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سمه تعالياب

مقدمه*
به » (سهامی خاص)پارسشرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا« بین و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است مااین قرارداد 

(به شماره ملی ......................و به نمایندگی آقاي 4111- 1667-6693، شماره اقتصادي 10100252284، شماره شناسه ملی 175420شماره ثبت 
که اختیار امضاي این قرارداد را دارند و از این ............................با سمت)....................(به شماره ملی ....................و آقاي ) با سمت مدیرعامل ...................

، شماره ................، شماره شناسه ملی .........به شماره ثبت »)....................(......................«و ک طرف شود از ینامیده می"کارفرما"پس در این قرارداد
...................با سمت)..............ه شماره ملی (ب....................و آقاي .............) با سمت ..............(به شماره ملی ................و به نمایندگی ...............اقتصادي 

:گردیدمنعقد در محل کارفرما به شرح زیر ودیگرطرفشود از نامیده می"پیمانکار"در این قرارداد  و از این پسکه اختیار امضاي این قرارداد را دارند

موضوع قرارداد –ماده یک 
کارفرما به نشانی کارخانه خانه فاضالب بهداشتی فلزيو کالیبراسیون سیستم آنالین تصفیهراتیتعمس،یسرو،يگهدارنعبارت است از موضوع قرارداد -1- 1

ي زمانی مندرج در پیوست شماره یک. و مطابق برنامه23مندرج در ماده 
PHهايسنسورکالیبراسیونو شده)رهاي نصبپایش آنالین (کلیه سنسوهايسرویس و نگهداري ایستگاهشامل شرح خدمات موضوع قرارداد -2- 1

باشد. میUVAS(COD)و EC ،OIL ،Turbidityو دما،
باشد.میآلمان–امریکا HACH-LANGEساخت شرکت سنسورهاي مذکور -3- 1

اسناد و مدارك قرارداد–دو ماده 
است:   ریمجموعه اسناد و مدارك قرارداد حاضر به شرح ز

ضر. قرارداد حا-الف
. شرح خدمات موضوع قراردادو ي زمانی برنامهپیوست شماره یک؛ - ب
).HSEبهداشت، ایمنی و محیط زیست (الزاماتدستورالعمل پیوست شماره دو؛ -ج
؛ اصول و الزامات نظام آراستگی.سهپیوست شماره -د
. اال و خدماتکنندگان کمنع افشاي اطالعات توسط تأمین؛ تعهدنامه چهارپیوست شماره -ه

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 ه میطرفین قرارداد مبادليو با امضاشدهمیابالغ و یا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظپیمانکارکارفرما به 

خواهند داشت.تینسبت به یکدیگر اولومیبه قددیحسب تاریخ از جدکسانیموضوعات يآید و برامی

مبلغ قرارداد–ماده سه 
باشد. می}) ریال.........................................................(.........................نه ماها{ریال ) ...........................................(.......................د مبلـغ قراردا

حساب طبق لیاتی کشور (و همچنین ارائه صورتنامه ثبت نام پیمانکار در سازمان امور ماتبصره: ضریب مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون با ارائه گواهی
گردد.یال چاپی) به پیمانکار پرداخت میامور مالیاتی کشور با شماره سرفرمت سازمان

شرایط پرداخت –ماده چهار 
هاي ارائه شده از طرف پیمانکار را مورد بررسی قرار داده و بر حسابنماید. کارفرما صورتهاي خود را تسلیم کارفرما میحسابپیمانکار در پایان هر ماه صورت

به پیمانکار پرداخت خواهد نمود.قانونی و قرارداديپس از اعمال کسور وناظر قراردادید شده توسط زان تأیاساس می

مدت قرارداد –پنجماده 
باشد. از تاریخ آغاز میگردد و مدت قرارداد یکسال شمسیقرارداد از تاریخ ابالغ کتبی آغاز می

تعدیل بها–ماده شش
.باشدنمیي قرارداد ثابت بوده و به هیچوجه مشمول تعدیل مبلغ قرارداد در طول مدت اجرا
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ناظر قرارداد–هفتماده 
پشتیبانی (مدیریت ساختمان و تأسیسات)منابع انسانی ومعاونتکه پیمانکار طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده تعهداتینظارت بر اجراي 

را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین طبق دستوراتی که کارفرما رأساً یا بوسیله نمایندگان خود در چارچوب پیمانکار موظف است کارها باشد. کارفرما می
باشد.هاي قراردادي پیمانکار نمینماید. به هر حال نظارت کارفرما رافع مسئولیتدهد اجراو اسناد و مدارك قرارداد میمشخصات فنی 

تضامین–ماده هشت 
مکلـف اسـت   پیمانکار بالفاصله پس از ابالغ قرارداد و براي تحصیل اطمینان خاطر کارفرما جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد انجام تعهدات:تضمین -8-1

(پنج) درصد مبلغ قرارداد تسلیم کارفرما نماید.5نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید معادل یک فقره ضمانتایيسپرده نقد
و با پیمانکاري، تأیید ناظر قرارداد مبنی بر ایفاي کامل تعهدات قراردادپیمانکارمین انجام تعهدات پس از پایان قرارداد، بنا به درخواست کتبی تض: 1تبصره

گردد. مسترد میپیمانکارآزاد و به يويارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی از سو
فرما ناشی از عدم اجراي صحیح، کامل و به موقع هر یک از مفاد قرارداد، از محل تضـمین یـاد شـده و دیگـر     : هرگونه خسارت و یا زیان وارده به کار2تبصره 

مکلف به پرداخـت  ، پیمانکارهاي خسارت را ننمایدتکافوي میزان هزینهپیمانکارو مطالبات امین مبلغ تضچنانچهمطالبات پیمانکار کسر و برداشت خواهد شد.
باشد.آن می
(پانزده) روز قبل از انقضاي مـدت اعتبـار   15باشد و چنانچه تا مکلف به تمدید آن میپیمانکارانجام تعهدات،تضمیندر صورت انقضاي مدت اعتبار : 3تبصره 

نزد خود نگهدارد.را تا زمان آزادسازي به صورت سپردهآنرا دریافت و وجه آن حق دارد مبلغ کارفرمابه تمدید آن ننماید، اقدام انجام تعهداتتضمین 
الضـمان سـپرده حسـن    گردد. وجه) درصد از هر صورتحساب پیمانکار به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر میده(10زانیبه مسپرده حسن انجام کار:-8-2

ییـد نـاظر قـرارداد آزاد و بـه پیمانکـار پرداخـت       و تأيوياز سویاجتماعنیبنا به درخواست کتبی پیمانکار و ارائه مفاصاحساب تأمدر پایان قرارداد، انجام کار
گردد.می

طرفینتعهدات –ماده نه 
تعهدات پیمانکار- الف

نماید خدمات موضوع قرارداد را در چارچوب قرارداد و با رعایت استانداردهاي موجود و مورد تأیید کارفرما ارائه نماید.پیمانکار تعهد می-1- 9
انجام دهد. مطابق برنامه زمانی مندرج در پیوست شماره یک را موضوع قرارداد خدمات استپیمانکار متعهد و ملزم-2- 9
هاي پایش آنالین به شرح زیر است:شرح خدمات مربوط به سرویس و نگهداري ایستگاه-3- 9

انجام کالیبراسیون سنسورها طبق برنامه.-
صورت بروز مشکل و بالفاصله پس از در ارتباط پیمانکار ملزم است که هاي بوجود آمده در محل؛ در اینwarning, Errorپیگیري رفع -

محل کارفرما حضور یابد. در اعالم کارفرما 
گیري.سرویس و بازرسی سیستم نمونه-
در زمان مناسب.Overallنظارت بر عملکرد سنسورها جهت برنامه ریزي سرویس -
مکانیک، رطوبت) و عملکردي سنسورها.بررسی پارامترهاي داخلی (الکترونیک، تغذیه، اپتیک،-
بررسی سالمت ظاهري، وضعیت فیزیکی و نصب سنسورها، شستشو و تمیز کردن.-
.افزاري ارتباط از راه دور و رفع مشکالت احتمالیبررسی سیستم نرم-

هزینه تأمین و تعویض قطعات مورد .باشدمیناظر قراردادهیدأییو تیقبلمبا اعالازیمورد نزاتیقطعات و تجهي هیکلنیمأتبه و متعهد پیمانکار ملزم -4- 9
به پیمانکار پرداخت خواهد شد.ناظر قراردادسنسورها به صورت جداگانه محاسبه و با تأیید Overallنیاز، همچنین انجام تعمیرات و سرویس 

پیمانکار ملزم به حضور در محل کارفرما فعات مندرج در قرارداد باشد، یک از خدمات بیش از دچنانچه کارفرما متقاضی حضور پیمانکار و یا انجام هر-5- 9
شد. به پیمانکار پرداخت خواهدناظر قرارداد با تأیید و محاسبه باشد. هزینه این بخش از خدمات متناسب با مبلغ ماهانه می

نماید.بعد تسلیم ناظر قرارداد ها را حداکثر تا ماهاز ایستگاهبازدید هر یکهايها و صورتجلسهها، چک لیستگردد گزارشپیمانکار متعهد می-6- 9
نمایدتسلیم کارفرماشماره یک وستیپه زمانی مندرج در در برناممندرجموارد بر اساس خدمات موضوع قرارداد را حسابصورتپیمانکار ملزم است -7- 9

سیبا موضوع سرویکلحسابمجاز به ارائه صورتمانکاریپدر ضمن .درج ننمایدحساب صورتدر نداردبه انجام ازینسیکه در هر دوره سرويو موارد
باشد.نمی... يادورهيو نگهدار
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و در هفته نیکه به صورت روت(کارفرماپساب يهایخروجشیپاۀماهانشاتیقبل از زمان انجام آزماسیستم سیجهت انجام سروملزم است مانکاریپ-8- 9
گردد.یبررساتشیو آزماتجهیزاتتا صحت عملکرد ) حضور یابد ردیپذیه صورت مهر مایانیپا
باشد.یمو ...)ستیها (دستور العمل، چک لکردن سنسوربرهیسوابق مربوط به کالموظف به ارائه مانکاریپ-9- 9
وانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران را رعایت نماید.پیمانکار ملزم است ق-10- 9
هماهنگی داشته باشد.ناظر قراردادپیمانکار مکلف است در انجام کلیه امور با -11- 9
ها ي مربوط به نگهداري و سرویس و کالیبراسیون سنسورهاي سیستم آنالین را ها و چک لیستها، روشردد کلیه دستورالعملگپیمانکار متعهد می-12- 9

بان فارسی در اختیار کارفرما قرار دهد.زبه 
نی) مندرج در پیوست شماره دو قرارداد و همچنHSEملزم و متعهد است خود و کارکنانش الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (مانکاریپ-13- 9

صیتشخو بهمانکاریتخلف پایقصور لیموضوع قرارداد به دالاتیانجام عملنیمقررات ایمنی و انتظامی کارفرما را بطور کامل رعایت نماید و چنانچه در ح
مسئول جبران آن و پرداخت مانکاریوارد گردد، پیبه هر شخص ثالثایو کارکنان کارفرما و ساتیبه اموال، تأسیبیخسارت و آسصالحیمراجع ذایکارفرما 

مربوطه خواهد بود.يهانهیهز
.ندینماتیشماره سه را رعاوستی) مندرج در پ5S(یاند الزامات نظام آراستگملزميپیمانکار و کارکنان تحت امر و-14- 9
نماید که تحت هیچ شرایطی اقدام به واگذاري اطالعات، اسناد و مدارك پیمانکار بر اساس تعهدنامه پیوست شماره چهار قرارداد اقرار و تأیید می-15- 9

لث بنماید. در صورت عدم رعایت این بند از قرارداد کارفرما هاي الزم را به منظور عدم افشاي آنها نزد اشخاص ثاکارفرما به اشخاص ثالث ننموده و احتیاط
.باشدیآنها مينسخ کاغذقیاز طرمانکاریدر ضمن کانال انتقال اطالعات به پمأذون و مختار است که به تشخیص خود قرارداد را فسخ نماید.

تعهدات کارفرما-ب
ش، آب، برق، روشنایی، تلفن، استابالیزر، ایمنی و حفاظت.ها شامل: تهویه و گرمایحفظ شرایط مطلوب کار در ایستگاه-
ها از قبیل: وضعیت برق ایستگاه، عملکرد ها و کالً آنچه که جهت عملکرد جاري و روزانه تجهیزات ایستگاهبرداري و نگهداري ایستگاهبهره-

مترها، وضعیت سیستم الگر و غیره مورد نیاز است.ها و اخطارهاي سنسورها، پایش پاراگیر، نظارت بر وضعیت آالرمصحیح سیستم نمونه
هاي بازدید سرویس، ها که مسئولیت حضور در محل، نظارت و تأیید گزارشیک از ایستگاهمعرفی یک نفر کارشناس مسئول مستقر در هر-

عهده خواهد داشت.تعویض قطعات و کالیبراسیون آناالیزرها را بر
). ناظر قراردادحساب صادره از سوي پیمانکار (جداي از مبلغ قرارداد و با تأیید د نیاز بر اساس صورتهاي تعویض قطعات مورپرداخت هزینه-
ها.ر و کار پیمانکار در محل ایستگاهپیگیري، انجام هماهنگی و صدور مجوز هاي حضو-
ریزي قبلی و هماهنگی با پیمانکار. ها با برنامهانجام جابجایی ایستگاه-

هاکارر مقادیر تغیی-دهماده 
مقـادیر کـار موضـوع قـرارداد را تـا      در طول مدت قرارداد و با ابالغ کتبی (با امضاي مدیرعامل کارفرما) به پیمانکـار  که مأذون و مختار استکارفرما -10-1

یش یا کاهش مدت قرارداد یا به صـورت  این افزایش یا کاهش ممکن است به صورت افزادهد.(بیست و پنج) درصد مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش 25میزان 
احـد بهـا صـورت    افزایش یا کاهش جزییات مقادیر مورد توافق هر یک از کارها باشد. در صورت افزایش یا کاهش مقادیر کارها هیچگونه تعدیلی در رابطه با و

باشد.  نخواهد گرفت و پیمانکار مکلف به پذیرش آن می
از حد فوق مشمول توافق طرفین خواهد بود.شافزایش یا کاهش مقادیر بی:1تبصره

تواند قرارداد را میکارفرما موضوع قرارداد امتناع نماید، کار ریمقادي(بیست و پنج) درصد25از قبول افزایش یا کاهش يبه نحوپیمانکار چنانچه -2- 10
فسخ نماید. 

یابد.تغییر می: در صورت تغییر مقادیر سقف تضمین انجام تعهدات متناسباً 2تبصره

مدت قرارداد اتتغییر-یازدهماده 
که مقادیر کار تغییر کند.در صورتی-1- 11
.در صورتی که مدت قرارداد سواي از تغییر مقادیر کار با توافق طرفین تمدید گردد-2- 11
.در صورت بروز حوادث قهریه-3- 11
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.دموثر باشبر مدت انجام قراردادهایی ایجاد شود که دیتکه قوانین و مقررات جدیدي وضع و یا محدودر صورتی-4- 11
که پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدت قرارداد بشناسد تغییر مدت فوق کارفرما موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و در صورتیدر موارد

نماید.ابالغ میقرارداد را به پیمانکار

نیکسور قانو-دوازدهماده 
و بهداشت کار و همچنین قوانین حفاظت فنیومین اجتماعی أهاي مربوط به کار و تنامهاز جمیع قوانین و مقررات و آیینکند کهتأیید میپیمانکار-1- 12

بوده و متعهد است همه آنها را ست کامالً مطلعضاي قرارداد معتبر و الزم االجراکه در زمان امها و عوارض مترتب بر قراردادو مقررات مربوط به مالیات
کارفرما نخواهد بود.متوجه پیمانکاردر هر حال مسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق الذکر توسط؛دنمایرعایت 

قانون تأمین اجتماعی کسر خواهد شد. 38پیمانکار به عنوان بیمه موضوع ماده صورتحسابهر مبلغ (پنج) درصد از 5به میزان -2- 12
سازمان حساب، آزاد سازي تضمین انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار منوط به ارائه مفاصاحساب از (پنج) درصد مذکور، مبلغ آخرین صورت5پرداخت 

باشد.تأمین اجتماعی می
ه اخذ و ارائه مفاصاحساب بیمه اقدام نماید. در (سه) ماه پس از خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد نسبت ب3مدت یتبصره: پیمانکار ملزم و متعهد است حداکثر ط

آنرا به يهاو هزینهاقدامرأساً نسبت به اخذ مفاصاحساب بیمه تواندیشده، کارفرما ممهلت تعیینیصورت عدم ارائه مفاصاحساب بیمه توسط پیمانکار ط
نماید.میرا از خود سلب و ساقط یول و پیمانکار حق هر گونه اعتراضها و تضامین پیمانکار وصاز محل مطالبات، سپردهي(سی) درصد باالسر30اضافه 

جرایم دیرکرد–سیزدهماده 
کارفرما مأذون و مختار ، در انجام تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته تأخیر نمایدطبق برنامه زمانی اعالم شده از سوي کارفرما پیمانکارهرگاه 

به شرح زیر و بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی و اداري مستقیماً از محل مطالبات و تضامین پیمانکار کسر به عنوان وجه التزام، است که جرایمی را 
نماید:و برداشت 

شود.ام تأخیر تعیین میبه عنوان وجه التزقراردادماهانه مبلغدرصد یک معادل تأخیر غیر موجه و عدم حضور نفر تکنسین پیمانکار به ازاي هر روز -1- 13
تجـاوز نمایـد،   روز) چهـل (40هاي مختلف از (پنج) روز تجاوز نماید یا مجموع تأخیرات پیمانکار در بخش5چنانچه تأخیرات مشمول جریمه ماهانه از -13-2

20توانـد از  قابـل دریافـت از پیمانکـار نمـی    دامه، جـرایم ولی در صورت انماید.را فسختواند قراردادمی1-13عالوه بر دریافت جرایم مذکور در بند کارفرما 
(بیست) درصد مبلغ قرارداد تجاوز نماید و مدت اضافه بدون جریمه تأخیر محسوب خواهد شد.

باشد.نمی18تبصره: دریافت وجه التزام مقرر مانع از الزام به ایفاي تعهد یا اعمال حق فسخ قرارداد مطابق ماده 

نشده) بینیوادث قهریه (پیشح-چهارده ماده 
هايخشکسالیعادي،غیرهايطغیانوسیلزلزله،واگیردار،بیماريشیوععمومی،انقالبنشده،یاشدهاعالمازاعمجنگبروزصورتدر-1- 14
. نمایدمطلعحوادثگونهاینبروزازرارماکارفروز) بیست(20مدتظرفحداکثراستمکلفپیمانکارآنها،مانندوداردامنههايسوزيآتشسابقه،بی

یاوگرفتهنظردررامناسبیتمدیدموردحسببرپیمانکارادعايصحتاحرازدرصورتودادهقراربررسیموردراموضوعاطالع،حصولازپسکارفرما
خواهدپیمانکاراطالعبهرانتیجهونمودهتصمیماتخاذقراردادازقهریهحوادثوقوعاثردرنشدهانجامتعهداتحذفیاوقرارداددادنخاتمهبهنسبت
.رساند

مسئولکارفرماهمچنین. شودنمیتلقیقراردادنقضیاقصورمنزلهبهقهریهشرایطبروزدلیلبهپیمانکارتوسطقرارداديتعهداتانجامعدم-2- 14
.بودنخواهداست،دیدهقهریهشرایطازناشیخودتعهداتاجرايدررتأخییاواجراعدمنتیجهدرپیمانکارکههاییخسارت

.یابدمیادامهقراردادآنرفعازپسومعلقموقتاًقراردادقهریهحوادثبروزصورتدر-3- 14

.شدخواهدانجامطرفینتوافقباقراردادادامهانجامدطولبهماهیکازبیشقهریهحوادثمدتچنانچه: 1تبصره
.شدنخواهدتعدیلمشمولقراردادمبلغماده،اینمفاداساسبرقراردادتعلیقصورتدر: 2تبصره

انتقال به غیر- پانزده ماده 
ر ندارد.حق واگذاري یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگکارفرمابدون موافقت و اجازه کتبی پیمانکار

قانون منع مداخله -شانزده ماده 
باشد. هاي بعدي آن نمیو اصالحیه1337دي ماه 22ه مصوب دارد که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخلپیمانکار اعالم می
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هدایا -هفده ماده 
اعم از نقدي ییالعمل یا پاداش یا تحفه یا هدایاها یا خویشاوندان آنها حقحق ندارد به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه یا واسطهپیمانکار 

.دیو جنسی عطا نموده و یا آنها را در منافع خود سهیم نما

فسخ قرارداد-هجدهماده 
که قرارداد را فسخ نماید:در موارد زیر کارفرما مأذون و مختار است -1- 18

(اعم از فعل یا ترك فعل).الف) قصور در انجام هر یک از تعهدات قراردادي
) عدم قبول تغییر مقادیر. ب
) انحالل یا ورشکستگی پیمانکار.ج
.13) تأخیر یا تعلل پیمانکار وفق ماده د
.15ارفرما وفق ماده ) انتقال کل یا جزیی از قرارداد به شخص ثالث، بدون اجازه کتبی که
قرارداد گردد.16) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده و
. 15- 9و بند 17) تخلف پیمانکار وفق ماده ز
) وجود مانع قانونی بر اجازه انجام و ادامه کار براي پیمانکار.ح
) عدم توانایی پیمانکار در اجراي قرارداد.ط
ارداد توسط پیمانکار که اجراي قرارداد را به مخاطره افکند و یا عدم انجام دستورات کارفرما به منظور رفع نواقص ) عدم اجراي هر یک از مفاد قري

و تجدید یا اصالح کارهاي انجام شده معیوب در مهلت معقولی که براي پیمانکار تعیین شده است. 
تعدادي از موارد مذکور براي فسخ قرارداد و اجراي تمام مفاد این ماده کافی خواهد بود.با یک یامانکاری: تشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلف پ1تبصره 

معادل مبلغ قرارداد به يمکلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قراردادمانکاری، پ1-18در 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 رسمانکاریارفرما جهت فسخ قرارداد، مراتب کتباً به اطالع پکمی: با تصم2تبصره
مراجعه تشخیص دمموظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسویه حساب به محل کارفرما مراجعه نماید و در صورت عمانکاریپ

فرما قطعی و مالك عمل خواهد بود.کار
و وجه التزام را از محل میکارفرما مأذون و مختار است که جرانی. همچنباشدیو وجه التزام نممیجراافتی: فسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در3تبصره

متعهد به پرداخت مانکاریی وصول نماید. در صورت عدم تکافو، پنزد او دارد بدون احتیاج به انجام اقدامات اداري یا قضایمانکاریمطالبات و تضامینی که پ
الباقی خواهد بود. 

از پایان یک ماه 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
.گرددیآزاد مراردادقنیوجه التزام مقرر تضامافتیفوق) بدون در2(طبق تبصره مانکاریحساب با پهیصورت پس از تسونیقرارداد فسخ نماید. در ا

حل اختالف -نوزدهماده 
اسناد داد یادر 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. و مدارك آن باشد، موضوع اختالف به مراجع ذیصالح قضایی ارجاع می
طبق مفاد قرارداد با کارفرماملزم است تا حل اختالف تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده دارد اجرا نماید و در غیر این صورت پیمانکار-2- 19

عمل نماید.پیمانکاربایستی به تعهدات خود نسبت به نیز در طول مدت حل اختالف میکارفرمابدیهی است نماید.عمل میپیمانکارتشخیص 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 گرددرارگیرد که موجب نقض سایرق

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

کرد.توان از آنها در تفسیر مواد قرارداد استفاده و نمی
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سایر شرایط –دوبیست و ماده 
نماید:موارد زیر را پیمانکار تأیید می

را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شده است.قرارداد2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده -1- 22
دمات موضوع قرارداد اطمینان حاصل کرده است. خاجراي الزم به منظور نسبت به تأمین نیروي انسانی مورد نیاز و تدارك تجهیزات و ابزار -2- 22
، مجري بودهمعمول وامضاي قراردادعوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ ها،هاي اجتماعی، مالیاتاز قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه-3- 22

ولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عهده پیمانکار است.کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال، مسئ
هاي ناشی از مفاد بندهاي باال را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه ، سود مورد نظر خود و تمام هزینهبه هنگام امضاي قرارداد-4- 22

پرداختی ندارد.
، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل امضاي قرارداده هنگام نماید کبه هر حال، پیمانکار تأیید می

خود نماید.
طرفینقانونی نشانی اقامتگاه و –سهماده بیست و 

.مپناانتهاي بلوار–ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم –جاده مالرد 7کیلومتر –کرج نشانی کارفرما:*
31755- 335صندوق پستی: 026-36608606شماره دورنگار: 026-36602311شماره تلفن: 

............................................................................... نشانی پیمانکار: *
......................کدپستی: ...........................شماره دورنگار: ....................شماره تلفن: 

اند فوراً نشانی جدید خود را چنانچه هر یک از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهند موظفباشد. محل اجراي تعهدات و انعقاد قرارداد اقامتگاه کارفرما می
هاي مذکور هاي قبلی قانونی تلقی شده و هر گونه نامه و ابالغیه که به نشانیشانیبه طرف دیگر کتباً اعالم نماید. در صورت عدم اطالع نشانی جدید، ن
هاي اعالم شده فاکس گردد دریافت شده تلقی خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع توسط پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود یا به شماره

نخواهد بود.

خ امضا شده قرارداد تعداد مواد و نس-چهار ماده بیست و 
کلیه نسخ را امضا و طرفین در تأیید شرایط و مفاد قرارداد و با اختیار و آگاهی کامل ذیلتنظیم شده است تهیه و نسخه چهاروماده 24درقرارداداین 

تحویل خواهد شد.پیمانکاربه قراردادیک نسخه از پس از امضا باشد.ر قانونی یکسان و اعتبار واحد میداراي آثاقراردادنسخه همهاند و و گواهی نموده

پیمانکارکارفرما
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

(سهامی خاص)
...................شرکت 

)..................(
....................آقاي 

...................
آقاي .....................

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

................آقاي 
..............
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شرح خدمات موضوع قراردادو یزمانيبرنامه-پیوست شماره یک 

زمان بندي انجام کار شرح خدمات ردیف

با اعالم کارفرما  و اخذ گواهینامه 
معتبراز مراجع ذیصالح انجام کالیبراسیون سنسورها طبق برنامه 1

و اعالم کارفرمابه صورت موردي
بوجود آمده در محل ، در این ارتباط هايError،Wrningپیگیري رفع 

پیمانکار ملزم است که در صورت بروز مشکل و بالفاصله پس از اعالم 
کارفرما در محل کارفرما حضور یابد.

2

ماهانه سرویس و بازرسی سیستم نمونه گیري 3

انهماه در Overallرنامه ریزي سرویس نظارت بر عملکرد سنسورها جهت ب
زمان مناسب 4

انهماه بررسی پارامترهاي داخلی (الکترونیک،تغذیه،اپتیک،مکانیک،رطوبت) و 
عملکردي سنسورها 5

انهماه بررسی سالمت ظاهري ،وضعیت فیزیکی و نصب سنسورها،شستشو و 
تمیز کردن 6

انهماه ع مشکالت احتمالیبررسی سیستم نرم افزاري ارتباط از راه دور و رف 7
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٩١٣صفحه

)  HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (-دو پیوست شماره 
قوانین بهداشت کار،هاي حفاظت فنی ونامهاعم از آیینHSEپیمانکار موظف به رعایت کلیه قوانین، مقررات ملی و استانداردهاي مرتبط با - 1

هاي ملی و سایر استانداردها و قوانین مرتبط با خدمات موضوع استانداردنشانی،بازیافت و سازمان آتشسازمان و الزامات سازمان محیط زیست،
باشد.قرارداد می

کارفرما از قبیل HSEهاي دستورالعملهاي اجرایی وهاي بهداشتی، روشپروتکلپیمانکار موظف به رعایت موارد ابالغ شده، قوانین، مقررات،- 2

باشد.میکارفرما محل ل حفاظت فردي متناسب با خطرات، دستورالعمل مدیریت ضایعات و ... در حین فعالیت در سایه از واستفاد
یا مقابله با آن شرایط اقدام نماید.پیمانکار بایستی نسبت به شناسایی شرایط اضطراري مرتبط با فعالیت و انجام تمهیدات براي پیشگیري و- 3

) باشد.MSDSی توسط پیمانکار بایستی داراي برگه اطالعات ایمنی مواد (کلیه مواد مصرف- 4
، ابزار، تجهیزات و قطعات استاندارد ت ایمن و استاندارد انجام شود و از وسایلصوره گردد کلیه مراحل موضوع قرارداد بپیمانکار متعهد می- 5

ایمن استفاده نماید.و کامالً
ایمنی و زیست محیطی کار قبل از انجام فعالیت روزانه، طبق دستورالعمل اخذ مجوز ایمنی و زیست محیطی کار از پیمانکار موظف به اخذ مجوز - 6

باشد.کارفرما میHSEواحد 

کارفرما در اسرع وقت می باشد.HSEواحدپیمانکار موظف به اعالم گزارش حوادث، شبه حوادث و شرایط ناایمن به- 7
ع رویداد و آلودگی محیط زیست فراهم نماید.پیشگیري از وقودات الزم را برايپیمانکار بایستی تمهی- 8

باشد.برعهده پیمانکار میمسئولیت کلیه حوادث، آسیب به افراد، خسارت به اموال، تجهیزات و محیط زیست ناشی از فعالیت پیمانکار - 9
رانندگی بایستی رعایت گردد.کلیه مقررات راهنمایی وا، محدوده کارفرمدرصورت تردد پیمانکار با وسایط نقلیه در داخل - 10
اخذ نماید.آنها را پیمانکار قبل از استفاده بایستی  مجوز درصورت نیاز به استفاده از تجهیزات متعلق به شرکت کارفرما،- 11
اقدام نماید.پیمانکار بایستی پس از پایان هر روز کاري نسبت به نظافت و پاکسازي محدوده فعالیت خود - 12
برساند.ناظر قرارداد ایمنی حریق را رعایت نموده و خطرات را به اطالع ،پیمانکار بایستی در حین فعالیت و ارائه خدمات- 13
هاي زیست محیطی مرتبط با فعالیت و اقدامات کنترلی آگاهی داشته باشد.پیمانکار بایستی از خطرات و جنبه- 14
هاي ایمنی الزم را فراگرفته و از صالحیت کافی باشد که آموزشگیري کارکنانی جهت فعالیت در شرکت کارفرما میپیمانکار موظف به بکار- 15

برخوردار باشند. 
و واحد ناظر قراردادبرداري به بهرهها و مالحظات ایمنی حین فعالیت و پس از اتمام فعالیت و قبل از پیمانکار موظف به ارائه دستورالعمل- 16

HSEباشد.کارفرما می
پیمانکار با اعالم واحد حسابدرصد از صورت(پنج) 5تا (یک) 1به میزانجریمهاعمال کارفرما مجاز به HSEدر صورت عدم رعایت موارد - 17

HSEباشد.کارفرما می
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١٠١٣صفحه

)5Sاصول و الزامات نظام آراستگی (-پیوست شماره سه 

اصل اول:*
غیر ضروري از محیط کار و ل اول مطرح بوده و این اصل به معنی سوا کردن اقالم غیرضروري، دور کردن اقالمسوا کردن به عنوان اص- تعریف
گذاري اقالم ضروري است. اولویت

.شوداي استفاده میها به صورت مستمر و یا دورهت که مورد نیاز واحد است و از آناقالم ضروري: اقالمی اس
که براي واحد مربوطه و براساس مأموریت واحد کاربرد ندارد و باید تعیین تکلیف شود. اقالم غیر ضروري: اقالمی است

نکات: 
مشخص و تعیین تکلیف شوند.براساس ضرورت استفاده و عدم نیاز به استفاده آنها وسایل و تجهیزات- 
اقدام شود.جهت رفع اشکال که استفاده از آنها ضروري است و نیاز به تعمیر و سرویس دارد،ل و تجهیزاتیوسای- 

جهت اجراي صحیح اصل اول، انجام اقدامات زیر ضروري است:
هاي کاال که در محیط کار وجود دارد تهیه و اقالم غیر ضروري تعیین تکلیف شود.یک لیست از عناوین گروه- 1
ین تکلیف شود.در یک دوره خاص کاربرد هر یک از اقالم شناسایی شده و در صورت عدم استفاده تعی- 2
منابع آلودگی شناسایی و عیب (ریزش، نشتی، ...) برطرف شود.- 3
اقالم معیوب (نقص فنی) شناسایی و نسبت به رفع عیب آنها اقدام شود.- 4
تجهیزات معیوب اصالح و تعمیر گردد.- 5
اقالم سالم بجاي اقالم معیوب جایگزین گردد. - 6
هایی که در اختیار پیمانکار قرار دارد) به منظور شناسایی اقالم مازاد یا معیوب شناسایی گردد. محلها، ... (آن ها، زیر پلهانبارك- 7

اصل دوم:*
در مرتب کردن به معنی سامان دادن است یعنی این که اقالم مورد نیاز را به نحوي مرتب کنید که هر چیزي در جاي خود قرار گیرد و به آسانی -تعریف

اي این منظور باید ابتدا مقدار مورد استفاده از هر چیز مشخص و اولویت استفاده از آن تعیین گردد. به این ترتیب با اختصاص دادن محل دسترس باشد. بر
کنیم.یین محل هر یک از اقالم اقدام میمناسب با حجم مناسب براي هر یک از اقالم و با زدن برچسب روي قفسه ها و رنگ آمیزي محلها نسبت به تع

ها باید مسایل حمل و نقل و جابجایی و غیره را نیز در نظر گرفت. بدیهی است در تعیین محل
به منظور چیدمان صحیح اقالم محیط کار اقدامات زیر انجام شود:

شوند.اقالمی که کارکنان تحت امر پیمانکار  با آنها سر و کار دارند بر حسب نوع و ضرورت مصرف چیدمان می- 1
گذاري، نصب برچسب و غیره محل کشی، عالمتر یک از اقالم و تجهیزاتی که در اختیار پیمانکار است محل خاصی در نظر گرفته شود و با خطبراي ه- 2

شناسایی شود. 
اقالم به ترتیب اندازه، نوع و رنگ در کنار یکدیگر قرار گیرد.- 3
منی و زیست محیطی رعایت گردد.المقدور مالحظات ایدر انتخاب مواد اولیه و تجهیزات حتی- 4
هاي موجود در شرکت استفاده شود.ها، کاورها، ... از استاندارد رنگها، زونکنبراي پوشه- 5
التحریر، پوشه و ...).شده در استاندارد نظام آراستگی استفاده شود (تلفن، لوازمدر روي میز کار، از اقالم تعیین- 6
انجام پذیرد.ها و کمدهاي شخصی افراد لچیدمان صحیح اقالم داخل فای- 7
بندي مخصوص تعیین شود. محل خاص براي نگهداري ضایعات با تابلو مخصوص و طبقه- 8
ها درج گردد. آالت روي آناسم خاص لوازم، تجهیزات و ماشین- 9

پیمانکار) تهیه شود. دپوهاي مواد و ضایعات، محصول و ... (متعلق بهاقالم،تابلوهاي مناسب براي شناسایی- 10
از فضایی که در اختیار پیمانکار قرار داده شده است استفاده بهینه گردد.- 11
(در صورت استفاده از این گونه موارد). هاي نامناسبو استفاده از فویل براي گلدانهاي مخصوصقراردادن گلدان، تابلو و لوازم خاص در محل- 12
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١١١٣صفحه

اصل سوم:*
عنی پاکیزگی و نظافت بوده و بر تمیز کردن محیط کار اشاره دارد. تمیز کردن از دید نظام آراستگی خود نوعی بازرسی است که نقاط قوت به م-تعریف

تواند بهترین نوع تبلیغ بوده و اجراي آن می5Sیکی از مهمترین دستورهاي هاي نظافت تعریف شدهطبق چک لیستدهد. پاکیزگیو ضعف را نشان می
و معرفی شرکت و کارخانه در جامعه باشد.

به منظور نظافت صحیح اقالم محیط کار اقدامات زیر انجام شود:
ها.هاي پاکیزگی و رفع آلودگیات مرتبط با پاکیزگی و تعیین روششناسایی اقدام- 1
یابی علل آلودگی (در مورد تجهیزات و محدوده در اختیار پیمانکار).ریشه- 2
تفکیک زباله.رعایت متد- 3

شد: بازباله به شرح ذیل میهايسطلاستانداردهايرنگ
ن.کارتوکاغذيضایعاتمخصوصآبی: -
ك.خطرناضایعاتمخصوصقرمز: -
ه.متفرقضایعاتمخصوصسبز: -
ی.پالستیکضایعاتمخصوصزرد: -
ه.پنبنخنگهداريمخصوصنارنجی: -
ی.غذایضایعاتمخصوصمشکی: -

اکیزگی و نظافت (چک لیست نظافت) بایستی توسط پرسنل خدماتی اجرا شود و در صورت عدم حضور پرسنل خدماتی پیمانکار خود هاي پاجراي برنامه
مسئول نظافت می باشد. 

اصل چهارم:*
ی در سطح خوب و استاندارد داشتن محیط کار و زندگزي است. معنی این دستور مرتب نگهمعادل فارسی آن آراستگی پایدار از طریق استاندارد سا-تعریف

برطبق استانداردهاي یعنی کنترل اصالح دائمی سه دستور اول که شامل ساماندهی، نظم و ترتیب و پاکیزگی5Sاست و به این ترتیب استاندارد سازي در 
موجود در سازمان است.

باشد.ین شده رعایت شود. این استاندارد از طریق کارفرما در دسترس مینکته: استانداردهاي مرتبط با نظام آراستگی بایستی مطابق جدول استانداردهاي تدو
اصل پنجم:*

باط است. منظور از این دستور، آموزش دادن به افراد جهت ایجاد توانایی براي انجام کلیه امور نظم و ترتیب و انضاین اصل به معنی سازمان یافتگی -تعریف
باط به معناي آموزش افراد و آگاه کردن آنها از مقررات و ایجاد توانایی الزم براي انجام امور به طور مناسب انضمطلوب و مورد نظر است. همچنینبه شیوه 

باشد. به عبارت دیگر ایجاد عادات صحیح به جاي عادات نادرست است. اجراي دقیق مقررات به صورت یک فرهنگ در محیط کار امري در کارکنان می
با حضور فعال و کامل همه افراد استفاده نمود.ها و جلسات کوتاه آموزشی توان از گردهمایییابی به آن میمی است که براي دستالزا

سازي صحیح در محیط کار الزم است اقدامات زیر انجام شود:به منظور فرهنگ
ا.هاي رفتار نامناسب در محیط کار در خصوص نظام آراستگی و تالش در جهت رفع آنهشناسایی عادت- 1
هاي بروز عادت هاي نامناسب و رفتار ناشایست محیط کار در خصوص نظام آراستگی و تالش در جهت رفع آنها.یابی علتریشه- 2
هاي خاص براي تکرار عادت هاي خوب.تعیین تمرین- 3
رسانی مناسب به پرسنل در خصوص استانداردها و مسائل مرتبط با نظام آراستگی.اطالع- 4
.5Sاي آگاهی پرسنل از دورهارزیابی - 5

*ممیزي نظام آراستگی:
ها بر طبق گیرند و در صورت وجود عدم انطباققرار میهاي ممیزي مورد ممیزي هاي مختلف، واحدهاي کارفرما و پیمانکاران بر طبق چک لیستدر دوره

گردد که مالك ارزیابی واحدها است.ر میگی جاري سازمان عدم انطباق با درصدهاي مختلف صاددستورالعمل ممیزي نظام آراست
مأذون و مختار است که با نظر دبیرخانه نظام آراستگی و پس از طی یک مرتبه تذکر کارفرما، از سوي پیمانکاردر صورت عدم رعایت اصول نظام آراستگی

بات پیمانکار کسر و برداشت نماید.ه از مطال(پنج) درصد به عنوان جریم5شفاهی و یک مرتبه تذکر کتبی، در مرتبه سوم رأساً تا میزان 
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تعهدنامه منع افشاي اطالعات توسط تأمین کنندگان کاال و خدمات-چهارشماره یوستپ
موضوع -1

وله از جانب یات مربوطه که به منظور انجام تعهدات یا امور محیمالکیت و جزموضوع تعهدنامه عبارت است از عدم افشاي اطالعات و رعایت شرایط، حدود، 
شود.کننده قرار داده میتور مپنا (پارس) در اختیار تأمینشرکت مهندسی و ساخت ژنرا

گردد؛ مگر اینکه مواردي توسط شرکت پارس مستثنی گردد.گیرد اکیداً محرمانه تلقی میکننده قرار میلیه اطالعاتی که در اختیار تأمینک

مدت -2
االتباع است. ال معتبر و الزمدر مدت زمانی یکستعهدنامه حاضر 

کننده متعهد است کلیه اسناد و اطالعات را ظرف مدت یک هفته به شرکت ه با شرکت پارس به هر نحو، تأمینکنندتبصره: در صورت قطع همکاري تأمین
و دانش حاصله را ندارد. اطالعات فوق يریشرکت پارس حق افشا و بکارگیکننده بدون اجازه کتبنیتأمنیپارس مسترد نماید. همچن

یات اطالعات یجز-3
روش، تکنیک، فرآیند، روش انجام کار، تجارت و داد و ستد، فنون، ،یاختصاصتیافزار، برنامه، سیستم، وب ساگذرواژه، رمز، فرمول، الگو، نرمهرگونه

،ی، مالی، پرسنليفیلم، صوت، نوشته، کد، اطالعات ادارر،یه، تصوگزارش، قرارداد، صورتحساب، فرم، کاربرگ، صورتجلسه، نقشادداشت،یفهرست، نامه، 
ایبه وسیله هر ابزار ضبط و ثبت ایهر شکل حامل ذخیره شده ایکاغذ يها که بر روو هر اطالع از کم و کیف امور و فعالیتیعلمی، صنعت،یفن،يتجار

عالمات و اشارات بیان شده.ایبه وسیله گفتار ایدر حافظه اشخاص حفظ شده ایارسال شده 
یات اطالعات اشاره شده، اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، خصوصی و عمومی طرف هرگونه معامله یا همکاري با شرکت پارس ی: جزتوضیح

در بر می گیرد.را نیز

شرایط و تعهدات-4
کننده تعهد و داراي ارزش اقتصادي است. تأمینگردد تلقی شده و امانت محسوب میپارس شرکتيتعهدنامه اسرار تجارنیکلیه اطالعات موضوع ا-الف
رکت پارس خود ملزم به جبران خسارات وارده به ش،يویهر یک از پرسنل و همکاران حقیقی یا حقوقينماید در صورت نقض مفاد این تعهدنامه از سومی

اطالعات بدون مجوز شرکت پارس خودداري و ممانعت نماید.يبرداري و افشاو تصرف، نسخهنماید که از هرگونه دخلکننده تعهد میباشد. تأمین
) ICTند صرفاً با مجوز شرکت پارس از امکانات، تجهیزات و ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی (اکننده مجازو همکاران حقیقی یا حقوقی تأمینکارکنان- ب

ده استفاده نمایند.متعلق به شرکت پارس و در چارچوب تعیین ش
) شرکت پارس ICTهاي ارتباطی و اطالعاتی (نماید که از انتشار، ارسال، نگهداري یا بارگذاري اطالعات شخصی خود در سامانهکننده تعهد میتأمین-ج

باشد  و حق هر گونه ادعایی را در کننده مینتأمیخودداري نماید. در صورت تخلف، مسئولیت عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت مفاد این بند تماماً بر عهده 
این رابطه از خود سلب و اسقاط می نماید. 

هاي الزم را به منظور عدم ر شخص ثالث ننموده و کلیه احتیاطنماید که تحت هیچ شرایطی اقدام به واگذاري اطالعات به هکننده اقرار و تأیید میتأمین-د
.دینماتاطالعايحکم به افشاییمرجع قضايرأایکه قانون حکم نموده باشد يل آورد؛ مگر در مواردافشاي آنها نزد اشخاص ثالث به عم

هاي دولتی جمهوري اسالمی ایران به تشخیص شرکت پارس مشروط بر اینکه این عمل بطور منطقی الزمه کار همین اساس صرفاً مشاوران و سازمانبر
مستثنی هستند.رجوع شده به آنها باشد از این قاعده 

اي و سایر اطالعات و ابداعاتی که به هر نحوي از انحا افزارهاي رایانههاي صنعتی، عالیم تجاري، نرممالکیت حقوق مادي و معنوي کلیه اختراعات، طرح-ها
باشد.دد تماماً متعلق به شرکت پارس میدر طول مدت همکاري با شرکت پارس ایجاد، تکمیل یا ثبت گر

کننده ملزم است هنگام انجام وظایف محوله در همکاري با شرکت پارس، قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران و سایرکشورهاي مرتبط با تأمین- و
المللی را به دقت مراعات نماید.و حسب مورد قوانین و مقررات بینهاي خودفعالیت

انه دیگر، یا هر نوع رسيعات متعلق به شرکت پارس را که در اختیار دارد (اعم از نوشتارکننده ملزم است کلیه اطاله محض ابالغ شرکت پارس، تأمینب- ز
.ندظرف مدت یک هفته به شرکت پارس بازگردايبرداري بازسازي شده) بدون هرگونه نسخههاها و نسخهها، کپیبه انضمام کلیه رونوشت

سازي یا تغییر شکل داده شود.بازنیغیر از توافقات طرفییاطالعات نباید در راستا-ح



خانه فاضالب و کالیبراسیون سیستم آنالین تصفیهراتیتعمس،یسرو،يقرارداد نگهدار
بهداشتی فلزي

١٣١٣صفحه

که اطالعات شرکت از هر سطحی به سطح عمومی تغییر یابد، از انجام هر گونه مصاحبه در رابطه با زمانیالعمر و یا تاکه مادامدینمایکننده تعهد متأمین-ط
از شرکت پارس یمی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبها و مطبوعات اعم از عموآن به هر نحو با کلیه رسانهو اطالعات مربوط به يموضوع همکار

است.یاز شرکت پارس الزامیاخذ مجوز کتبزیکننده ننیخودداري نماید. در خصوص چاپ کاتالوگ و بروشور توسط تأم
) ICTارتباطی و اطالعاتی (کننده تا پایان مدت همکاري با شرکت پارس براي هرگونه ممیزي، کاوش و پایش فعالیتهایش که توسط ابزارهاي تأمین-ي

دهد. و بالعزل با حق تفویض به غیر میشرکت پارس انجام گرفته باشد، به شرکت پارس وکالت و اختیار تام
گیرنده اطالعات حق انتفاع یا استفاده از اطالعات موضوع این تعهدنامه را براي خود ندارد.-ك
باشد.یاالتباع مکننده الزمنیکارکنان تأمهیو کلهریمدئتیهيعامل، اعضاریمديتعهدنامه برانیا-ل

اطالعاتمالکیتحدود–5
کننده تواند بدون اجازه تأمینباشد و شرکت پارس میتعلق به دارایی هاي شرکت پارس میم،يکه تمامی اطالعات موضوع همکاردینمایکننده اقرار متأمین

برداري نماید.اطالعات بهرهنیاز ا

ان خسارت جبر-6
را قطع) و یا مطابق قوانین يهمکارایکننده از تعهدات فوق، شرکت پارس وکیل و وکیل در توکیل است قرارداد را فسخ و یا اصالح (صورت عدول تأمیندر

ز هرگونه مطالبات اسبه نموده و او مقررات جمهوري اسالمی ایران کلیه خسارات وارده به خود ناشی از عدم رعایت مفاد این تعهدنامه را به تشخیص خود مح
کننده تعهد عدم واگذاري ابع و نیاز به اقامه دعوي، تأمینکننده که نزد خود دارد رأساً برداشت نماید و در صورت عدم تکافوي این منو تضامین تأمین

هر گونه اعتراضی به تشخیص شرکت پارس و حقنماید و یاطالعات، اسناد و مدارك و یا واگذاري و کاربرد آنها به صورت جزیی یا کلی به غیر را تأیید م
نماید.نحوه عمل وي را از خود سلب و اسقاط می

پیمانکار
.................شرکت 
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آقاي .................
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