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باسمه تعالی
مقدمه*

(سهامی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس «بین مجموعه غیرقابل تفکیک است ماو دیگر مدارك الحاقی آن که یک این قرارداد 
(به شماره ......................و به نمایندگی آقاي 4111-1667- 6693، شماره اقتصادي 10100252284، شماره شناسه ملی 175420به شماره ثبت »خاص)

که اختیار امضاي این قرارداد را دارند و از ............................با سمت)....................(به شماره ملی ....................و آقاي ) با سمت مدیرعامل ...................ملی 
، ................، شماره شناسه ملی .........به شماره ثبت »(....................)...................... «و شود از یک طرف نامیده می"کارفرما"این پس در این قرارداد

با سمت)..............(به شماره ملی ....................و آقاي .............) با سمت ..............(به شماره ملی ................و به نمایندگی ...............شماره اقتصادي 
در محل کارفرما به شرح زیر ودیگرطرفشود از نامیده می"مجري"در این قرارداد  و از این پسکه اختیار امضاي این قرارداد را دارند...................

:گردیدمنعقد 

موضوع قرارداد )کماده ی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) در اي پرسنل کارفرما (طبق دستورالعمل هاي پزشکی دورهموضوع قرارداد عبارت است از انجام معاینات و آزمایش

، CBC ،FBS ،TG ،Cholestrol ،LDL ،HDL ،SGPT ،SGOT ،ALK.PH ،Cr ،Uric Acidکه شامل توسط مجري محل کارفرما 
OB ،BUN ،PSA ،Urea ،ESR ،Vitamin D ،Copper Serum استموارد زیر، نوار قلب و همچنین:

.)در محل کارفرماشدهمستقردر اتاقک اکوستیک (توسط اودیولوژیستالزاماً PTAفرکانس 8اودیومتري (تست شنوایی سنجی) از راه هوا در )الف
. یینایو حدت بنکینمره عنیی) تعیسنجیینای(بياوپتومتر)ب
دیده طب کار.معاینه پزشک دورهپ)
تشکیل پرونده و نظریه کارشناسی.ت)
نظریه متخصص طب کار در خصوص ادامه کار.ث)
. HSEدر نرم افزار جامع الزاماً يادوارناتیمعاجیاطالعات خالصه نتاو تکمیل وارد کردن ج)
که مبلغ در صورتیباشد.کارفرما می) HSEواحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (درخواستی از طرف هاي مجري موظف به انجام دیگر آزمایش) 1تبصره 

و آموزش پزشکی بینی نشده باشد، مجري مکلف به اعالم مبلغ بر اساس تعرفه ابالغ شده از سوي وزارت بهداشت، درمان ها در قرارداد پیشاین گونه آزمایش
پرداخت خواهد شد.باشد که پس از بررسی و تأیید کارفرما به وي می

باشد.اي و پزشک میتوسط کارشناس بهداشت حرفهکارفرما ارکنان هاي پزشکی کهاي معاینات و پروندهمجري موظف به تکمیل فرم)2تبصره 

اسناد و مدارك قرارداد)ودماده 
مجموعه اسناد و مدارك قرارداد حاضر به شرح زیر است:

الف) متن قرارداد.
شماره یک؛ جزییات قیمت.ب) پیوست 

).HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست () پیوست شماره دو؛ پ
يکه در طول مدت قرارداد و به منظور اجراي قرارداد از سويگریهر نوع سند دایها، دستورات کار و جلسهصورتها،هیاسناد تکمیلی مانند مکاتبات، الحاق

به شمار يو مدارك قرارداداسنادگردد نیز جزء طرفین قرارداد مبادله میيو با امضاشدهمیابالغ و یا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظيکارفرما به مجر
خواهند داشت.تینسبت به یکدیگر اولومیبه قددیحسب تاریخ از جدکسانیموضوعاتيآید و برامی

مبلغ قرارداده) ماده س
باشد.می) ریال.........................................................................................(................................مبلغ برآوردي قرارداد مطابق لیست مندرج در پیوست شماره یک 

گردد.هاي پزشکی مشخص میآزمایشها پس از پایان کار معاینات و انجاممبلغ دقیق آزمایش)1تبصره 
هـا را بـه صـورت تصـادفی تکـرار نمایـد. در صـورت        (چهار) درصد از آزمایش4باشد حداکثر ها مختار میکارفرما براي اثبات صحت نتیجه آزمایش)2تبصره 

باشد.  ینه آزمایش مجدد بر عهده مجري میمغایرت نتیجه آزمایش، هز
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شرایط پرداخت ) رماده چها
خـدمات  کیفیت و کمیت در خصوصناظر قراردادحساب از سوي مجري، بررسی و تأیید صورتبا ارائه پس از اتمام کار و انجام معاینات پزشکی،بلغ قراردادم

گردد.به مجري پرداخت میو قرارداديارائه شده و پس از اعمال کسور قانونی 
مدت قرارداد )ماده پنج

باشد.می...........................................تا تاریخ از تاریخ آغازمدت قراردادو گردد میآغاز ابالغ کتبی قرارداد از تاریخ )1- 5
باشد.ماه شمسی از تاریخ آغاز قرارداد می) .............(.....حداکثر مدت زمان الزم براي اجراي خدمات موضوع قرارداد)2- 5

مجري موظف است در طول مدت یادشده کلیه معاینات ادواري همه پرسنل کارفرما را به اتمام رساند.)تبصره

تعدیل بهاماده شش)
باشد.وجه مشمول تعدیل نمیو به هیچاستمبلغ قرارداد در طول مدت اجراي قرارداد ثابت 

ناظر قرارداد)ماده هفت
مجري .باشدمیکارفرما)HSEهاي ویژه (واحد مدیریت پیگیريعهده ر بنظارت بر اجراي تعهداتی که مجري بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است 

جري نخواهد مهاي قراردادي است خدمات موضوع قرارداد را بر اساس نظر ناظر قرارداد ارائه دهد. به هر حال نظارت کارفرما به هیچ وجه رافع مسئولیتملزم
بود. 

تضامین )ماده هشت
مجري بالفاصله پس از ابالغ قرارداد براي تحصیل اطمینان خاطر کارفرما جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد مکلف است یـک  ) تضمین انجام تعهدات؛8-1

(پنج) درصد مبلغ قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.5فقره ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدي معادل 
ارائه شده از سوي مجري در پایان قرارداد، بنا به درخواست کتبی مجري، تأیید ناظر قرارداد مبنی بر ایفاي کامل تعهدات تضمین تعهد انجام کار)1تبصره

گردد. آزاد و به مجري مسترد میاز سوي ويمجري و با ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی
نزد کارفرما داشته باشد، بنا به درخواست وي و موافقت کارفرما ضبط و نگهداري معادل مبلغ تضمین انجام تعهدات مطالبات نقديمجريچنانچه )2تبصره 

پذیر است.مبلغ مزبور به عنوان تضمین انجام تعهدات امکان
دیگـر  هرگونه خسارت و یا زیان وارده به کارفرما ناشی از عدم اجراي صحیح، کامل و به موقع هر یک از مفاد قرارداد، از محل تضـمین یـاد شـده و    )3تبصره 

مکلف به پرداخـت آن  مجري، هاي خسارت را ننمایدتکافوي میزان هزینهمجريو مطالبات امین مبلغ تضچنانچهکسر و برداشت خواهد شد.مجريمطالبات 
باشد.می

(پانزده) روز قبل از انقضـاي مـدت اعتبـار    15باشد و چنانچه تا مکلف به تمدید آن میمجري،ام تعهداتانجتضمیندر صورت انقضاي مدت اعتبار )4تبصره 
زمان آزادسازي به صورت سپرده نزد خود نگهدارد.را تا هاآنرا دریافت و وجه آن حق دارد مبلغ کارفرمااقدام به تمدید آن ننماید، تضمین مربوطه 

که یک ماه پس از تأیید صورت گرددمیمجري به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر حساب (ده) درصد از مبلغ هر صورت10؛سپرده حسن انجام کار)2- 8
گردد.آزاد و به مجري پرداخت میاز سوي ويحساب مجري، بنا به درخواست کتبی مجري، تأیید ناظر قرارداد و با ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی

مجريتعهدات )ماده نه
.نمایدکارفرما تسلیم نموده و و تهیه میرا تنظيادوارناتیمعاسینوشیپس از ابالغ قرارداد پاستموظف يمجر)9-1
هاي زیر انجام شود:هاي پزشکی طبق رویهآزمایشها و تستمجري ملزم و متعهد است ترتیبی اتخاذ نماید تا )9-2

باشد.قرار گرفته گیري ریفوژ حتماً در محل خونسانتدر ضمن دستگاه. شودانجامگیريخوننفر(نود)90برايحداکثر روزانه- 
.  پذیردانجام صبح 9:30تا صبح 7:30ساعتگیري ازخون- 
ها بایستی در دو نسخه چاپ و به کارفرما تسلیم گردد.  جواب آزمایش- 
. انجام شودو در صورت لزوم (اعالم کارفرما) با دو پزشک پزشک یکتوسط همزمان پزشکی پرسنل کارفرما بایستی معاینات - 
پزشک خانم انجام شود.معاینات پزشکی بانوان بایستی توسط- 
ید نهایی گردد.أیتوسط مسئول فنی تپرسنل کارفرما باید پرونده پزشکی - 
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به صورت فایل اکسل و کتابچه ارائه گردد.ها آزمایشزارش و خالصه نتایج الزم است گ- 
درمـان  دارد و مـورد تأییـد وزارت بهداشـت،    وسـایل اسـتان  ها، متـدها و همچنـین ابـزار و    هاي موضوع قرارداد را با روشگردد آزمایشمتعهد میمجري)9-3

کارفرما باشد.HSEآزمایشگاه باید مورد تأیید واحد همچنین و آموزش پزشکی انجام دهد.
هاي اسپیرومتري، اودیـومتري و نـوار قلـب را قبـل از آغـاز شـدن       مجري موظف است گواهی کالیبراسیون کلیه تجهیزات آزمایشگاهی از جمله: دستگاه)9-4

خدمات موضوع قرارداد تسلیم کارفرما نماید.  
هاي آزمایشگاهی بایستی داراي تاریخ اعتبار باشد.کلیه کیت)5- 9
هاي تکمیلی موضوع قرارداد را نیز انجام دهد.  ه درخواست کارفرما آزمایشمجري مکلف است بنا ب) 9-6
درنگ و سریع به کارفرما اطالع دهد.یابی به جواب آزمایش (پیش از تحویل به کارفرما)، موارد اورژانسی و مشکوك را بیمجري متعهد است در حین دست)9-7
هاي ناشـی  باشند و تمامی مسئولیتنمایند داراي تجربه کافی مینماید کلیه کارکنانی که براي اجراي عملیات موضوع قرارداد فعالیت میمجري تأیید می)9-8

و هرگونـه حقـوق   وزارت بهداشت و درمان و آمـوزش پزشـکی، قـانون کـار و سـایر قـوانین جـاري کشـور        هاي ها و دستورالعملنامهقوانین، مقررات، آییناز 
بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.    مجريو مزایاي قانونی مرتبط بر عهده 

باشد.مییو ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعناظر قراردادیوکیفیمنوط به تأیید کممجريتسویه حساب با )9-9
هـا را در  باشد؛ بر این اساس مجري کلیه نتـایج آزمـایش  ها بر عهده مجري میانه کلیه اطالعات ارسالی آزمایشمسئولیت حفظ، صحت و انتقال محرم)9-10

نماید.) کارفرما ارسال و تسلیم میHSEبهداشت، ایمنی و محیط زیست ((هفت) روز به واحد 7کمترین زمان و حداکثر تا 
از طـرف کارفرمـا بـه مجـري     و در طول مدت قـرارداد  موضوع قرارداد انجام خدماتکلیه اطالعات، اسناد، مدارك و هرگونه مدرك دیگري که جهت )9-11

در ا را نـدارد. بـرداري از آنهـ  استفاده و بهـره واگذاري به غیر و یا تحویل گردد محرمانه و متعلق به کارفرما بوده و مجري بدون اخذ مجوز کتبی از کارفرما حق 
باشد.ضمن کانال انتقال اطالعات به مجري از طریق نسخ کاغذي می

محیط کار و مقررات و اصول متداول در حوزه کاري کارفرما وفق شرایط HSEمجري و عوامل آن تا زمان پایان قرارداد ملزم به رعایت الزامات ) 12- 9
گیرد و عدم نظارت کارفرما به موارد فوق رافع ب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را بر عهده میو مسئولیت کلیه عواقهستند2مندرج در پیوست شماره 

هاي مجري نخواهد بود و کارفرما هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این موارد نخواهد داشت.مسئولیت
تغییر مقادیر کار) ماده ده

میزانمقادیر کار موضوع قرارداد را تامجريبه (با امضاي مدیرعامل کارفرما) مأذون و مختار است که در طول مدت قرارداد و با ابالغ کتبی کارفرما)1- 10
مکلف مجريصورت هیچگونه تعدیلی در رابطه با واحد بها صورت نخواهد گرفت و در اینیا کاهش دهد که(بیست و پنج) درصد مبلغ قرارداد افزایش 25

باشد.به پذیرش آنها می
افزایش یا کاهش مقادیر بیشتر از حد فوق مشمول توافق طرفین خواهد بود.)1تبصره 

گردد. قرارداد فسخ میموضوع قرارداد امتناع نماید، مقادیر کار (بیست و پنج) درصدي 25به نحوي از انحا از قبول افزایش یا کاهش مجريچنانچه -2- 10
یابد.میتغییرانجام تعهدات حسب مورد و متناسباً تضمینسقفمبلغ قرارداد و در صورت تغییر مقادیر کار، )2تبصره 
مدت قرارداد اتتغییریازده) ماده 

در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود: 
تغییر کند.هاکه مقادیر کاردر صورتی) 1- 11
.با توافق طرفین تمدید گرددسواي از تغییر مقادیردر صورتی که مدت قرارداد )2- 11
در صورت بروز حوادث قهریه.)3- 11
.دموثر باشبر مدت انجام قراردادهایی ایجاد شود که که قوانین و مقررات جدیدي وضع و یا محدودیتدر صورتی)4- 11

که پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدت قرارداد بشناسد تغییر مدت قرارداد را صورتیفوق کارفرما موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و در در موارد
نماید.ابالغ میبه مجري

کسور قانونی)دوازدهماده 
و بهداشت کار و همچنین قوانین حفاظت فنیومین اجتماعی أهاي مربوط به کار و تنامهاز جمیع قوانین و مقررات و آیینکند کهتأیید میمجري)1- 12

که در زمان امضاي قرارداد معتبر و الزم االجرا است کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را ها و عوارض مترتب بر قراردادو مقررات مربوط به مالیات
کارفرما نخواهد بود.متوجه مجريدر هر حال مسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق الذکر توسط؛دنمایرعایت 

قانون تأمین اجتماعی کسر خواهد شد. 38به عنوان بیمه موضوع ماده مجري حساباز مبلغ هر صورت(پنج) درصد 5به میزان )2- 12
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حساب از سازمان مفاصامنوط به ارائه و سپرده حسن انجام کار آزاد سازي تضمین انجام تعهدات و حساب(پنج) درصد مذکور، مبلغ آخرین صورت5پرداخت 
باشد.تأمین اجتماعی می

د. در یمه اقدام نمایقرارداد نسبت به اخذ و ارائه مفاصاحساب ب، تعلیق یا فسخماه پس از خاتمه)سه(3ملزم و متعهد است حداکثر طی مدتمجريتبصره)
ه را بهاي آننهیمه اقدام و هزینسبت به اخذ مفاصاحساب بساًأتواند رمیکارفرما شده، نییطی مهلت تعمجريتوسط مه یصورت عدم ارائه مفاصاحساب ب

د.ینمایحق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط ممجريوصول و مجرين یها و تضامباالسري از محل مطالبات، سپرده(سی) درصد 30اضافه 

دیرکرد جرایمسیزده)ماده 
می را به شرح زیر و بـدون نیـاز بـه    یمأذون و مختار است که جراکارفرمادر انجام تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته تأخیر نماید، مجريهرگاه 

کسر و برداشت نماید:مجريانجام تشریفات قضایی و اداري مستقیماً از محل مطالبات و تضامین 
شود.    مبلغ قرارداد به عنوان وجه التزام تأخیر تعیین میدرصد یکمعادل انجام تعهدات موضوع قرارداد، خیر در أبه ازاي هر روز ت)13-1
ولـی در صـورت ادامـه،    . تواند قرارداد را فسخ نمایـد دریافت جریمه میعالوه بر ، کارفرماتجاوز نماید(هفت) روز7از خیرات مشمول جریمه أچنانچه ت)13-2

) درصد مبلغ قرارداد تجاوز نماید و مدت اضافه بدون جریمه تأخیر محسوب خواهد شد.هفت(7تواند از قابل دریافت از مجري نمیجرایم
.  باشدینم19اعمال حق فسخ قرارداد مطابق ماده ایتعهد يفایوجه التزام مقرر مانع از الزام به اافتیدر)تبصره

بینی نشده) (پیشحوادث قهریه)چهاردهماده 
هايخشکسالیعادي،غیرهايطغیانوسیلزلزله،واگیردار،بیماريشیوععمومی،انقالبنشده،یاشدهاعالمازاعمجنگبروزصورتدر)1- 14
کارفرما. نمایدمطلعحوادثگونهاینبروزازراکارفرماروز) بیست(20مدتظرفحداکثراستمکلفمجريآنها،مانندوداردامنههايسوزيآتشسابقه،بی

بهنسبتیاوگرفتهنظردررامناسبیتمدیدموردحسببرمجريادعايصحتاحرازدرصورتودادهقراربررسیموردراموضوعاطالع،حصولازپس
.رساندخواهدمجرياطالعبهرانتیجهونمودهتصمیماتخاذقراردادازقهریهحوادثوقوعاثردرنشدهانجامتعهداتحذفیاوقرارداددادنخاتمه

مسئولکارفرماهمچنین. شودنمیتلقیقراردادنقضیاقصورمنزلهبهقهریهشرایطبروزدلیلبهمجريتوسطقرارداديتعهداتانجامعدم)2- 14
.بودنخواهداست،دیدهقهریهشرایطازناشیخودتعهداتاجرايدرتأخیریاواجراعدمنتیجهدرمجريکههاییخسارت

.یابدمیادامهقراردادآنرفعازپسومعلقموقتاًقراردادقهریهحوادثبروزصورتدر)3- 14

.شدخواهدانجامطرفینتوافقباقراردادادامهانجامدطولبهماهیکازبیشقهریهحوادثمدتچنانچه)تبصره

انتقال به غیرپانزده)ماده 
ندارد.بدون موافقت و اجازه کتبی کارفرما حق واگذاري یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگرمجري

قانون منع مداخله )شانزدهماده 
باشد. هاي بعدي آن نمیو اصالحیه1337دي ماه 22ه مصوب دارد که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخلمجري اعالم می

هدایا هفده) ماده 
جنسی واعم از نقدي ییالعمل یا پاداش یا تحفه یا هدایاها یا خویشاوندان آنها حقحق ندارد به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه یا واسطهمجري

.دیعطا نموده و یا آنها را در منافع خود سهیم نما
فسخ قرارداد)هجدهماده 

در موارد زیر کارفرما مأذون و مختار است که قرارداد را فسخ نماید:)1- 18
).مجريترك فعل ای(اعم از فعل الف) قصور در انجام هر یک از تعهدات قراردادي

) عدم قبول تغییر مقادیر. ب
.مجري) انحالل یا ورشکستگی پ
.13وفق ماده مجري) تأخیر یا تعلل ت
.15) انتقال کل یا جزیی از قرارداد به شخص ثالث، بدون اجازه کتبی کارفرما وفق ماده ث
قرارداد گردد.16مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده مجري) ج
.17وفق ماده مجري) تخلف چ
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.مجري) وجود مانع قانونی بر اجازه انجام و ادامه کار براي ح
در اجراي قرارداد.مجري) عدم توانایی خ
که اجراي قرارداد را به مخاطره افکند و یا عدم انجام دستورات کارفرما به منظور رفع نواقص و مجري) عدم اجراي هر یک از مفاد قرارداد توسط د

تعیین شده است. مجريلت معقولی که براي تجدید کارهاي انجام شده در مه
با یک یا تعدادي از موارد مذکور براي فسخ قرارداد و اجراي تمام مفاد این ماده کافی خواهد بود.مجريتشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلف )1تبصره 

معادل مبلغ قرارداد به يخت وجه التزام نقض تعهدات قراردادمکلف به پردامجري، 1-18در صورت فسخ قرارداد به یکی از علل مشروحه در بند )2- 18
.باشدیکارفرما م

گردد. و از تاریخ ابالغ مکاتبه یادشده قرارداد فسخ شده تلقی میدیخواهد رسمجريکارفرما جهت فسخ قرارداد، مراتب کتباً به اطالع میبا تصم)2تبصره
مراجعه تشخیص کارفرما دمفسخ قرارداد جهت تسویه حساب به محل کارفرما مراجعه نماید و در صورت عموظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ مجري

قطعی و مالك عمل خواهد بود.
و وجه التزام را از محلمیکارفرما مأذون و مختار است که جرانی. همچنباشدیو وجه التزام نممیجراافتیفسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در)3تبصره

متعهد به پرداخت الباقی مجرينزد او دارد بدون احتیاج به انجام اقدامات اداري یا قضایی وصول نماید. در صورت عدم تکافو، مجريمطالبات و تضامینی که 
خواهد بود. 

از پایان پانزده روز پیشجداي از موارد فوق، کارفرما با استفاده از خیار شرط مأذون و مختار است که قرارداد را بنا به مصلحت و صالحدید خود تا )3- 18
.گرددیاد مآزراردادقنیوجه التزام مقرر تضامافتیفوق) بدون در2(طبق تبصره مجريحساب با هیصورت پس از تسونیقرارداد فسخ نماید. در ا

حل اختالف )نوزدهماده 
داد یا اسناد و در صورت بروز هر گونه اختالف میان طرفین اعم از اینکه مربوط به انجام موضوع قرارداد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرار) 1- 19

گردد.ذیصالح قضایی ارجاع میمحاکممدارك آن باشد، موضوع اختالف به 
ملزم است تا حل اختالف تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده دارد اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق مفاد قرارداد بامجري) 2- 19

اید.اقدام نممجريبایستی به تعهدات خود نسبت به عمل می نماید. بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختالف میمجريتشخیص خود نسبت به 

کلیت قرارداد)بیستماده 
استفاده تواند به نحوي موردآن نمییک ماده ازیک بخش یاقرارداد راجع به حل اختالف19ماده ازبه غیرمجموعه است ویک کلیت واین قرارداد

.مواد گرددقرارگیرد که موجب نقض سایر

عناوین)بیست و یکماده 
باشد ی و اطالع یافتن از مفاد مواد میبه منظور راهنمایهاي این قرارداد نوشته شده استمواد قرارداد، اسناد و مدارك و پیوستکلمات و عباراتی که درعناوین 

توان از آنها در تفسیر مواد قرارداد استفاده کرد.و نمی

سایر شرایط )دوبیست و ماده 
می نماید که: اعالم مجري

قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آنها کامالً آگاه است.2مذکور درماده کلیه اسناد و مدارك ) 1- 22
، و مجـري بـوده  معمـول  امضاي قراردادعوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ ها،هاي اجتماعی، مالیاتاز قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه)22-2

است.مجريرا رعایت کند. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عهده کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها 
هاي ناشی از مفاد بندهاي باال را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حـق درخواسـت اضـافه    ، سود مورد نظر خود و تمام هزینهبه هنگام امضاي قرارداد)22-3

پرداختی ندارد.
، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است که بعـداً در مـورد آن اسـتناد بـه جهـل      امضاي قراردادنماید که هنگام تأیید میمجريبه هر حال، 

خود نماید.
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طرفینقانونی اقامتگاه و نشانی)سهماده بیست و 
بلوار گروه مپنا.،منتظر قائمروگاهینشمالیضلع،(جاده مالرد)یمانیسلدشهیبلوار، سیفرد، استان البرزکارفرما؛نشانی *

31676- 43586پستی: کد026-36608606شماره دورنگار: 026-36197000شماره تلفن: 
؛مجرينشانی *

کدپستی: شماره تلفن همراه: شماره تلفن: 
طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد موظف است فوراً نشانی جدید را به طرف دیگر اعالم چنانچه هر یک از باشد. محل انعقاد قرارداد اقامتگاه کارفرما می

ارشی ارسال و یا نماید. در صورت عدم اعالم نشانی جدید، نشانی هاي قبلی قانونی تلقی شده و هر گونه نامه و ابالغیه که به نشانیهاي مذکور توسط پست سف
ره هاي اعالم شده فاکس گردد دریافت شده تلقی خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.با اخذ رسید تحویل شود یا به شما

قرارداد امضا شده تعداد مواد و نسخ )چهارماده بیست و 
کلیه نسخ را امضا و گواهی کامل ذیلو طرفین در تأیید شرایط و مفاد قرارداد و با اختیار و آگاهی تنظیم شده است تهیه و نسخه چهاروماده 24درقرارداداین 

تحویل خواهد شد.مجريبه قراردادپس از امضا یک نسخه از باشد.ر قانونی یکسان و اعتبار واحد میداراي آثاهمه نسخ قرارداداند و نموده

مجريکارفرما
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

(سهامی خاص)
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جزییات قیمت )پیوست شماره یک

از عداد نفرات مشمول خدمات موضوع قرارداد تنیاز کارفرما اقتضا و . چنانچه بنا به ستابرآوردي کارفرماازینبر اساساعالم شده در جدول فوقتعداد نفرات*
در این خصوص با اطالع و آگاهی ونمایدعملمطابق نظر کارفرماباید مجري،و به تبع آن مبلغ برآوردي قرارداد کاهش یابدکمتر شودمیزان ذکر شده 

نموده است.و اسقاط را از خود سلب یکامل حق هرگونه اعتراض
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) HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست ()پیوست شماره دو
هاي نامهمین اجتماعی، مقررات وزارت بهداشت، آیینأاعم از قانون کار، قوانین تHSEموظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با مجري) 1

کارفرما HSEهاي هاي اجرایی و دستورالعملکار، قوانین زیست محیطی و همچنین موارد ابالغ شده از سوي کارفرما، مقررات، روشحفاظت فنی و بهداشت
باشد. می

و رعایت موارد ایمنی، بهداشت وسایل حفاظت فردي در صورت نیاز کارفرما ملزم به استفاده از البسه وHSEطبق قوانین ملی و مقررات  يمجر) 2
بروز حوادث  بر زیست وباشد. مسئولیت جبران خسارت و زیانهاي ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی، بهداشت و محیطارفرما میمحل کزیست در و محیط

ر این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.باشد و کارفرما دمیمجريعهده 
کارفرما می باشند.همچنین و یموظف به رعایت کلیه پروتکل هاي بهداشتی ملمجريپرسنل ) 3
شد.حین انجام معاینات می باریواگيهايماریملزم به درنظر گرفتن تمهیداتی جهت پیشگیري از شیوع بمجري) 4
کارفرما اعالم HSEکارفرما را به واحد محل رخ داده در زمان فعالیت درحوادثموظف است خطرات، حوادث و رخدادهاي جانی، مالی و شبهمجري) 5

نماید.
متعهد به استفاده از تجهیزات و ابزار کار ایمن در حین کار می باشد.مجري) 6
را اخذ نماید.آنها مجوز استفاده از ابتدا بایستی جريمدر صورت نیاز به استفاده  از تجهیزات متعلق به کارفرما، ) 7
کارفرما و نحوه مقابله با آن شرایط اطالع داشته باشد.محل بایستی از خطرات ایمنی و بهداشتی و پیامدهاي زیست محیطی در مجري) 8
با آن شرایط اطالع داشته باشد.بایستی از شرایط اضطراري مرتبط با فعالیت و انجام تمهیدات براي پیشگیري و یا مقابله مجري) 9

5(یک) تا 1ن به میزاHSEواحدذون و مختار است که با نظر أکارفرما م، مجرياز سوي زیست در صورت عدم رعایت موارد ایمنی، بهداشت و محیط) 10
کسر نماید.مجريپنج) درصد به عنوان جریمه از مبلغ صورت حساب هاي (

***


