود. همچنين كارفرما مسئول  عدم انجام تعهدات قراردادي توسط پيمانكار به دليل بروز شرايط قهريه به منزله قصور يا نقض قرارداد تلقي نمي -15-2

 ديده است، نخواهد بود.هايي كه پيمانكار در نتيجه عدم اجرا و يا تأخير در اجراي تعهدات خود ناشي از شرايط قهريه  خسارت

 يابد.  در صورت بروز حوادث قهريه قرارداد موقتاس معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه مي  -15-3

 ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفين انجام خواهد شد. كي: چنانچه مدت حوادث قهريه بيش از 1 تبصره

 : در صورت تعليق قرارداد بر اساس مفاد اين ماده، مبلغ قرارداد مشمول تعديل نخواهد شد.2 تبصره
 

 انتقال به غير - شانزدهماده 

 پيمانكار حق انتقال يا واگذاري كل قرارداد را به غير ندارد. -16-1

 تواند بدون موافقت كتبي كارفرما تمام يا قسمتي از قرارداد را به غير واگذار نمايد.  پيمانكار نمي -16-2

زماني بكاهد و تحت تبصره: در صورت موافقت كارفرما مبني بر واگذاري جزيي از كار به غير، واگذاري جزيي نبايد به قسمي باشد كه از ادامه كار طبق برنامه 

ل وخيرات احتمالي كه در اثر اين واگذاري بوجود خواهد آمد مسئأسئوليت و تعهدات پيمانكار نخواهد كاست. در هر صورت پيمانكار نسبت به تهيچ عنواني از م

 خير در انجام تعهدات خواهد شد.أبوده و مشمول جريمه ت
 

 قانون منع مداخله  - هفدهماده 
 باشد. هاي بعدي آن نمي و اصالحيه 1337دي ماه  22دارد كه مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخله مصوب  اعالم مي مانكاريپ
 

 هدايا  - هجدهماده 
جنسي  واعم از نقدي  ييالعمل يا پاداش يا تحفه يا هدايا ها يا خويشاوندان آنها حق حق ندارد به منظور تحصيل قرارداد به متصديان مربوطه يا واسطه مانكاريپ

 .ديعطا نموده و يا آنها را در منافع خود سهيم نما
 

 فسخ قرارداد - نوزدهماده 
 كارفرما مأذون و مختار است قرارداد را فسخ نمايد: ريدر موارد ز -19-1

 انجام هر يك از تعهدات قراردادي )اعم از فعل يا ترك فعل(.در و مسامحه الف( قصور 
 كاركنان بدون سرپرست يا تعطيل نمودن كار بدون اجازه كارفرما.ب( رها كردن 
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 . 11وفق ماده  تغيير در حجم نيروي انساني و مدت قراردادج( عدم قبول 
 پيمانكار.ورشكستگي  ياد( انحالل 

 .13( تأخير يا تعلل پيمانكار بيش از مواعد و موارد مقرر وفق ماده  ه
 به شخص ثالث، بدون اجازه كتبي كارفرما.ي از قرارداد ( انتقال كل يا جزيو
 قرارداد گردد. 17( پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني موضوع ماده ز
 . 38-9و بند  18( تخلف پيمانكار وفق ماده ح
 ( وجود مانع قانوني بر اجازه انجام و ادامه كار براي پيمانكار.ط
 ي پيمانكار در اجراي قرارداد.( عدم توانايي
كه اجراي قرارداد را به مخاطره افكند و يا عدم انجام دستورات كارفرما به منظور رفع نواقص كارهاي  مانكاريي هر يك از مفاد قرارداد توسط پعدم اجرا( ك

 شده است.   تعيين مانكاريانجام شده معيوب در مهلت معقولي كه براي پ
 با يك يا تعدادي از موارد مذكور براي فسخ قرارداد و اجراي تمام مفاد اين ماده كافي خواهد بود. مانكاري: تشخيص كارفرما مبني بر انطباق تخلف پ1 تبصره

معادل مبلغ قرارداد به  يمكلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قرارداد مانكاري، پ1-19در صورت فسخ قرارداد به يكي از علل مشروحه در بند  -19-2
 .باشد يكارفرما م
گردد.  و از تاريخ ابال  مكاتبه يادشده قرارداد فسخ شده تلقي مي ديخواهد رس مانكاريكارفرما جهت فسخ قرارداد، مراتب كتباس به اطالع پ ميا تصم: ب2 تبصره

تشخيص مراجعه  دمموظف است ظرف يك هفته از تاريخ ابال  فسخ قرارداد جهت تسويه حساب به محل كارفرما مراجعه نمايد و در صورت ع مانكاريپ
 كارفرما قطعي و مالك عمل خواهد بود.

و وجه التزام را از محل  ميكارفرما مأذون و مختار است كه جرا ني. همچنباشد يو وجه التزام نم ميجرا افتي: فسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در3 تبصره
متعهد به پرداخت  مانكاريي يا قضايي وصول نمايد. در صورت عدم تكافو، پنزد او دارد بدون احتياج به انجام اقدامات ادار مانكاريمطالبات و تضاميني كه پ

 الباقي خواهد بود. 
ماه پيش از پايان  كيجداي از موارد فوق، كارفرما با استفاده از خيار شرط مأذون و مختار است كه قرارداد را بنا به مصلحت و صالحديد خود تا  -19-3

 .گردد يآزاد م ادقرارد نيوجه التزام مقرر تضام افتيفوق( بدون در 2)طبق تبصره  مانكاريحساب با پ هيصورت پس از تسو نيقرارداد فسخ نمايد. در ا
 

 حل اختالف  -ماده بيست 

داد يا اسناد در صورت بروز هر گونه اختالف ميان طرفين اعم از اينكه مربوط به انجام موضوع قرارداد يا مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مواد قرار -21-1

 گردد.  و مدارك آن باشد موضوع اختالف به مراجع ذيصالح قضايي ارجاع مي

به موجب اين قرارداد بر عهده دارد اجرا نمايد و در غير اين صورت كارفرما طبق مفاد قرارداد با  پيمانكار ملزم است تا حل اختالف تعهداتي را كه  -21-2

 بايستي به تعهدات خود نسبت به پيمانكار عمل نمايد. نمايد. بديهي است كارفرما نيز در طول مدت حل اختالف مي تشخيص خود نسبت به پيمانكار عمل مي
 

 كليت قرارداد -يكبيست و ماده 

استفاده  مورد تنهاييتواند به  آن نمي يك ماده از يك بخش يا، قرارداد راجع به حل اختالف 21ماده مفاد  از به غير مجموعه است و يك كليت و اين قرارداد

 .گردد نمي نقضاي از اين قرارداد با ماده ديگر  و هيچ مادهقرارگيرد 
 

 عناوين - دوماده بيست و 
باشد  به منظور راهنمايي و اطالع يافتن از مفاد مواد مي هاي اين قرارداد نوشته شده است درعناوين مواد قرارداد، اسناد و مدارك و پيوستكلمات و عباراتي كه 

 توان از آنها در تفسير مواد قرارداد استفاده كرد. و نمي
 

 ساير شرايط  – سهبيست و ماده 
 نمايد: موارد زير را پيمانكار تأييد مي

 را مطالعه نموده و از مفاد آن كامالس آگاه شده است. قرارداد 2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده  -23-1
 اطمينان يافته است. نسبت به تأمين نيروي انساني مورد نياز در محل يا نقاط ديگر -23-2
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معمـول و مجـري بـوده     امضاي قراردادعوارض و ديگر قوانين و مقررات، كه تا تاريخ   هاي اجتماعي، مالياتها، از قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمه -23-3
 انكار است.است، كامالس مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت كند. در هر حال، مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، بر عهده پيم

هاي ناشي از مفاد بندهاي باال را در نظر گرفته و بعداس از هيچ بابت، حق درخواسـت اضـافه    و تمام هزينه ، سود مورد نظر خودبه هنگام امضاي قرارداد -23-1
 پرداختي ندارد.

مطالعات كافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداس در مورد آن اسـتناد بـه جهـل     امضاي قراردادنمايد كه هنگام  به هر حال، پيمانكار تأييد مي
 خود نمايد.

 

 طرفين ياقامتگاه و نشاني قانون – چهارماده بيست و 

 .انتهاي بلوار مپنا -م ضلع شمالي نيروگاه منتظر قائ -د جاده مالر 7كيلومتر  -ج نشاني كارفرما:كر*

 31755-335صندوق پستي:             126-36618616شماره دورنگار:  126-36612311شماره تلفن: 

   ............................................................................نشاني پيمانكار: *

 ........................كدپستي:  .......................شماره دورنگار:   ..................شماره تلفن: 

چنانچه هر يك از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيير دهد موظف است فوراس نشاني جديد را به طرف ديگر اعالم  باشد. محل انعقاد قرارداد اقامتگاه كارفرما مي
 هاي مذكور توسط پست سفارشي ارسال  هاي قبلي قانوني تلقي شده و هر گونه نامه و ابالغيه كه به نشاني نمايد. در صورت عدم اعالم نشاني جديد، نشاني

 هاي اعالم شده فاكس گردد دريافت شده تلقي خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود. حويل شود يا به شمارهو يا با اخذ رسيد ت
 

 تعداد مواد و نسخ امضا شده قرارداد  -پنجماده بيست و 
 نسخه تهيه و تنظيم شده است و طرفين در تأييد شرايط و مفاد قرارداد و با اختيار و آگـاهي كامـل ذيـل كليـه نسـخ را امضـا        چهارماده و  25اين قرارداد در 

 تحويل خواهد شد. مانكاريبه پ قراردادباشد. پس از امضا يك نسخه از  داراي آثار قانوني يكسان و اعتبار واحد ميهمه نسخ قرارداد اند و  واهي نمودهگو 
 

 كارفرما
 پارس -شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا 

 )سهامي خاص(

 پيمانكار

 .....................شركت 
(.....................) 

...................... آقاي  

..................... 
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 ( HSE) بهداشت، ايمني و محيط زيست دستورالعمل الزامات - پيوست شماره يك

كارفرمـا باشـد    HSEيد واحـد  أيكه مورد ت HSE، با عنوان مسئول HSEپيمانكار بايستي نسبت به معرفي يك نفر داراي تحصيالت و تجربه مرتبط با -1

 اقدام نمايد.

باشد. كليه پرسـنل   كارفرما مي  HSEيديه مديريت أيپيمانكار موظف به تدوين برنامه آموزشي ايمني، بهداشت و محيط زيست براي كاركنان خود و اخذ ت-2

 الزم را فراگيرند. HSEهاي  تحت پوشش پيمانكار بايستي آموزش

پيمانكـار متعهـد بـه     ،گـردد  كه از طريق كارفرما برگزار مي  HSEهاي آموزشي  م شركت كاركنان پيمانكار در دورهدر صورت اعالم كارفرما مبني بر لزو -3

 باشد. ها مي مشاركت فعال كاركنان در آموزش

  باشد. كارفرما مي HSEاي  و اختصاصي  پرسنل تحت پوشش و ارائه گزارش نتايج به واحد  پيمانكار موظف به انجام  معاينات بدو استخدام، دوره -1

 حساب پيمانكار كسر خواهد گرديد. از صورت HSE واحدهاي مرتبط با اعالم  در صورت انجام معاينات كاركنان پيمانكار توسط كارفرما، هزينهتبصره: 

 كليه كاركنان پيمانكار بايستي از سالمت جسمي و رواني كامل برخوردار باشند.-5

يا مقابلـه بـا آن شـرايط را     كاركنان خود از شرايط اضطراري شركت كارفرما آگاهي داشته و تمهيدات الزم براي پيشگيري وگردد كليه  متعهد مي پيمانكار-6

 گيرند. بكار

 باشد. ابزار كار ايمن در حين كار توسط كاركنان خود مي پيمانكار متعهد به استفاده از تجهيزات و -7

هاي پرخطر و يا آالينده محيط زيست كاركنان خود طبـق دسـتورالعمل اخـذ     محيطي كار قبل از انجام فعاليتپيمانكار موظف به اخذ مجوز ايمني و زيست -8

 باشد. كارفرما مي  HSEمجوز ايمني و زيست محيطي كار از واحد 

ـ آ قررات وزارت بهداشـت، م مين اجتماعي،أاعم از قانون كار، قوانين ت HSEپيمانكار موظف به رعايت كليه قوانين و مقررات ملي مرتبط با -9 هـاي   نامـه  يني

شـده از سـوي كارفرمـا،     ... همچنين موارد ابـال   نشاني و حفاظت فني و بهداشت كار، قوانين و الزامات سازمان محيط زيست، سازمان بازيافت و سازمان آتش

 باشد. كارفرما مي HSEهاي  هاي اجرايي ودستورالعمل روش مقررات،

 را فراهم نمايد. تمهيدات الزم را براي پيشگيري از وقوع رويداد و آلودگي محيط زيست توسط كاركنان خودپيمانكار بايستي -11

 باشد. كارفرما مي HSE واحد شبه حوادث و خطرات به پيمانكار متعهد  به اعالم گزارش حوادث،-11

 باشد. يمانكار  وكاركنانش برعهده پيمانكار ميمسئوليت كليه حوادث، آسيب به افراد، اموال و محيط زيست ناشي از فعاليت پ-12

هـاي   ... و همچنين ساير مسئوليت مين اجتماعي، اداره كار وأكليه اقدامات در زمان وقوع حادثه براي كاركنان پيمانكار  از قبيل ارسال گزارش حادثه به ت-13

 باشد. ها برعهده پيمانكار مي وني، جبران خسارت و پرداخت هزينهقان

هـاي مـرتبط را    پيمانكار موظف است حادثه ديده را بطور كامل همراهي نموده و كليه هزينه HSEدر صورت بروز حادثه براي كاركنان پيمانكار، مسئول -11

 پرداخت نمايد. 

داشتن  عدم حمل بار غير مجاز، سرعت مجاز ،رانندگي اعم از  كليه مقررات راهنمايي و محدوده كارفرماصورت تردد پيمانكار با وسايط نقليه در داخل  در -15

 و ... بايستي رعايت گردد. وانجام معاينه فني خودر ي،گواهينامه رانندگ

 ها، بايستي مجوز استفاده را اخذ نمايند. كاركنان پيمانكار قبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه-16

 باشد. ل حفاظت فردي توسط كاركنان خود ميير،كفش ايمني و وساكا پيمانكار متعهد به نگهداري و استفاده صحيح از  لباس-17

 كاركنان پيمانكار بايستي پس از پايان هر روز كاري نسبت به نظافت و پاكسازي محدوده فعاليت خود اقدام نمايد.-18

درصد از صورت وضعيت همان ماه پيمانكـار  بـا اعـالم    )پنج(  5تا )يك(  1 به ميزان جريمهاعمال كارفرما مجاز به  ،HSEدر صورت عدم رعايت موارد -19

 باشد. كارفرما مي HSEواحد 
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 (5Sاصول و الزامات نظام آراستگي ) - دوپيوست شماره 
 

 اصل اول:*
 غير ضروري از محيط كار  سوا كردن به عنوان اصل اول مطرح بوده و اين اصل به معني سوا كردن اقالم غيرضروري، دور كردن اقالم -تعريف 

 گذاري اقالم ضروري است.  و اولويت
 .شود اي استفاده مي ها به صورت مستمر و يا دوره ت كه مورد نياز واحد است و از آناقالم ضروري: اقالمي اس

 اقالم غير ضروري: اقالمي است كه براي واحد مربوطه و براساس مأموريت واحد كاربرد ندارد و بايد تعيين تكليف شود. 
 نكات: 

 مشخص و تعيين تكليف شوند.براساس ضرورت استفاده و عدم نياز به استفاده آنها  وسايل و تجهيزات -
 اقدام شود.نياز به تعمير و سرويس دارد، جهت رفع اشكال كه استفاده از آنها ضروري است و  ل و تجهيزاتيوساي -

 جهت اجراي صحيح اصل اول، انجام اقدامات زير ضروري است:
 هاي كاال كه در محيط كار وجود دارد تهيه و اقالم غير ضروري تعيين تكليف شود. يك ليست از عناوين گروه -1
 شده و در صورت عدم استفاده تعيين تكليف شود.در يك دوره خاص كاربرد هر يك از اقالم شناسايي  -2

 منابع آلودگي شناسايي و عيب )ريزش، نشتي، ...( برطرف شود. -3

 اقالم معيوب )نقص فني( شناسايي و نسبت به رفع عيب آنها اقدام شود. -1

 تجهيزات معيوب اصالح و تعمير گردد. -5

 اقالم سالم بجاي اقالم معيوب جايگزين گردد. -6

 هايي كه در اختيار پيمانكار قرار دارد( به منظور شناسايي اقالم مازاد يا معيوب شناسايي گردد.  ها، ... )آن محل ها، زير پله انبارك -7
 

  اصل دوم:*
گيرد و به آساني در مرتب كردن به معني سامان دادن است يعني اين كه اقالم مورد نياز را به نحوي مرتب كنيد كه هر چيزي در جاي خود قرار  -تعريف

تصاص دادن محل دسترس باشد. براي اين منظور بايد ابتدا مقدار مورد استفاده از هر چيز مشخص و اولويت استفاده از آن تعيين گردد. به اين ترتيب با اخ
كنيم.  محل هر يك از اقالم اقدام مييين مناسب با حجم مناسب براي هر يك از اقالم و با زدن برچسب روي قفسه ها و رنگ آميزي محلها نسبت به تع

 ها بايد مسايل حمل و نقل و جابجايي و غيره را نيز در نظر گرفت.  بديهي است در تعيين محل
 به منظور چيدمان صحيح اقالم محيط كار اقدامات زير انجام شود:

 شوند. رت مصرف چيدمان مياقالمي كه كاركنان تحت امر پيمانكار  با آنها سر و كار دارند بر حسب نوع و ضرو -1
گذاري، نصب برچسب و غيره محل  كشي، عالمت براي هر يك از اقالم و تجهيزاتي كه در اختيار پيمانكار است محل خاصي در نظر گرفته شود و با خط -2

 شناسايي شود. 

 اقالم به ترتيب اندازه، نوع و رنگ در كنار يكديگر قرار گيرد. -3

 المقدور مالحظات ايمني و زيست محيطي رعايت گردد. و تجهيزات حتي در انتخاب مواد اوليه -1

 هاي موجود در شركت استفاده شود. ها، كاورها، ... از استاندارد رنگ ها، زونكن براي پوشه -5

 ...(.التحرير، پوشه و  شده در استاندارد نظام آراستگي استفاده شود )تلفن، لوازم در روي ميز كار، از اقالم تعيين -6

 انجام پذيرد.ها و كمدهاي شخصي افراد  چيدمان صحيح اقالم داخل فايل -7

 بندي مخصوص تعيين شود.  محل خاص براي نگهداري ضايعات با تابلو مخصوص و طبقه -8

 ها درج گردد.  آالت روي آن اسم خاص لوازم، تجهيزات و ماشين -9

 واد و ضايعات، محصول و ... )متعلق به پيمانكار( تهيه شود. دپوهاي م اقالم، تابلوهاي مناسب براي شناسايي -11

 از فضايي كه در اختيار پيمانكار قرار داده شده است استفاده بهينه گردد. -11

 وارد(. )در صورت استفاده از اين گونه م هاي نامناسب و استفاده از فويل براي گلدان هاي مخصوص قراردادن گلدان، تابلو و لوازم خاص در محل -12

 
 
 
 
 



 تأمين نيروي انساني  قرارداد

 

 

 11از  12 صفحه                                   

 

  اصل سوم:*
 ت به معني پاكيزگي و نظافت بوده و بر تميز كردن محيط كار اشاره دارد. تميز كردن از ديد نظام آراستگي خود نوعي بازرسي است كه نقاط قو -تعريف

 تواند بهترين نوع تبليغ  بوده و اجراي آن مي 5Sيكي از مهمترين دستورهاي  هاي نظافت تعريف شده طبق چك ليست دهد. پاكيزگي و ضعف را نشان مي
 و معرفي شركت و كارخانه در جامعه باشد.

 به منظور نظافت صحيح اقالم محيط كار اقدامات زير انجام شود:
 ها. هاي پاكيزگي و رفع آلودگي ات مرتبط با پاكيزگي و تعيين روششناسايي اقدام -1
 تجهيزات و محدوده در اختيار پيمانكار(.يابي علل آلودگي )در مورد  ريشه -2
 رعايت متد تفكيك زباله. -3

 شد: با زباله به شرح ذيل مي هاي سطل استاندارد هاي رنگ

 ن.كارت و كاغذي ضايعات مخصوصآبي:  

 ك.خطرنا ضايعات مخصوصقرمز:  

 ه.متفرق ضايعات مخصوصسبز:  

 ي.پالستيك ضايعات مخصوصزرد:  

 ه.پنب نخ نگهداري مخصوصنارنجي:  

 ي.غذاي ضايعات مخصوصمشكي:  

هاي پاكيزگي و نظافت )چك ليست نظافت( بايستي توسط پرسنل خدماتي اجرا شود و در صورت عدم حضور پرسنل خدماتي پيمانكار خود  اجراي برنامه
 مسئول نظافت مي باشد. 

 

 اصل چهارم:* 

داشتن محيط كار و زندگي در سطح خوب و استاندارد  است. معني اين دستور مرتب نگهزي معادل فارسي آن آراستگي پايدار از طريق استاندارد سا -تعريف
برطبق استانداردهاي  يعني كنترل اصالح دائمي سه دستور اول كه شامل ساماندهي، نظم و ترتيب و پاكيزگي 5Sاست و به اين ترتيب استاندارد سازي در 

 موجود در سازمان است.
 باشد. با نظام آراستگي بايستي مطابق جدول استانداردهاي تدوين شده رعايت شود. اين استاندارد از طريق كارفرما در دسترس مينكته: استانداردهاي مرتبط 

 

 اصل پنجم:*

باط است. منظور از اين دستور، آموزش دادن به افراد جهت ايجاد توانايي براي انجام كليه امور نظم و ترتيب و انضاين اصل به معني سازمان يافتگي  -تعريف
باط به معناي آموزش افراد و آگاه كردن آنها از مقررات و ايجاد توانايي الزم براي انجام امور به طور مناسب مطلوب و مورد نظر است. همچنين انضبه شيوه 

رت ديگر ايجاد عادات صحيح به جاي عادات نادرست است. اجراي دقيق مقررات به صورت يك فرهنگ در محيط كار امري باشد. به عبا در كاركنان مي
 با حضور فعال و كامل همه افراد استفاده نمود.ها و جلسات كوتاه آموزشي  توان از گردهمايي مي است كه براي دستيابي به آن ميالزا

 كار الزم است اقدامات زير انجام شود:سازي صحيح در محيط  به منظور فرهنگ
 هاي رفتار نامناسب در محيط كار در خصوص نظام آراستگي و تالش در جهت رفع آنها. شناسايي عادت -1

 هاي بروز عادت هاي نامناسب و رفتار ناشايست محيط كار در خصوص نظام آراستگي و تالش در جهت رفع آنها. يابي علت ريشه -2

 اي خاص براي تكرار عادت هاي خوب.ه تعيين تمرين -3
 رساني مناسب به پرسنل در خصوص استانداردها و مسائل مرتبط با نظام آراستگي. اطالع -1

 .5Sاي آگاهي پرسنل از  ارزيابي دوره -5
 

 *مميزي نظام آراستگي:

ها بر طبق  گيرند و در صورت وجود عدم انطباق قرار ميهاي مميزي مورد مميزي  هاي مختلف، واحدهاي كارفرما و پيمانكاران بر طبق چك ليست در دوره
گردد كه مالك ارزيابي واحدها است. گي جاري سازمان عدم انطباق با درصدهاي مختلف صادر ميدستورالعمل مميزي نظام آراست

مأذون و مختار است كه با نظر دبيرخانه نظام آراستگي و پس از طي يك مرتبه تذكر  كارفرما، از سوي پيمانكار رعايت اصول نظام آراستگي در صورت عدم
 بات پيمانكار كسر و برداشت نمايد.)پنج( درصد به عنوان جريمه از مطال 5شفاهي و يك مرتبه تذكر كتبي، در مرتبه سوم رأساس تا ميزان 
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 تعهدنامه منع افشاي اطالعات توسط تأمين كنندگان كاال و خدمات - سهشماره  يوستپ

 موضوع  -1
يات مربوطه كه به منظور انجام تعهدات يا امور محوله از جانب يمالكيت و جزموضوع تعهدنامه عبارت است از عدم افشاي اطالعات و رعايت شرايط، حدود، 

 شود. كننده قرار داده مي در اختيار تأمين تور مپنا )پارس(شركت مهندسي و ساخت ژنرا
 گردد؛ مگر اينكه مواردي توسط شركت پارس مستثني گردد. گيرد اكيداس محرمانه تلقي مي كننده قرار مي ليه اطالعاتي كه در اختيار تأمينك

 

 مدت  -2
 االتباع است.  در مدت زماني يكسال معتبر و الزمتعهدنامه حاضر 

كننده متعهد است كليه اسناد و اطالعات را ظرف مدت يك هفته به شركت  ه با شركت پارس به هر نحو، تأمينكنند همكاري تأمينتبصره: در صورت قطع 
 اطالعات فوق و دانش حاصله را ندارد.  يريشركت پارس حق افشا و بكارگ يكننده بدون اجازه كتب نيتأم نيپارس مسترد نمايد. همچن

 

 يات اطالعات يجز -3 
روش، تكنيك، فرآيند، روش انجام كار، تجارت و داد و ستد، فنون،  ،ياختصاص تيافزار، برنامه، سيستم، وب سا گذرواژه، رمز، فرمول، الگو، نرم هرگونه

 ،ي، مالي، پرسنليفيلم، صوت، نوشته، كد، اطالعات ادار ر،يگزارش، قرارداد، صورتحساب، فرم، كاربرگ، صورتجلسه، نقشه، تصو ادداشت،يفهرست، نامه، 
 ايبه وسيله هر ابزار ضبط و ثبت  ايهر شكل حامل ذخيره شده  ايكاغذ  يها كه بر رو و هر اطالع از كم و كيف امور و فعاليت يعلمي، صنعت ،يفن ،يتجار

 عالمات و اشارات بيان شده. ايبه وسيله گفتار  ايدر حافظه اشخاص حفظ شده  ايارسال شده 
اطالعات اشاره شده، اطالعات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، خصوصي و عمومي طرف هرگونه معامله يا همكاري با شركت پارس يات ي: جزتوضيح
 در بر مي گيرد. را نيز

 

 شرايط و تعهدات -0
كننده تعهد  رزش اقتصادي است. تأمينو داراي اگردد  پارس تلقي شده و امانت محسوب مي شركت يتعهدنامه اسرار تجار نيكليه اطالعات موضوع ا -الف
ركت پارس خود ملزم به جبران خسارات وارده به ش ،يو يهر يك از پرسنل و همكاران حقيقي يا حقوق ينمايد در صورت نقض مفاد اين تعهدنامه از سو مي

 ن مجوز شركت پارس خودداري و ممانعت نمايد.اطالعات بدو يبرداري و افشا نمايد كه از هرگونه دخل و تصرف، نسخه كننده تعهد مي باشد. تأمين
( ICTند صرفاس با مجوز شركت پارس از امكانات، تجهيزات و ابزارهاي اطالعاتي و ارتباطي )ا كننده مجاز و همكاران حقيقي يا حقوقي تأمين كاركنان -ب

 متعلق به شركت پارس و در چارچوب تعيين شده استفاده نمايند.
( شركت پارس ICTهاي ارتباطي و اطالعاتي ) نمايد كه از انتشار، ارسال، نگهداري يا بارگذاري اطالعات شخصي خود در سامانه ميكننده تعهد  تأمين -ج

در  باشد  و حق هر گونه ادعايي را كننده مي تأمينخودداري نمايد. در صورت تخلف، مسئوليت عواقب احتمالي ناشي از عدم رعايت مفاد اين بند تماماس بر عهده 
 اين رابطه از خود سلب و اسقاط مي نمايد. 

هاي الزم را به منظور عدم  ر شخص ثالث ننموده و كليه احتياطنمايد كه تحت هيچ شرايطي اقدام به واگذاري اطالعات به ه كننده اقرار و تأييد مي تأمين -د
 .دينما تاطالعا يحكم به افشا ييمرجع قضا يرأ ايه باشد كه قانون حكم نمود يافشاي آنها نزد اشخاص ثالث به عمل آورد؛ مگر در موارد

هاي دولتي جمهوري اسالمي ايران به تشخيص شركت پارس مشروط بر اينكه اين عمل بطور منطقي الزمه كار  همين اساس صرفاس مشاوران و سازمان بر
 رجوع شده به آنها باشد از اين قاعده مستثني هستند.

اي و ساير اطالعات و ابداعاتي كه به هر نحوي از انحا  افزارهاي رايانه هاي صنعتي، عاليم تجاري، نرم معنوي كليه اختراعات، طرحمالكيت حقوق مادي و  -ها
 باشد. دد تماماس متعلق به شركت پارس ميدر طول مدت همكاري با شركت پارس ايجاد، تكميل يا ثبت گر

له در همكاري با شركت پارس، قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران و سايركشورهاي مرتبط با كننده ملزم است هنگام انجام وظايف محو تأمين -و
 المللي را به دقت مراعات نمايد. و حسب مورد قوانين و مقررات بين هاي خود فعاليت

انه ديگر، يا هر نوع رس يار دارد )اعم از نوشتاركننده ملزم است كليه اطالعات متعلق به شركت پارس را كه در اختي ه محض ابال  شركت پارس، تأمينب -ز
 .ندظرف مدت يك هفته به شركت پارس بازگردا يبردار ي بازسازي شده( بدون هرگونه نسخهها ها و نسخه ها، كپي به انضمام كليه رونوشت

 بازسازي يا تغيير شكل داده شود. نيغير از توافقات طرف يياطالعات نبايد در راستا -ح
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كه اطالعات شركت از هر سطحي به سطح عمومي تغيير يابد، از انجام هر گونه مصاحبه در رابطه با  زماني العمر و يا تا كه مادام دينما يكننده تعهد م تأمين -ط
از شركت پارس  يها و مطبوعات اعم از عمومي و اختصاصي بدون اخذ مجوز كتب آن به هر نحو با كليه رسانهو اطالعات مربوط به  يموضوع همكار

 است. ياز شركت پارس الزام ياخذ مجوز كتب زيكننده ن نيخودداري نمايد. در خصوص چاپ كاتالوگ و بروشور توسط تأم
( ICTكننده تا پايان مدت همكاري با شركت پارس براي هرگونه مميزي، كاوش و پايش فعاليتهايش كه توسط ابزارهاي ارتباطي و اطالعاتي ) تأمين -ي

 دهد.  و بالعزل با حق تفويض به غير مي ارس انجام گرفته باشد، به شركت پارس وكالت و اختيار تامشركت پ
 گيرنده اطالعات حق انتفاع يا استفاده از اطالعات موضوع اين تعهدنامه را براي خود ندارد. -ك
 باشد. ياالتباع م كننده الزم نيكاركنان تأم هيو كل رهيمد ئتيه يعامل، اعضا ريمد يتعهدنامه برا نيا-ل

 

 اطالعات مالكيت حدود– 5
كننده  تواند بدون اجازه تأمين باشد و شركت پارس مي تعلق به دارايي هاي شركت پارس ميم ،يكه تمامي اطالعات موضوع همكار دينما يكننده اقرار م تأمين
 برداري نمايد. اطالعات بهره نياز ا

 

 جبران خسارت  -0
را قطع( و يا مطابق قوانين  يهمكار ايكننده از تعهدات فوق، شركت پارس وكيل و وكيل در توكيل است قرارداد را فسخ و يا اصالح ) صورت عدول تأمين در

ز هرگونه مطالبات ا و مقررات جمهوري اسالمي ايران كليه خسارات وارده به خود ناشي از عدم رعايت مفاد اين تعهدنامه را به تشخيص خود محاسبه نموده و
كننده تعهد عدم واگذاري  ابع و نياز به اقامه دعوي، تأمينكننده كه نزد خود دارد رأساس برداشت نمايد و در صورت عدم تكافوي اين من و تضامين تأمين

هر گونه اعتراضي به تشخيص شركت پارس و  حقنمايد و  اطالعات، اسناد و مدارك و يا واگذاري و كاربرد آنها به صورت جزيي يا كلي به غير را تأييد مي
   نمايد. نحوه عمل وي را از خود سلب و اسقاط مي

  

 پيمانكار

 ..................................شركت 
(..........................) 

 ........................آقاي 

.................................. 

 


