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باسمه تعالي

مقدمه*
بـه  » (سهامی خـاص) پارسشرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا« بین و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است مااین قرارداد 
(بـه شـماره ملـی    ......................و بـه نماینـدگی آقـاي    4111-1667-6693، شـماره اقتصـادي   10100252284، شماره شناسـه ملـی   175420شماره ثبت 
که اختیار امضاي این قرارداد را دارنـد و از ایـن   ............................با سمت)....................اره ملی (به شم....................و آقاي ) با سمت مدیرعامل ...................

، شـماره  ................، شماره شناسـه ملـی   .........به شماره ثبت »)....................(......................«و شود از یک طرف نامیده می"کارفرما"پس در این قرارداد
...................با سـمت )..............(به شماره ملی ....................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  -یکماده 
:که شاملزیربه شرح توسعه فضاي سبزو نگهداري همچنین و پشتیبانیویخدمات عمومی، فنموضوع قرارداد عبارت است از 

هـا، معـابر،   ها، انبارها، محوطهها (شامل: نظافت کلیه کارگاهآوري و انتقال زبالههاي اداري و صنعتی و جمعها، معابر و مکانتنظیفات محوطهانجام امور-1-1
هاي تعیـین شـده   هاي عمومی و صنعتی در محلهاي موجود و جمع آوري، انباشت، بارگیري و حمل زبالههاي سطحی، میادین و خیابانهاي آببلوارها، کانال

نمایـد  تأییـد مـی  که پیمانکار بـا امضـاي قـرارداد حاضـر     »I 170 04«مطابق دستورالعمل مدیریت پسماند کارفرما با کد شناسایی از طرف نماینده کارفرما)
دستورالعمل مذکور را دریافت نموده و از مفاد آن آگاهی کامل دارد.  

ها.آبدارخانهراهبري و انجام کلیه امور مربوط به -2- 1
هاي بهداشتی.هاي اداري، کارگاهی و سرویسنگهداري ساختمان-3- 1
کارخانه کارفرما شامل:تأسیساتتعمیراتنگهداري و -4- 1

(کولر، فن کوئل و رادیاتور) فضاهاي عمومی.نگهداري تجهیزات حرارتی و برودتی سرویس و-الف
.هاي بهداشتی و رختکن اماکن اداري و کارگاهیسرویسسرویس و نگهداري تأسیسات آب و فاضالب - ب
ها.سرویس و نگهداري روشنایی اماکن اداري، معابر عمومی و کارگاه-ج
.کار در ارتفاع و تعمیرات برق صنعتی-د

و در صورت لزوم بازسازي و اصالح فضاي سبز موجود (محوطه) کارخانه کارفرما.نگهداري، نظارت، توسعه -1-5
يدیتولزاتیتجهقطعات وهیکليزیآمشده و رنگيکارنیحساس ماشيهاقسمتیدهپوششي،کارچسبي،بررنگ،سند بالستاتیانجام عمل-6- 1

کارفرمايجاريهادستورالعملمطابق استانداردها و
راهبري آمبوالنس. -7- 1
باشد. میعهده پیمانکار رب7شماره پیوستمندرج درنظافتی و خدماتی به شرح جدولآالت ر و در صورت نیاز جایگزینی ماشین، تعمی، سرویسمینأت-8- 1

باشد. ) نفر میششنود و (96نیروي انسانی مورد نیاز براي اجراي موضوعات مذکور مجموعاً : 1تبصره
یبر موضوع قرارداد به پیمانکار ابالغ نماید که براي آنها مبلغ: چنانچه در طول مدت اجراي قرارداد دستگاه نظارت کارفرما اجراي کارهایی را مازاد 2تبصره 

حساب مربوط به کارهاي اضافی ابالغ در این ارتباط پیمانکار باید صورت.باشدپیمانکار موظف به اجراي آن می،باشد، پس از توافق طرفینبینی نشدهپیش
حساب ماهانه تسلیم کارفرما نماید.شده را جداگانه تنظیم و به همراه صورت

رخانه کارفرما (به نشانی مندرج توسط پرسنل پیمانکار خارج از محدوده کاموضوع قرارداد ارائه خدمات در صورتیکه بنا به فراخور نیاز و اعالم کارفرما، : 3تبصره 
. بدین باشدی(نود و شش) نفر مندرج در قرارداد م96از يجدا،یانسانيروینيکار گیرببه لزم مپیمانکار تعیین گردد، هاي دیگري و در محل) 25در ماده 

محل مربوطه به یبومافرادانسانی توافق شده را از میان يپس از توافق با کارفرما در خصوص تعداد نفرات و هزینه مربوطه، نیرومانکاریمنظور در هر مورد، پ
ساس خارج از کارخانه کارفرما را بر ايهاحساب مربوط به ارائه خدمات در محلباید صورتپیمانکار.رساندیمورد نظر را به انجام ميکار گرفته و کارها

.باشدیتوافق شده و به صورت جداگانه تنظیم و تسلیم کارفرما نماید که پس از تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت ميهانرخ
اسناد و مدارك قرارداد-دوماده 

است:   ریمجموعه اسناد و مدارك قرارداد حاضر به شرح ز
قرارداد حاضر.-الف
.شرح خدمات؛پیوست شماره یک- ب
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).HSEبهداشت، ایمنی و محیط زیست (دستورالعمل الزامات؛پیوست شماره دو-ج
اصول و الزامات نظام آراستگی.؛پیوست شماره سه-د
.منع افشاي اطالعات توسط تأمین کنندگان کاال و خدماتتعهدنامه ؛پیوست شماره چهار-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 طرفین قرارداد مبادله میيو با امضاشدهمیابالغ و یا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظپیمانکارکارفرما به 

خواهند داشت.تینسبت به یکدیگر اولومیبه قددیحسب تاریخ از جدکسانیموضوعات يید و براآمی

مبلغ قرارداد  -سهماده 
باشد:ریال می).........................................................................(........................................... زیر مطابق جدولقراردادبرآوردي مبلغ 

مبلغ یکساله (ریال)(ریال)مبلغ واحد ماهانهشرحردیف
نفر نیروي انسانی جهت ارائه خدمات موضوع قرارداد96تأمین 1
آالتماشینتأمین، سرویس، تعمیر و در صورت نیاز جایگزینی 2

جمع کل (ریال)
حساب طبق فرمت تدر سازمان امور مالیاتی کشور (و همچنین ارائه صورنام پیمانکاربق قانون با ارائه گواهینامه ثبتتبصره: ضریب مالیات بر ارزش افزوده ط
گردد.یال چاپی) به پیمانکار پرداخت میسازمان امور مالیاتی کشور با شماره سر

شرایط پرداخت -چهارماده 
کارفرما و پس از دستگاه نظارتحساب با بررسی و تأیید مبلغ هر صورتنماید وهاي خود اقدام میحسابپیمانکار در پایان هر ماه نسبت به ارسال صورت

گردد.و قانونی به پیمانکار پرداخت میاعمال کسور قراردادي

مدت قرارداد -پنجماده 
باشد.میشمسی سال یکو به مدت30/08/1400و تاریخ پایان آن 01/09/1399تاریخ آغاز قرارداد 

تعدیل بها- ششماده 
.باشدنمیوجه مشمول تعدیل مبلغ قرارداد در طول مدت اجراي قرارداد ثابت بوده و به هیچ

باشد.  از شوراي عالی کار قابل اعمال میتبصره: صرفاً افزایش حقوق پرسنل در ابتداي سال بر اساس بخشنامه صادره 

دستگاه نظارت-ت فهماده 
باشـد. پیمانکـار   مـی کارفرمـا پشـتیبانی منابع انسانی و معاونتعهده رنظارت بر اجراي کارهایی که پیمانکار برطبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است ب-7-1

ساً یـا بوسـیله نماینـده یـا نماینـدگان خـود در چـارچوب اسـناد         أموظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستوراتی که کارفرما ر
نخواهد بود.ر پیمانکااجرا نماید. به هر حال نظارت کارفرما رافع مسئولیتهاي قراردادي نماید ابالغ میو مدارك قرارداد

نماید.صورت کتبی دریافت میه نظارت وي و بالزم را صرفاً از کارفرما و یا دستگاه اتپیمانکار دستور-7-2
تواند عنداللزوم نسبت به افزایش و یا کاهش حدود اختیارات دستگاه نظارت اقدام نماید.تبصره: کارفرما می

تضامین -هشتماده 
یـک فقـره   سـپرده نقـدي یـا    پیمانکار براي تضمین انجام تعهدات موضوع قرارداد مکلف است بالفاصله پس از ابالغ قـرارداد  انجام تعهدات:تضمین-8-1

(پنج) درصد مبلغ قرارداد تسلیم کارفرما نماید.5ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید معادل 
تضمین انجام تعهدات مطالبات نقدي نزد کارفرما داشته باشد، بنا به درخواست وي و موافقت کارفرما ضبط و نگهـداري  : چنانچه پیمانکار معادل مبلغ 1تبصره 

پذیر است.مبلغ مزبور به عنوان تضمین انجام تعهدات امکان
تأییـد  و با ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتمـاعی از سـوي پیمانکـار    بنا به درخواست کتبی پیمانکار، قرارداد،پایان پس از انجام تعهدات تضمین: 2تبصره 

گردد.مسترد میپیمانکاربه و دستگاه نظارت آزاد
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و 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    3تبصره 
مکلف به پرداخـت  ، پیمانکارهاي خسارت را ننمایدتکافوي میزان هزینهپیمانکارو مطالبات امین مبلغ تضچنانچهات پیمانکار کسر و برداشت خواهد شد.مطالب

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 : 4تبصره 

را تا زمان آزادسازي به صورت سپرده نزد خود نگهدارد.آنرا دریافت و وجه آن حق دارد مبلغ کارفرمابه تمدید آن ننماید، اقدام انجام تعهداتتضمین 
الضمان سپرده حسن وجهگردد. نوان سپرده حسن انجام کار کسر میپیمانکار به عصورتحساب(ده) درصد از هر 10به میزان سپرده حسن انجام کار:-2- 8

تأیید دستگاه نظارت و با ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی از سوي پیمانکار بنا به درخواست کتبی پیمانکار، ، قراردادپایان پس از یک ماه انجام کار
گردد.مسترد میپیمانکارآزاد و به 

هاي واردهتضمین خسارت–نهماده 
باشد.ر طول یک سال میهاي وارده به تأسیسات کارفرما توسط کارکنان پیمانکار معادل مبلغ قرارداد دتعهد پیمانکار در قبال خسارت

ارائه خدمات موضوع قراردادمحل -دهماده 
1مـاده  3طبـق تبصـره   است که ییهامحلریسادر موارد خاص و یا ) 25به نشانی مندرج در ماده (کارفرماکارخانهواقع درموضوع قرارداد ارائه خدماتمحل 

.گرددیمنییکارفرما تعياز سوازیحسب مورد و به فراخور ن

کارتغییر مقادیر-یازدهماده 
افزایش یـا کـاهش   (بیست و پنج) درصد مبلغ قرارداد 25مقادیر کار موضوع قرارداد را تا میزان کارفرما در طول مدت قرارداد مأذون و مختار است که -11-1

یا به صورت افزایش یا کاهش جزییات مقادیر مورد توافق هر یک از کارهـا  این افزایش یا کاهش ممکن است به صورت افزایش یا کاهش مدت قرارداددهد. 
و پیمانکـار مکلـف بـه    هیچگونه تعدیلی در رابطه با واحد بها صورت نخواهد گرفت(اعم از مدت قرارداد یا جزییات مقادیر) هامقادیر کارتغییردر صورت باشد. 

باشد.پذیرش آن می
افزایش یا کاهش مقادیر بیش از حد فوق مشمول توافق طرفین خواهد بود.:1تبصره

تواند قرارداد را میکارفرما موضوع قرارداد امتناع نماید، کار ریمقادي(بیست و پنج) درصد25از قبول افزایش یا کاهش يبه نحوپیمانکار چنانچه -2- 11
فسخ نماید. 

یابد.: در صورت تغییر مقادیر سقف تضمین انجام تعهدات متناسباً تغییر می2تبصره

مدت قرارداد اتتغییر-دوازدهماده 
در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود: 

تغییر کند.هاکه مقادیر کاردر صورتی-1- 12
. با توافق طرفین تمدید گرددسواي از تغییر مقادیر در صورتی که مدت قرارداد -2- 12
در صورت بروز حوادث قهریه.-3- 12
.دثر باشؤمبر مدت ارائه خدماتهایی ایجاد شود که که قوانین و مقررات جدیدي وضع و یا محدودیتدر صورتی-4- 12

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

مالیات و عوارض، قوانین کار و سازمان تأمین اجتماعیکسور قانونی، - سیزدهماده 
کسور قانونی: -13-1
مین اجتمـاعی و حفاظـت فنـی و بهداشـت کـار و همچنـین       أهاي مربوط به کار و تین نامهیقوانین و مقررات و آمیع کند که از جید میتأیپیمانکار-13-1-1

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

شد. قانون تأمین اجتماعی کسر خواهد38نوان بیمه موضوع ماده (پنج) درصد به ع5پیمانکار حساباز هر صورت-13-1-2
حساب از و سپرده حسن انجام کار منوط به ارائه مفاصاتضمین انجام تعهداتآزاد سازي و همچنینحساب(پنج) درصد مذکور، مبلغ آخرین صورت5پرداخت 

باشد.سازمان تأمین اجتماعی می
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ماید. در : پیمانکار ملزم و متعهد است حداکثر طی مدت سه ماه پس از خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد نسبت به اخذ و ارائه مفاصاحساب بیمه اقدام ن1تبصره 
را به هاي آندام و هزینهتواند رأساً نسبت به اخذ مفاصاحساب بیمه اقطی مهلت تعیین شده، کارفرما میپیمانکارصورت عدم ارائه مفاصاحساب بیمه توسط 

نماید.حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط میپیمانکار وصول و پیمانکار ها و تضامین (سی) درصد باالسري از محل مطالبات، سپرده30اضافه 
مالیات و عوارض: - 2- 13

داشته باشد بایستی مستقیماً به اداره امور مالیاتی مربوطه رابطهچنانچه پیمانکار هر گونه ادعا و یا اعتراضی نسبت به مالیات و یا هر مورد دیگر در این 
ان پیمانکار بر عهده پیمانکار کناي در این خصوص با پیمانکار به عمل نخواهد آورد. در ضمن کسر مالیات حقوق کارنماید و کارفرما هیچگونه مذاکرهمراجعه

باشد.به هیچ وجه بر عهده کارفرما نمیباشد و مسئولیت آنمی
قوانین کار و سازمان تأمین اجتماعی: - 3- 13
تأمین اجتماعی قانون 38پیمانکار موظف است کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده - 3-1- 13

به آن سازمان بپردازد.
م از پیمانکار موظف است بنا به در خواست نماینده کارفرما و به ترتیب و فواصلی که نامبرده تعیین خواهد کرد صورت کاملی از کارکنان خود اع- 3-2- 13

و به نماینده کارفرما تسلیم نماید.کارگران ساده و ماهر (طبق آخرین لیست تأیید شده توسط سازمان تأمین اجتماعی ) را تهیه 
(پنج) درصد کسر و به عنوان ودیعه حق 5پیمانکار حساب ، از هر صورت2-1- 13قانون تأمین اجتماعی و وفق بند 38در رابطه با اجراي ماده - 3-3- 13

باشد:د این مبلغ منوط به شرایط زیر میبیمه نزد کارفرما نگهداري خواهد شد و استردا
ی از سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه حق بیمه موضوع قرارداد را پرداخت نموده است تحصیل نماید.حساب نهایبرگ مفاصاپیمانکار الف) 
باشد.، مورد لزوم نمیفوق"الف"اي از سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد که برگ مفاصاحساب مذکور در بندگواهینامهپیمانکار ب) 
قرارداد نیز تا ارائه مفاصاحساب فوق نزد حسابقانون تأمین اجتماعی آخرین صورت38الذکر، مطابق ماده (پنج) درصد مبلغ فوق5ر عالوه ب- 3-4- 13

قرارداد را نخواهد داشت.حسابرین صورت(پنج) درصد نگهداري شده و آخ5و پیمانکار در این مدت حق مطالبه گردد میکارفرما نگهداري 
قانون تأمین اجتماعی عمل نکند و نتیجتاً بابت اجراي قرارداد حاضر مبالغی به سازمان تأمین اجتماعی 38که پیمانکار مطابق ماده رتیدر صو- 3-5- 13

پرداختی مبالغ بدهکار شود و تبعاً طبق مقررات و قوانین جاري کشور این بدهی از کارفرما مطالبه و دریافت شود، کارفرما حق خواهد داشت به منظور وصول
سپرده حسن انجام کار تضمین انجام تعهدات ولغ ابه سازمان تأمین اجتماعی، به هر طریقی که صالح بداند به پیمانکار مراجعه و از طریق ضبط و برداشت مب

و سایر مطالبات پیمانکار و یا از طریق قانونی احقاق حق نماید.
ایمجر-چهاردهماده 

جرایمی را بـه  کارفرما مأذون و مختار است که هرگاه پیمانکار به نحوي از انحا در انجام تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته تأخیر یا تعلل نماید، 
نماید:انکار کسر  و برداشت به شرح زیر و بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی و اداري مستقیماً از محل مطالبات و تضامین پیم، عنوان وجه التزام

فرمـا  آن قسمت از تعهدات پیمانکار که به تشخیص کارفرما انجام نشده یا هرگونه حقوقی که به کارگران پرداخت نشده باشد، هزینـه آن از طـرف کار  -14-1
اعتراضی ندارد.گردد و پیمانکار در این رابطه حق هیچگونه هاي ماهانه پیمانکار کسر میبرآورده شده و از پرداخت

بـه  گـردد اقـدام   که از طرف کارفرما تعیین میبایستی در مدت زمانیمشاهده نماید، پیمانکار میرا نواقصیدر امور محوله به پیمانکار چنانچه کارفرما -14-2
نه آن را به تشخیص خود بـه اضـافه یـک برابـر آن از     اقدام به رفع آنها نموده و مأذون و مختار است تا هزیکارفرما رأساً تد؛ در غیر این صورنماینواقصرفع 

مطالبات ماهانه پیمانکار کسر نماید.  
تعیـین شـده از جانـب    جـرایم باشد و پیمانکار در پرداخـت  ارفرما تشخیص دهد با پیمانکار میتأخیر یا تعلل در انجام تعهدات به هر میزان که کجرایم-14-3

نماید.لب و اسقاط میکارفرما حق هر گونه اعتراضی را از خود س
گـردد،  ایجاد وقفه در رونـد کـار   سبببه هر دلیلی انجام وظایف خود اقدام ننماید و یا در طول مدت اجراي قرارداد به موقع نسبت بهپیمانکار چنانچه -14-4

به حساب پیمانکار منظور خواهد نمود.(بیست) درصد20به اضافه را پرداخت شده هاي م و هزینهاقداکارفرما رأساً نسبت به انجام کار
قرارداد تجاوز نماید،ساالنه مبلغدرصد (بیست)20از،مجموعدر یامبلغ ماهانه) درصد ده(10یا تعلل پیمانکار ازخیرأتارزش ریالی جرایم چنانچه -5- 14

(بیست) درصد مبلغ 20تواند از تواند قرارداد را فسخ نماید. ولی در صورت ادامه، جرایم قابل دریافت از پیمانکار نمیجریمه میکارفرما عالوه بر دریافت 
شد.قرارداد تجاوز نماید و مدت اضافه بدون جریمه تأخیر محسوب خواهد

باشد. نمی19تبصره: دریافت وجه التزام مقرر مانع از الزام به ایفاي تعهد یا اعمال حق فسخ قرارداد مطابق ماده 
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(پیش بینی نشده) هقهریحوادث - پانزدهماده 
هاي هاي غیرعادي، خشکسالیطغیاندر صورت بروز جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالب عمومی، شیوع بیماري واگیردار، زلزله، سیل و -1- 15
گونه حوادث مطلع نماید. (بیست) روز کارفرما را از بروز این20مکلف است حداکثر ظرف مدت مانکاریدار و مانند آنها، پهاي دامنهسوزيسابقه، آتشبی

بر حسب مورد تمدید مناسبی را در نظر گرفته و یا نکارمایکارفرما پس از حصول اطالع، موضوع را مورد بررسی قرار داده و درصورت احراز صحت ادعاي پ
خواهد مانکارینتیجه را به اطالع پونسبت به خاتمه دادن قرارداد و یا حذف تعهدات انجام نشده در اثر وقوع حوادث قهریه از قرارداد اتخاذ تصمیم نموده 

رساند.
شود. همچنین کارفرما مسئول وز شرایط قهریه به منزله قصور یا نقض قرارداد تلقی نمیعدم انجام تعهدات قراردادي توسط پیمانکار به دلیل بر-2- 15

هایی که پیمانکار در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجراي تعهدات خود ناشی از شرایط قهریه دیده است، نخواهد بود.خسارت
یابد. آن قرارداد ادامه میدر صورت بروز حوادث قهریه قرارداد موقتاً معلق و پس از رفع-3- 15

ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد.کی: چنانچه مدت حوادث قهریه بیش از 1تبصره
: در صورت تعلیق قرارداد بر اساس مفاد این ماده، مبلغ قرارداد مشمول تعدیل نخواهد شد.2تبصره

انتقال به غیر-شانزدهماده 
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 دیگرمانکاریپ

تحـت  وبکاهدکار طبق برنامه زمانی ادامهبه قسمی باشد که از دنبایجزیی از کار به غیر، واگذاري جزیی واگذاري تبصره: در صورت موافقت کارفرما مبنی بر 
ل واین واگذاري بوجود خواهد آمد مسـئ خیرات احتمالی که در اثرأنسبت به تپیمانکارصورتدر هرهیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نخواهد کاست. 

خیر در انجام تعهدات خواهد شد.أبوده و مشمول جریمه ت

قانون منع مداخله -هفدهماده 
باشد.هاي بعدي آن نمیو اصالحیه1337دي ماه 22دارد که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله مصوب اعالم میمانکاریپ

هدایا -هجدهماده 
جنسـی  واعم از نقدي ییالعمل یا پاداش یا تحفه یا هدایاها یا خویشاوندان آنها حقحق ندارد به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه یا واسطهمانکاریپ

.دیعطا نموده و یا آنها را در منافع خود سهیم نما

فسخ قرارداد-نوزدهماده 
که قرارداد را فسخ نماید:در موارد زیر کارفرما مأذون و مختار است-1- 19
ترك فعل).ایقصور در انجام هر یک از تعهدات قراردادي (اعم از فعل ) الف

.بدون سرپرست یا تعطیل نمودن کار بدون اجازه کارفرماکارکنانب) رها کردن 
عدم قبول تغییر مقادیر.ج) 

ورشکستگی پیمانکار.ایانحالل ) د
.14وفق ماده پیمانکار یا تعللتأخیر) ه
.16وفق ماده ی از قرارداد به شخص ثالث، بدون اجازه کتبی کارفرما ) انتقال کل یا جزیو
قرارداد گردد.17) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده ز
. 32- 23و بند 18ماده) تخلف پیمانکار وفق ح
پیمانکار.جام و ادامه کار براي وجود مانع قانونی بر اجازه ان)ط
ی پیمانکار در اجراي قرارداد.انایعدم تو) ي
نواقص و تجدید عدم اجراي هر یک از مفاد قرارداد توسط پیمانکار که اجراي قرارداد را به مخاطره افکند و یا عدم انجام دستورات کارفرما به منظور رفع) ك

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

معادل مبلغ قرارداد به يمکلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قراردادمانکاری، پ1-19در صورت فسخ قرارداد به یکی از علل مشروحه در بند -2- 19
.باشدیکارفرما م
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گردد. و از تاریخ ابالغ مکاتبه یادشده قرارداد فسخ شده تلقی میدیخواهد رسمانکاریکارفرما جهت فسخ قرارداد، مراتب کتباً به اطالع پمی: با تصم2تبصره
مراجعه تشخیص دمهفته از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسویه حساب به محل کارفرما مراجعه نماید و در صورت عموظف است ظرف یک مانکاریپ

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

متعهد به پرداخت مانکارینزد او دارد بدون احتیاج به انجام اقدامات اداري یا قضایی وصول نماید. در صورت عدم تکافو، پمانکاریمطالبات 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- 19
.گرددیآزاد مراردادقنیوجه التزام مقرر تضامافتیفوق) بدون در2(طبق تبصره مانکاریحساب با پهیصورت پس از تسونیقرارداد فسخ نماید. در ا

حل اختالف -بیستماده 
داد یا اسناد 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- 20

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- 20

عمل نماید.پیمانکاربایستی به تعهدات خود نسبت به نیز در طول مدت حل اختالف میکارفرمانماید. بدیهی است عمل میپیمانکارتشخیص خود نسبت به 
کلیت قرارداد-یکبیست و ماده 

استفاده موردتنهاییتواند به آن نمییک ماده ازیک بخش یا،قرارداد راجع به حل اختالف20ماده مفاد ازبه غیرمجموعه است ویک کلیت واین قرارداد
.گرددنمینقضاي از این قرارداد با ماده دیگر و هیچ مادهقرارگیرد 

عناوین -دوماده 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

توان از آنها در تفسیر مواد قرارداد استفاده کرد.و نمی
طرفینتعهدات -سهبیست و ماده 

تعهدات پیمانکار: - الف 
دارد که از محل و موقعیت کار بازدید به عمل آورده و ابهامات خود را رفع نموده است و به وظایفی که در چارچوب قرارداد تعیین پیمانکار اعالم می-1- 23

د.شده آگاهی کامل دار
آالت و به اجراي طراحی فضاي سبز را به بهترین روش اجرایی، با ابزار و ماشینپیمانکار متعهد است کلیه امور محوله از سوي کارفرما در خصوص-2- 23

وسیله کارگران به انجام رساند. 
شوند و هیچ رابطه استخدامی با کارفرما همه کسانی که از طرف پیمانکار انجام خدمات موضوع قرارداد را بر عهده دارند، کارکنان پیمانکار شناخته می-3- 23

ستخدام و یا بکارگیري باشد. همچنین کارفرما مطلقاً تعهدي براي اندارند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می
ه است. کارکنان پیمانکار پس از پایان قرارداد ندارد و تمامی حقوق و مطالبات پیمانکار محدود به حقوقی است که در چارچوب این قرارداد ذکر شد

باشند.پیمانکار مکلف به بکارگیري کارکنانی است که داراي سالمت جسمانی و روانی براي انجام کار می-4- 23
پیمانکار موظف است در انجام کلیه امور با دستگاه نظارت هماهنگی داشته باشد.-5- 23
پیمانکار موظف است جهت ورود و خروج کارکنان خود با اعالم اسامی آنها به دستگاه نظارت کارفرما مجوز الزم را اخذ نماید.-6- 23
باشد. همچنین بنا بر ابالغ کارفرما، کارکنان پیمانکار حضور مستمر پیمانکار و پرسنل تحت امر وي مطابق با ساعات کار اداري کارفرما الزامی می-7- 23

اند به منظور عدم وقفه در ارائه خدمات موضوع قرارداد در روزهاي تعطیل در محل کارخانه کارفرما حضور یابند. ملزم
بنا به تشخیص و اعالم کارفرما، پرسنل پیمانکار ملزم به کار اشد و در صورت نیاز به اضافهبمبلغ قرارداد بابت کارکرد کارکنان در ایام هفته می: 1تبصره

اه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد. تگباشند و میزان اضافه کار با تأیید دسحضور در محل کار می
مدیر مربوطه در شرکت کارفرما حق استفاده از مرخصی استحقاقی را خواهند داشت و در وصورت موافقت سرپرست مستقیم : پرسنل پیمانکار در2تبصره 

نسبت به تأمین نیروي جایگزین اقدام نماید.به منظور جلوگیري از ایجاد خلل در امور صورت اعالم کارفرما، پیمانکار موظف است 
در صورت عدم . نمایدبه وي معرفی می(با بررسی و تأیید صالحیت) کارفرما دستگاه نظارت کارگیري کارکنانی است که پیمانکار ملزم به پذیرش و ب-8- 23

صالحیت، پیمانکار موظف است بدون وقفه در انجام کار، نیروي واجد شرایط دیگري را جایگزین نماید.تأیید
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باشد.پذیر میمورد نیاز، با نظر و تأیید دستگاه نظارت قرارداد امکانپرسنل: جابجایی و یا جایگزینی 3تبصره 
باشند و چنانچه از نحوه کار، رفتار و اخالق هر یک از آنها اعالم کلیه کارکنان پیمانکار ملزم به تبعیت از ضوابط و مقررات شرکت کارفرما می-9- 23

ه جایگزین نمودن آن با فرد دیگري که واجد شرایط باشد خواهد بود.نارضایتی شود، پیمانکار بنا به دستور کارفرما ملزم ب
پیمانکار موظف است با مسئولیت خود یک نفر را به عنوان سرپرست که به صورت دائم در شرکت حضور داشته باشد به کارفرما معرفی نماید.-10- 23
نمایند خاتمه داده و متعهد است بدون موافقت پیمانکار نسبت به ادامه کار پرسنلی که در مناطق ممنوعه از سیگار، فندك و یا کبریت استفاده می-11- 23

و اجازه کتبی کارفرما، آنان را مجدداً بکار نگمارد.
جهت ارائه خدمات موضوع قرارداد نزد یکی از شرکتهاي بیمه، تحت پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود را براي ساعات حضور در محل کار-12- 23

اي شود که منجر به نقص عضو یا فوت وي گردد، پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار دهد. به نحوي که هرگاه پرسنل پیمانکار در هنگام انجام کار دچار حادثه
باشد نرخ روز مطالبه نماید. لذا کلیه مسئولیتهاي این موضوع بر عهده و هزینه پیمانکار میپیمانکار بتواند از محل بیمه، دیه کامل نقص عضو یا فوت را به 

گزار (پیمانکار) به نحوي پیش بینی شود که بایستی عالوه بر بیمههاي صادره میو کارفرما از این بابت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. ضمناً در بیمه نامه
هاي صادره وجود داشته باشد.ح، کارفرما مقصر شناخته شود امکان استفاده کارفرما همانند پیمانکار از بیمه نامهچانچه به تشخیص مراجع ذیصال

باشد.پیمانکار مسئول اعمال کارکنان خویش است و جبران هر گونه خسارت وارده از طرف کارکنان وي بر عهده پیمانکار می-13- 23
کند که از کلیه مقررات مربوط به باشد. همچنین پیمانکار تأیید میقوانین و مقررات دولت جمهوري اسالمی ایران میاین قرارداد از هر حیث تابع-14- 23

باشد.کار، سازمان تأمین اجتماعی و قوانین مربوطه کامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها می
:استو متعهد پیمانکار ملزم -15- 23

يمطابق بخشنامه صادره از سوبندي مشاغل را در ارتباط با پرسنل خود اجرا و طرح طبقهاجتماعی در خصوص کار و تأمین مربوط به قوانینکلیه -الف
ه از مربوطنیقوانمسئولیت عدم رعایت نماید. آنها اقدامو دستمزدر فیش حقوقنسبت به پرداخت مبالغ پایه سنوات د،یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

بر عهده پیمانکار است و کارفرما در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد. یاجتماعنیکار و تأمجمله قوانین مربوط به 
پرداخت نماید.پرسنل خود را و دستمزدحقوقبندي مشاغل مورد تأیید اداره کار بر اساس گواهی طرح طبقه- ب
نماید.نظارتدستگاه تسلیمرا خود پرسنل و دستمزد آنالیز حقوقو رونوشت احکام -ج

باشد و چنانچه به دلیل بی مباالتی و سهل انگاري پیمانکار موظف به حفظ و نگهداري کلیه تأسیسات، اموال، اسناد و تجهیزات تحویلی به وي می-16- 23
مأذون و مختار است خسارات وارده را از محل مطالبات، تضامین وي یا کارکنانش خسارتی به آنها و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر وارد شود، کارفرما 

هایی که پیمانکار نزد او دارد تأمین و وصول نماید. یا دارایی
هاي مربوط به استخدام، اخراج، خدمات درمانی، مسکن، بازنشستگی و هر گونه حقوقی که در طی مدت یا انقضاي پیمانکار مکلف به پرداخت هزینه-17- 23
باشد و کارفرما در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.گیرد میداد به کارکنانش تعلق میقرار
باشد پیمانکار مسئول هر گونه حادثه از جمله فوت، جرح و خسارت وارده به کارکنان خویش و اشخاص ثالث در رابطه با موضوع این قرارداد می-18- 23

باشد.اعالمی از طرف دستگاه نظارت و مقررات و قوانین موضوعه بر عهده ایشان میو ضمانت عدم اجراي ضوابط و دستورالعمل 
م از پیمانکار موظف است بنا به در خواست نماینده کارفرما و به ترتیب و فواصلی که نامبرده تعیین خواهد کرد صورت کاملی از کارکنان خود اع-19- 23

ه توسط سازمان تأمین اجتماعی) را تهیه و تسلیم نماینده کارفرما نماید.کارگران ساده و ماهر (طبق آخرین لیست تأیید شد
گردد سریعاً اقدام نماید؛ در غیر این صورت چنانچه سهل انگاري مشاهده پیمانکار موظف است در رفع نقایص کار که به وسیله کارفرما اعالم می-20- 23

شود بدون اغماض طبق مفاد قرارداد با پیمانکار برخورد خواهد شد. 
حقوق و مزایاي پرسنل تحت پوشش خود به نحوي اقدام نماید که ضمن رضایت پیمانکار موظف است ضمن رعایت قوانین کار، نسبت به پرداخت -21- 23

أثیر منفی نیروهاي مذکور، شرایطی فراهم نگردد که به هر دلیلی از جمله عدم رضایت پرسنل از حقوق دریافتی این موضوع بر روي خدمات تحت قرارداد ت
گذارد. 

باشد.و اعیاد توسط کارفرما، پیمانکار نیز موظف به پرداخت آن به پرسنل خود میهادر صورت ابالغ پاداش با توجه به مناسبت-22- 23
جمهوري اسالمی ایران از جمله قوانین مربوط به میزان حداقل سطوح دستمزد مشاغل پیمانکار ملزم است با آگاهی کامل از مفاد قانون کار دولت-23- 23

و پیمانکار تأیید باشداد را امضا نماید و به این ترتیب هر گونه ادعاي بعدي از سوي پیمانکار قابل قبول نمیمختلف کار و سایر مزایاي قانونی کارگران قرارد
و پاداش سابقه خدمت و خسارات ناشی از اخراج، العادهکارگران از قبیل عیدي، حق بیمه ساالنه، فوقنماید که مبلغ قرارداد شامل کلیه حقوق و مزایاي می

ی که در اینجا تصریح شده یا نشده وق متعلق به قرارداد اعم از آنهایمالیات و عوارض و سایر حقمندي، مرخصی،کمک هزینه مسکن، کمک عائلهالعاده فوق
باشد. و همچنین موارد دیگري که طبق قانون کار به اقتضاي مورد خاص قرارداد مطرح خواهد بود بر آورد و تعیین شده است، می
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ی در این مورد از وي براي عذر عدم آگاهی ایگونگی و مفاد این ماده و نحوه اجراي مقررات مربوط به آن اطالع کامل دارد و هیچگونه ادعپیمانکار از چ
پذیرفته نخواهد شد.

(به استثناي مزایاي مرتبط غیرهیا حق فنی یا است با اعالم کارفرما نسبت به تأمین یا پرداخت مبلغی بابت تسهیالت رفاهیملزم و موظف: پیمانکار 4تبصره 
گیرد. هیچگونه درصد و یا سودي به پیمانکار تعلق نمیاز این محلاقدام و مبلغ هزینه کرد را به صورت جداگانه فاکتور نماید.با قانون کار) 

کار حساب اضافهصورتملزم است پیمانکار در این رابطه باشد. کاري منوط به موافقت نماینده کارفرما می: حضور کارکنان پیمانکار در ساعات اضافه5تبصره 
حسابو کسور متعلقه تنظیم و ضمیمه صورت درصد پیمانکاري ، بدون درنظرگرفتن سود،کارکرد ماهانهساعت (یکصد و نود) 190پرسنل خود را بر اساس 

نماید.ارائه کارفرما بهاصلی نموده و 
بدون درنظرگرفتن سود حساب آن را العاده کارانه به پرسنل پرداخت و صورتمبالغی را تحت عنوان فوقملزم است : با اعالم کارفرما، پیمانکار6تبصره 

ارائه نماید. حساب ماهانه به کارفرما همراه صورتو درصد پیمانکاري به 
امیتا سپرسنل خود را حقوق و همچنین و تنظیم هرماه محاسبهپایان تاخود را پرسنل ماهانه يایمزاحقوق و ستیلپیمانکار ملزم و متعهد است -24- 23

) عمل می(جرا14طبق مندرجات ماده مانکار،یشده توسط پنییپرسنل تا مهلت تعو دستمزد در صورت عدم پرداخت حقوق نماید. زیارآنان وهرماه به حساب 
پرسنل خود تعلل ورزد. و دستمزد پرداخت حقوق در این ارتباط پیمانکار مجاز نیست که به بهانه عدم دریافت مطالبات خود از کارفرما نسبت به عدم خواهدشد.

وع فقدان، پیمانکار مسئول و پاسخگوي هر گونه دعاوي اشخاص ثالث از جمله کارکنان خود و کارفرما در خصوص فوت، جرح، صدمات وارده، هر ن-25- 23
پیمانکار و و اتالف و خسارات به اموال آنان که ممکن است در اثر فعل یا ترك فعل پیمانکار و کارکنانش پیش آید و یا ناشی از اجراي قرارداد توسط 

از جمله دیات به پیمانکار مراجعه خواهد شد و کارفرما در "ی اسالمیسایر قوانین جزای"و یا  "قانون مسئولیت مدنی"کارکنانش باشد خواهد بود و مطابق 
این زمینه هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفري و حقوقی نخواهد داشت.

یرش هرگونه شرایط پیش بینی نشده در قرارداد و مرتبط با خدمات موضوع قرارداد براساس مقررات جاري کارفرما خواهد بود پیمانکار مکلف به پذ-26- 23
باشد.یآن م
و همچنین عینک، دستکش، ماسک و چکمه دو دست لباس مخصوص سمپاشی نسبت به تهیه کارفرما HSEبا تأیید واحد پیمانکار موظف است -27- 23

استفاده نمایند.پاشی از آنهاسمدر حین انجام عملیات کارکنان ويتا اقدام نموده
گردد خود و کارکنان و یا نمایندگان وي در پیمانکار در قبال اعمال خود و کارکنان و کارگزاران و نمایندگان خود مسئولیت کامل داشته و متعهد می-28- 23

سوزي و بهداشت را حسن اجراي قرارداد، قوانین و مقررات نظام جمهوري اسالمی ایران و همچنین مقررات جاري کارفرما در مورد حمل و نقل، ایمنی، آتش 
رعایت نماید. 

نیقرارداد و همچندو) مندرج در پیوست شماره HSEملزم و متعهد است خود و کارکنانش الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (مانکاریپ-29- 23
صیو به تشخمانکاریتخلف 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
و به تشخیص کارفرما یا مراجع ذیصالح خسارت و آسیبی به اموال، ت موضوع قرارداد به دالیل قصور یا تخلف پیمانکارچنانچه در حین انجام عملیا-30- 23

.خواهد بودهاي مربوطه و پرداخت هزینهجبران آن مسئولپیمانکار،هر شخص ثالثی وارد گرددیا بهسیسات و کارکنان کارفرما و أت

را رعایت نمایند. ) 5S، الزامات نظام آراستگی (سهاند مطابق شرح مندرج در پیوست شماره پیمانکار و کارکنان تحت امر ایشان ملزم-31- 23
نماید که تحت هیچ شرایطی اقدام به واگذاري اطالعات، اسناد و مدارك قرارداد اقرار و تأیید میچهارپیمانکار بر اساس تعهدنامه پیوست شماره -32- 23

هاي الزم را به منظور عدم افشاي آنها نزد اشخاص ثالث بنماید. در صورت عدم رعایت این بند از قرارداد کارفرما کارفرما به اشخاص ثالث ننموده و احتیاط
باشد.یمآنهاي کاغذينسخهارائه در ضمن کانال انتقال اطالعات به پیمانکار از طریق تشخیص خود قرارداد را فسخ نماید.مأذون و مختار است که به 

باشد:پیمانکار ملزم به رعایت الزامات انرژي کارفرما به شرح زیر می-33- 23
باشند.میISO 50001ژي پرسنل پیمانکار موظف به آشنایی و پایبندي به اصول و مقررات مدیریت انر-الف
باشد.استفاده از تجهیزات فرسوده و قدیمی توسط پیمانکار ممنوع می- ب
باشد.هاي غیر کاري الزامی میخاموش بودن کلیه تجهیزات در زمان-ج
باشند.BوAآالت پیمانکار، باید داراي سطح انرژي کلیه موتورهاي الکتریکی تجهیزات و ماشین-د
باشد.استفاده پیمانکار از سیستم هواي فشرده مرکزي شرکت منوط به اخذ مجوز واحد مدیریت انرژي می-ه
باشد.) در زمینه مصارف گاز طبیعی الزامی میBو Aاستفاده از تجهیزات پربازده (سطح انرژي - و 
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پیمانکار الزامی است.بر توسط اخذ تائیدیه واحد مدیریت انرژي درخصوص خرید تجهیزات و قطعات انرژي- ز
تعهدات کارفرما: -ب

باشد.بر عهده کارفرما میو ادوات باغبانی ابزارآالت، و همچنین کلیه ، تنظیفاتمواد مصرفی شویندهتأمین کلیه - 
و همچنین پرداخت پیمانکار، غذا و محل غذاخوري، محل رختکن کارکنان، شیر خوراکی، لوازم حفاظت فردي وسیله ایاب و ذهاب کارکنان تأمین- 

باشد. فرما میربر عهده کاسرپرست حضورو العاده کارانه فوق، کارتسهیالت رفاهی، اضافههاي مربوط به هزینه
آینده با هماهنگی کارفرما به حقوق و مزایاي فعلی کارکنان پیمانکار افزوده خواهد شد. نونی در هر گونه افزایش حقوق و دستمزد توسط مراجع قا- 

کارفرما مأذون و مختار است بنا به مصلحت خود تمام یا قسمتی از کار را به یک یا چند پیمانکار دیگر واگذار نماید.: 7تبصره 
عدم رعایت نکات ایمنی، حفاظت فردي و صنعتی و بهداشتی و یا غیره توسط پیمانکار و کارفرما هیچگونه مسئولیتی درقبال حوادث ناشی از : 8تبصره 

پرسنل ایشان ندارد.
سایر شرایط –چهاربیست و ماده 

نماید که: میپیمانکار اعالم 
و نسبت به امکـان انجـام کارهـاي موضـوع قـرارداد در      نمودهاطالع حاصل را مطالعه و از مفاد آن کامالً قرارداد2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده -24-1

.من جمله امکان تأمین نیروي انسانی اعم از کارگر ساده و متخصص به مقدار کافی اطمینان حاصل نموده است،مدت تعیین شده از هر جهت
هاي تأمین اجتماعی که درتاریخ ي قوانین کار و بیمهاز اجرهاي ناشی ااز جمله هزینههاي الزم براي اجراي کار یا ناشی از انجام کارها کلیه هزینه-2- 24

ت.سهمچنین سود خود را در محاسبات خود منظور نموده اامضاي قرارداد معمول و مجري بوده و
است که بتواند در مورد عدم اي باقی نمانده عمل آورده و هیچ نکتهه براکند که هنگام امضاي قرارداد مطالعات کافیمیبطور خالصه پیمانکار تأیید -3- 24

و یا از آن بابت مبلغی بیش از آنچه در قرارداد پیش بینی شده است مطالبه کند.نمایداجراي تعهدات قراردادي مربوطه استناد به جهل 
طرفینیقانونینشانواقامتگاه–پنجبیست و ماده 
.انتهاي بلوار مپنا–ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم –جاده مالرد 7کیلومتر –کرج نشانی کارفرما:*

31755- 335صندوق پستی: 026-36608606شماره دورنگار: 026-36602311شماره تلفن: 
........................................................................................................نشانی پیمانکار: *

.................................کد پستی: .......................................شماره دورنگار: ...........................................شماره تلفن: 
اند فوراً نشانی جدید خود را به طرف باشد. چنانچه هر یک از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهند موظفمحل اجراي تعهدات و انعقاد قرارداد اقامتگاه کارفرما می

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

قراردادامضا شده تعداد مواد و نسخ -ششبیست و ماده 
آگاهی نسخه تهیه و در شهرستان کرج تنظیم شده است و طرفین در تأیید شرایط و مفاد قرارداد و با اختیار و چهارباشد و در ماده می26این قرارداد شامل 

به پیمانکار از قرارداد پس از امضا یک نسخه باشد.ر قانونی یکسان و اعتبار واحد مینسخه آن داراي آثاهمهاند و و گواهی نمودهکلیه نسخ را امضازیرکامل 
واهد شد.ختحویل 

پیمانکارکارفرما
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

(سهامی خاص)
...................شرکت 

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

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

................آقاي 
..............
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شرح خدمات–یوست شماره یکپ

:شرایط نگهداري و توسعه فضاي سبز-الف
:تعهدات پیمانکار-1
وضعیت مطلـوب و عـالی نگهـداري    هاي اداري را درنماید که همواره فضاي سبز کارخانه کارفرما اعم از محوطه و ساختمانپیمانکار تعهد می-1-1

نماید.
هـاي ماهانـه   آن قسمت از تعهدات پیمانکار که به تشخیص کارفرما انجام نشده باشد هزینـه آن از طـرف کارفرمـا بـرآورد شـده و از پرداخـت      -1-2

گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد.  پیمانکار کسر می
گردد سریعاً اقدام نماید؛ در غیـر ایـن صـورت چنانچـه سـهل انگـاري       کار که به وسیله کارفرما اعالم مینواقصپیمانکار موظف است در رفع -1-3

مشاهده شود بدون اغماض طبق مفاد قرارداد با پیمانکار رفتار خواهد شد.
گـردد  و ایراداتی که از امور مربوط به فضاي سبز مشـخص مـی  نواقص: چنانچه پیمانکار در مدت زمان معینی که از طرف کارفرما براي رفع 1تبصره 

(سی) درصـد آن از مبلـغ دریـافتی    30نموده و مجاز است هزینه آن را به تشخیص خود به اضافه نواقصاقدام ننماید، کارفرما خود رأساً اقدام به رفع 
ماهانه کسر نماید.  

هاي طبیعی غیر مترقبه و خارج از عرف معمول (مانند زلزله، تگرگ، سـیل، بادهـاي سـنگین،    : اگر شرایط آب و هوایی و یا بطور کلی پدیده2تبصره 
باشـد؛  مـی سرماي بهاره و یخبندان شدید) اتفاق بیافتد که بر اثر آن خسارتی به محوطه فضاي سبز وارد آید مسئولیتی از این بابت متوجـه پیمانکـار ن  

هاي خسارت دیده توسط پیمانکار صورت خواهد پذیرفت.لیکن با نظر کارفرما واکاري و بازسازي محل

تعهدات کارفرما:-2
نه مورد نیاز است. کاري که به صورت ساالها و چمنمنتأمین خاك و کود مناسب براي چ-2-1
آالت، ابزار و مواد مصرفی. تأمین ماشین-2-2
تأمین گل و گیاه.-2-3
کش و سایر موارد.  کش، قارچت، نیترات، کود مایع، کود میکرو، کود آهن و ... و سموم نیز شامل حشرهتأمین کود شیمیایی شامل اوره، فسفا-2-4
هـاي مربوطـه بـا تأییـد     و هزینـه نمـوده پیمانکار موظف است آب آبیاري را به صورت تانکر تهیه ،تأمین آب براي آبیاري؛ در صورت قطع آب-2-5

گردد.  دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار پرداخت می
تأمین برق الزم براي اجراي کار.-2-6

:نگهداري و تعمیرات تأسیساتشرایط-ب
وظایف و تعهدات پیمانکار:- 1
همچنین ارائه ها به کارفرما و بهینه دستگاهو تعمیرات اي مورد نیاز براي نگهداري ها و عملیات دورهارائه گزارش مربوط به انجام سرویس-1- 1
کارفرما. به(سه) ماه زودتر 3خواست کتبی تأمین اقالم مورد نیاز دست کم در
پـس از پایـان قـرارداد کلیـه      اي با حضور نمایندگان مجاز طرفین (بدیهی اسـت  لسهتحویل کلیه تجهیزات و تأسیسات به پیمانکار طی صورتج-1-2

اي با حضور نمایندگان کارفرما به پیمانکار جدیـد تحویـل داده   تجهیزات و تأسیسات به همان صورت که به پیمانکار تحویل داده شده طی صورتجلسه
خواهد شد).

). HSEداول حفاظتی و امنیتی (یق و با بکار بردن اصول متانجام عملیات موضوع قرارداد به صورت دق-3- 1
.کارفرماسويازابالغیدستوراتجرايالزام به ا-4- 1

...)، مکانیکی (پمپ، شیرآالت و ...) و ساختمانی (درب، پنجره وکشیسیم، ریز، پکلید(الکتریکیسیساتأتمنظمترمیم وهفتگیدازدیب-5- 1
و نقاشی). 

.استرفتهبینازهر دلیلبهآنهاشیکمسیکهو تجهیزاتیهامکاندرشیکلکابوشیکمسی-6- 1

(در حد تعمیرات).کارفرماتأسیساتناظرتشخیصبهنیازموردو تجهیزاتهاقسمتکلیهدربرقشیکلکابوشیکمسی-7- 1
.ساختمانیي کلیه دستگاههاي برقی و مکانیکی و تأسیساتی و نگهداروتعمیر-8- 1
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.غیرمجازافراددسترسیعدموآنهابودنقفلازاطمینانوبرقتابلوهايبرهفتگیارتنظ-9- 1

.کلیه تجهیزات برقی، مکانیکی و ساختمانیماهانهو نظافت گردگیري-10- 1

هاي اداري و کارگاهی. در ساختمان)...وخیابانیهايچراغفلورسنت،هايالمپپروژکتورها،ها،پیی (المروشناوسایلدرخاموشیرفع-11- 1
...وپریزروشنایی،ايهمسیستکلید،شرکتيهاهمحوطوهاساختمانفرعیبرقيوهاتابلکلیهنگهداشتنبکارآمادهونگهداريوتعمیر-12- 1

ي اداري و کارگاهی.هاساختمانداخل
برقايهمسیوهاکابلغیرصنعتی،برقتابلوهاي:جملهزکارفرما اشرکت سطحدرخودکارمحدودهکلیهدرایمنیوفنیاصولبررسی-13- 1

هراداريساعتازخارجیاوکارانجامحیندرچنانچهکارخانه کارفرما  (ايههمحوطوهاساختمانها،کارگاهکلیهدراستفادهموردوسرگردان
از بابت عدم بررسی اصول فنی و ایمنی توسط ...وفوت، جراحت، عضونقصازاعممستقیمغیریاومستقیمبطورمالییاجانیحادثهگونه

کلیهبه یپاسخگویملزم به وبودهدخیلآندر، پیمانکاردهدرخکارفرماکارخانهسطحدرثثالشخصهر یاوکارفرماپرسنلبرايپیمانکار 
ربتماماً مربوطهخساراتکلیهجبرانوندارندخصوصایندرلیتیئومسوتعهدهیچگونهوي نظارتدستگاهوکارفرماواشدبیمذیصالحمراجع
.باشد)حادثهمقصرخود ذیصالحمراجعنظرطبقدیدهحادثهفردآنکهمگرد؛اشبیمپیمانکارعهده

به تشخیص دستگاه نظارت کارفرما که براي انجام خدمات جبران ضرر وزیان ناشی از ورود خسارت به قطعات و لوازم مصرفی مورد نیاز بنا-14- 1
موضوع قرارداد، کارفرما در اختیار پیمانکار قرارداد داده است.

هـا  اعالم به موقع فرسوده و یا غیر قابل استفاده بودن تمام یا قسمتهاي اصلی تجهیزات به کارفرما (در صورت تأیید کارفرما و توافـق هزینـه  -1-15
گردد. در غیر این صورت چنانچه به علت عدم اجراي مفاد این ماده خسارتی بـه  نقص اعم از تعمیر و یا تعویض توسط پیمانکار اقدام مینسبت به رفع

کارفرما وارد آید مسئولیت جبران آن با پیمانکار است).
.فنیعواملوکارگرسربینهمراهتلفنیایمسیبتلفنیم،سیبازاعمالزم ارتباطیسیستمینیبشپی-16- 1
کارفرما .اسقاطانباربههاآنتحویلوو ... پریزها، کلیدها،صرفممکايهپالمماننداسقاطیاقالمکلیهوريآعجم-17- 1
سیستم یا تجهیزات.تعمیراتیشناسنامهیه و تکمیل ته،س نگهداري و تعمیر تأسیسات و روشناییسرویازيدسمستن-18- 1
ات.تجهیزولیوساکلیهي و تعمیرنگهدارسرویس،به منظورمدتبلندومدتمیانمدت،کوتاههاي یزيرهبرنام-19- 1
مشخصاتوتاریخذکرباتعمیروسرویسکنترل،برچسبزدنواستفادهزمانازقبلآزمایشیصورته بتجهیزاتکلیهکارکردبررسی-20- 1

مل. عوا
.آنهاسریعازفرسودگیجلوگیريوهادستگاهاستهالكکاهشجهتیزيرهبرنام-21- 1
و ...  .آمیزيرنگوزدائیزنگکاري،گریسندي،بآب:شاملاهپالکتروپمکلیهي و تعمیرنگهدارسرویس،تعویض،-22- 1
.اهنواگزوزفهیترهایونیت،وئلهاکنف،رادیاتورهاکلیهتعویضیاتعمیر، شستشووسرویس-23- 1
ها.هفلکشیرکلیهتعویضیاتعمیرونگهداري، سرویس-24- 1
. آنهاازمجدداستفادهدرسعیومستعمللیوساو لوازما،هدستگاهاالمکانحتیبازسازي-25- 1
....واهییظرفشوها،حمامدوشها،توالتا،هییدستشوتانک،فالشا،هیصافشیرآالت،تمامیتعویضیاتعمیروي نگهدارسرویس،-26- 1
بهداشتی.فاضالبآب،انتقالايههلولکلیهتعویضیاتعمیرنگهداري،سرویس،-27- 1
....واهییظرفشووهاحماما،هتتوالواهییدستشوفاضالبباران،آبايههلولگرفتگیرفع-28- 1
.گرفتگیوقوععدمجهتهافاضالبوبارانآبکفشوهايياهدورومنظمبازدید-29- 1
گازي،وآبیکولرهايکلیه کاملنگهداريوسرویسوتعویضیاتعمیراندازي،راهونصبه، نگهدارندپایهساختشی،کهلولشی،کلکاب-30- 1

ها. سردکنآب
.اهلوئکنفواگزوزها، اهشهواک، تهویهايهنفنگهداريوتعویضیاتعمیرمنظمسرویس-31- 1
.مربوطهايههلولورادیاتورهاتعویضیاتعمیرنگهداري،وسرویس-32- 1
تابستانفصل دربه منظور رفع آن معایبتشخیص وها فاضالب،هارادیاتورآب،ايههلولازاعمسیساتأتهمهرويالزمکارشناسی-33- 1

گردد).(زمان آن از سوي دستگاه نظارت هماهنگی و  اعالم می
.هاسرویستهویهماهانهزداییچربی-34- 1
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نصب هايدستگاهو الکتریکیموتورهايا،هپالکتروپمبهمربوطهايیاتاقانوهابلبرینگا،هشبوکلیهمنظماريکسگریوکارينروغ-35- 1
طولدرآنها Stand Byیا کارکردش،چرخبر اساس روز، هفته، و یا ماه و بر مبنايآنهاعملکردنحوهبهعنایتباکارفرماشرکت درشده
هاي مختلف. زمان

تهیهمورددرکارفرماولینئمسهماهنگیوریزيهبرنامباتی ایسبیمتابستاندرکه اساسیتعمیراتو همچنین فصلشروعهايسرویس-36- 1
شاملکه صل گرمافشروعدرو آبیگازي يکولرهاکلیهسرویسد؛ مانندگردانجامکوتاه مدت درآناجراي ندينبزمارعایت والزم مصالح

اشد.بمیو ... ایرواشرهاينازلتعویضآب،کلکتورهايتعویض،اريکنروغها،پوشالتعویض
.ساختمانهرخارجدرشدهنصبفلکهشیراولینازاهنساختمامصرفیآبايههشبککلیهنگهداريوسرویس-37- 1
وشبکهشستشويا و همچنین هساختمانداخل...وبهداشتیايهسسرویکلیهشاملفاضالبايههشبککلیهنگهداريوسرویس-38- 1

.)نیازصورتدر(آنگرفتگیرفع
.غیرهواتیلنپلیپولیکا،چدنی،ايههلولازاعممربوطهاداري، کارگاهی هايساختمانفاضالبايههلولتعمیرات-39- 1
ها.پشت باممیراتمواقع ضروري ازجمله تعدرذخیرهآبابعمنوآبیمجدد کولرهاي نصبودرآوردن-40- 1
.اشدبیمپیمانکارعهدهرباینچ10تااینچ2یززسااسبزگالوانیزه،فوالدي،لولهنوعهرازاعمشوفاژوگرموسردايههلولتعمیرات-41- 1

.سایزهردریکشلهلواجراي-42- 1

ت کارفرما.رکسطح شدرجودموآبنماهايهدارينگورویسس-43- 1
.وروديدربسربندراهنگهداريوسرویسض، تعویر، تعمی-44- 1
جلوگیري از اختالل در محیط کار کارفرما. -45- 1
انجام تعمیرات ضروري در حداقل زمان مورد نیاز و با رعایت مقررات حفاظتی و نیز پرهیز از ایجاد صداهاي گوش خراش و مخل کار -46- 1

و جلوگیري از آلودگی محیط.
انجام کار با هماهنگی دستگاه نظارت و اخذ تاییدیه از ایشان پس اتمام کار.-47- 1
ز قبل و اخذ تأییدیه از دستگاه نظارت (در صورتی باقی ماندن کار از روز قبل، پیمانکار موظف به ارائه گزارش تهیه و ارائه گزارش عملکرد رو-48- 1

باشد). عدم انجام آن به دستگاه نظارت می
باشد. مورد نیاز بر عهده کارفرما میی و همچنین تأمین قطعات و لوازم مصرفیکفو جرثقیلباالبر،ازجملهآالتماشینکلیهههی:  ت1تبصره 
هاي پیمانکار است بایستی با دالیـل و توجیهـات فنـی کـافی صـورت      : تغییرات و تعمیرات کلی در تأسیسات که خارج از وظایف و مسئولیت2تبصره 

گیرد از جهت نحوه سرویس و راهبري و دالیل خرابـی توسـط دسـتگاه نظـارت     هایی که در چارچوب تغییرات کلی قرار میاست خرابیپذیرد. بدیهی 
بررسی و کنترل گردیده و بعد از تعیین علت خرابی تجهیزات و در صورت عدم قصور پیمانکار از سوي کارفرما تصمیم گیري خواهد شد.

هائی از اماکن کارفرما براي پرسنل پیمانکار ممنوع باشد یا ورود به آن محل نیازمند هماهنگی یا به قسمت یا قسمت: در صورتی که ورود 3تبصره 
حضور نماینده کارفرما باشد، مراتب قبالً با کارفرما هماهنگ می شود تا خللی در امر ارائه خدمات ایجاد نشود.

تأسیساتو تعمیرات شرح کار نگهداري - 2
ه اندازي و نگهداري صحیح و اصولی از تمام تجهیزاتی که ب، کنترل و نظارت فنی در امر راهو تعمیرنصب، تعویض و سرویس، نگهداريبازدید، 

، حفاظتی، آب و فاضالب و سایر خدمات فنی عمومی مورد )برودتی و تهویه- برقی، مکانیکی (حرارتیتجهیزات کار مداوم کلیه ۀ نحوي در روند ادام
:برداري بهینه ارتباط دارند و باید به شرح ذیل در هر ساختمان انجام پذیردکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم با بهرههاساختمانکلیه نیاز در

سیسات برق: أت-1- 2
.ها و...تابلوي برق (فرعی)، تنظیم بار مصرفی تابلوها، فیوزها، کلیدها و کلیدفیوزها، مینیاتوري-الف
.ها، ترانس، استارت، پایه مهتابی، کلید و پریز قاب مهتابیپانواع الم- ب
.بندي در محدوده تعمیراتیکشی (توکار و روکار) و داکتکشی، کابلسیم-ج
.کننده ها و سیستم مولد برق اضطراري و راه بندحفاظت سیستم اصالح ضریب قدرت، سیستم ارت در تابلوها و مصرف-د

سیسات مکانیکی:أت–2- 2
.حرارتی: تمام متعلقات و تجهیزات و کنترلرهاي مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی-الف
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اقان، پوشال، کفی، الکتروموتور، پمپ آب، فولی، کلید کنترل، برزنت، تبرودتی: شارژ گاز و متعلقات جانبی وکولرگازي و کولرهاي آبی (یا- ب
.و ...هافلوتر و دریچه، لوله آبچکان و ... )، آبسردکن

.یهوته-ج

سیسات آب و فاضالب: أت–3- 2
آب:-الف
.کاري و تمیز نمودن (در محدوده تعمیراتی)کاري ، مرمتکاري ، عایقکشی آب (سرد و گرم و فن کوئل) همراه با کنده) لوله1-الف
.شویی و دستشویی و ...هاي ظرفآالت و متعلقات مربوط و سینک) کلیه شیر2-الف
.) منابع آب و ذخیره آب (گرم و سرد)3-الف
فاضالب: - ب
ها، کف سیفون،هاي پشت بامهاي مختلف تا خروجی ساختمان شامل: رفع گیر و انسداد فاضالب) امور مربوط به انتقال فاضالب از بخش1- ب

.شورهاي آشپزخانه، حمام، توالت و ...
کاري، مرمت و تمیز نمودن محل (در محدوده کاري، عایقی و چدنی و ... همراه با کنده) ترمیم، تعمیر و تعویض لوله پلیکا، سیمان2- ب

).تعمیراتی
باشد.ها فقط با هماهنگی کارفرما امکان پذیر میتبصره: استفاده از دستگاه تراکم براي رفع انسداد لوله

:آالت نظافتی و خدماتی مورد نیازماشینتجهیزات و لیست –ج 

برداري)مکان استقرار (بهرهآالتز یا ماشینتجهیشرح ردیف
طبقه دوم ساختمان مدیریتجارو برقی1
طبقه همکف ساختمان مدیریتجارو برقی2
انبار مرکزيجارو برقی3
سالن پانچجارو برقی4
سالن لیزرجارو برقی5
مگاوات25سالن جارو برقی6
سنگینکاري سالن ماشینجارو برقی7
کاري سبکسالن ماشینجارو برقی8
سالن مسجارو برقی9
سالن شینهجارو برقی10
هاي فلزيسالن سازهجارو برقی11
سالن روتورجارو برقی12
سیسات مرکزيأساختمان تجارو برقی13
سالن پرهجارو برقی14
سالن باسداکتجارو برقی15
سالن مونتاژجارو برقی16
چاله سنگینجارو برقی17
کاري سبکسالن ماشیناسکرابر دستی18
سالن مساسکرابر دستی19
چاله سنگین و هسته چینیاسکرابر دستی20
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ساختمان مدیریتاسکرابر دستی21
آزمایشگاه مرکزياسکرابر دستی22
)13هاي فلزي ( کاري سازهسالن خماسکرابر دستی23
انبار مرکزيدستیاسکرابر 24
در دست تعمیراسکرابر دستی25
کاري سنگینسالن ماشیناسکرابر سرنشین دار26
سالن پرهاسکرابر سرنشین دار27
عمومیبار400واترجت 28
سالن پرهسوییپر سالنی29
کارفرمامحوطه خاور کمپرسی30

باشد.عهده پیمانکار میآالت مورد نیاز فوق بر : تهیه کلیه ماشین1کته ن

آالت مستهلک، تعمیري و خراب مورد قبول کارفرما نبوده آالت فوق بایستی مدرن و نو باشد. در ضمن ماشین: ماشین2نکته 
.باشدو پیمانکار ملزم به جایگزینی آنها می

آالت بر عهده پرسنل پذیرد؛ لیکن راهبري ماشینآالت با تشخیص دستگاه نظارت صورت می: محل و مورد استفاده ماشین3نکته 
باشد. پیمانکار می

***
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)HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (-دووست شماره پی
کارفرما باشد اقـدام  HSEید واحد أیکه مورد تHSE، با عنوان مسئول HSEپیمانکار باید نسبت به معرفی یک نفر داراي تحصیالت و تجربه مرتبط با -1

نماید.
باشـد. کلیـه پرسـنل    کارفرما مـی HSEواحدیدیه أیپیمانکار موظف به تدوین برنامه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست براي کارکنان خود و اخذ ت-2

را فراگیرند.HSEهاي الزم تحت پوشش پیمانکار بایستی آموزش
پیمانکـار متعهـد بـه    ،گـردد که از طریق کارفرما برگزار مـی HSEهاي آموزشی در صورت اعالم کارفرما مبنی بر لزوم شرکت کارکنان پیمانکار در دوره-3

باشد.ها میمشارکت فعال کارکنان در آموزش
باشد.کارفرما میHSEپرسنل تحت پوشش و ارائه گزارش نتایج به واحد و اختصاصی اي پیمانکار موظف به انجام  معاینات بدو استخدام، دوره-4

یمانکـار کسـر   پمطالبـات از بر عهده پیمانکار است و هاي مرتبط هزینهHSEواحدبا اعالم در صورت انجام معاینات کارکنان پیمانکار توسط کارفرما، تبصره: 
.گرددمی

د.باشهاي بهداشتی کارفرما میها و پروتکلت کلیه دستورالعملپیمانکار موظف به رعای-5
د.باشکلیه کارکنان پیمانکار بایستی از سالمت جسمی و روانی کامل برخوردار -6
یـا مقابلـه بـا آن شـرایط را     داشته و تمهیدات الزم براي پیشگیري وگردد کلیه کارکنان خود از شرایط اضطراري شرکت کارفرما آگاهی پیمانکارمتعهد می-7

د.گیربکار
).باشد و مطابق اطالعات اقدام گردد.MSDSکلیه مواد و سموم  مصرفی توسط پیمانکار بایستی داراي برگه اطالعات ایمنی مواد (-8
باشد.فعالیت به تعداد کافی و با کیفیت مناسب و استاندارد براي کارکنان خود میمین کلیه تجهیزات ایمنی متناسب با خطرات أپیمانکار موظف به ت-9

باشد.ابزار کار ایمن در حین کار میپیمانکار متعهد به استفاده از تجهیزات و-10
ت طبق دستورالعمل اخـذ مجـوز ایمنـی    هاي پرخطر و یا آالینده محیط زیسپیمانکار موظف به اخذ مجوز ایمنی و زیست محیطی کار قبل از انجام فعالیت-11

باشد.کارفرما میHSEو زیست محیطی کار از واحد 
باشد.کارفرما میHSEواحدشبه حوادث و خطرات بهپیمانکار موظف به اعالم گزارش حوادث،-12
هـاي  نامـه ینیمقـررات وزارت بهداشـت،آ  مین اجتماعی،أاعم از قانون کار، قوانین تHSEپیمانکار موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با -13

همچنین  موارد ابالغ شده از سـوي کارفرمـا،   و نشانی و... ست، سازمان بازیافت و سازمان آتشقوانین و الزامات سازمان محیط زیبهداشت کار،حفاظت فنی و
باشد.کارفرما میHSEهاي دستورالعملهاي اجرایی وروشمقررات،

پیمانکار باید تمهیدات الزم را براي پیشگیري از وقوع رویداد و آلودگی محیط زیست فراهم نماید.-14
باشد.وکارکنانش برعهده پیمانکار میمسئولیت کلیه حوادث، آسیب به افراد، اموال و محیط زیست ناشی از فعالیت پیمانکار -15
داشـتن  عدم حمل بار غیر مجـاز، رانندگی اعم از سرعت مجاز،لیه مقررات راهنمایی وده کارفرما، کمحدودرصورت تردد پیمانکار با وسایط نقلیه در داخل -16

و ... بایستی رعایت گردد.روانجام معاینه فنی خودگواهینامه رانندگی،
هـاي  ... و همچنین سایر مسـئولیت ، اداره کار ومین اجتماعیأکلیه اقدامات در زمان وقوع حادثه براي کارکنان پیمانکار  از قبیل ارسال گزارش حادثه به ت-17

باشد.ها  برعهده پیمانکار میپرداخت هزینهقانونی، جبران خسارت و 
پیمانکار موظف است حادثه دیده را بطور کامل همراهـی نمـوده و کلیـه    HSEکارکنان پیمانکار، مسئول هر یک از حادثه براي هر گونه در صورت بروز -18

ط را پرداخت نماید.  هاي مرتبهزینه
پیمانکار قبل از استفاده از تجهیزات متعلق به شرکت کارفرما بایستی مجوز استفاده از تجهیزات را اخذ نماید.-19
پیمانکـار  باشـد. کارفرمـا مـی  HSEیدیه  واحد أییت کارکنان تحت سرپرستی و اخذ تل حفاظت فردي متناسب با فعالیپیمانکار موظف به تهیه لیست وسا-20

باشد.ل حفاظت فردي و اطمینان از استفاده صحیح توسط کارکنان مییمین وساأهمچنین متعهد به ت
پیمانکار باید پس از پایان هر روز کاري نسبت به نظافت و پاکسازي محدوده فعالیت خود اقدام نماید.-21
نی دخالت دارند بایستی داراي کارت سالمت معتبر باشند.کلیه کارکنان پیمانکار که در تهیه و توزیع مواد خوراکی و آشامید-22
باشد.میهاي خودبهداشت مرتبط با فعالیتپیمانکار موظف به رعایت قوانین و استانداردهاي ایمنی و-23
ن ماه پیمانکار با اعـالم واحـد   هماحسابدرصد از صورت(پنج) 5تا (یک) 1به میزان جریمه اعمال کارفرما مجاز به ،HSEدر صورت عدم رعایت موارد -24

HSEباشد.کارفرما می
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)5Sاصول و الزامات نظام آراستگی (-سهپیوست شماره 

اصل اول:*
غیر ضروري از محیط کار سوا کردن به عنوان اصل اول مطرح بوده و این اصل به معنی سوا کردن اقالم غیرضروري، دور کردن اقالم- تعریف

گذاري اقالم ضروري است. و اولویت
.شوداي استفاده میها به صورت مستمر و یا دورهت که مورد نیاز واحد است و از آناقالم ضروري: اقالمی اس

اقالم غیر ضروري: اقالمی است که براي واحد مربوطه و براساس مأموریت واحد کاربرد ندارد و باید تعیین تکلیف شود. 
نکات: 

مشخص و تعیین تکلیف شوند.براساس ضرورت استفاده و عدم نیاز به استفاده آنها وسایل و تجهیزات- 
اقدام شود.که استفاده از آنها ضروري است و نیاز به تعمیر و سرویس دارد، جهت رفع اشکال 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
در یک دوره خاص کاربرد هر یک از اقالم شناسایی شده و در صورت عدم استفاده تعیین تکلیف شود.- 2
منابع آلودگی شناسایی و عیب (ریزش، نشتی، ...) برطرف شود.- 3
و نسبت به رفع عیب آنها اقدام شود.اقالم معیوب (نقص فنی) شناسایی- 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. ها، ... (آن محلها، 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

با اختصاص دادن محل دسترس باشد. براي این منظور باید ابتدا مقدار مورد استفاده از هر چیز مشخص و اولویت استفاده از آن تعیین گردد. به این ترتیب
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
ح اقالم محیط کار اقدامات زیر انجام شود:به منظور چیدمان صحی

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

شناسایی شود. 
اقالم به ترتیب اندازه، نوع و رنگ در کنار یکدیگر قرار گیرد.- 3
المقدور مالحظات ایمنی و زیست محیطی رعایت گردد.در انتخاب مواد اولیه و تجهیزات حتی- 4
تفاده شود.هاي موجود در شرکت اسها، 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 چیدمان صحیح اقالم داخل فایل- 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

دپوهاي مواد و ضایعات، محصول و ... (متعلق به پیمانکار) تهیه شود. اقالم،تابلوهاي مناسب براي شناسایی- 10
در اختیار پیمانکار قرار داده شده است استفاده بهینه گردد.از فضایی که - 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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اصل سوم:*
ت به معنی پاکیزگی و نظافت بوده و بر تمیز کردن محیط کار اشاره دارد. تمیز کردن از دید نظام آراستگی خود نوعی بازرسی است که نقاط قو-تعریف

نوع تبلیغ تواند بهترین 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
رعایت متد تفکیک زباله.- 3

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

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

اصل چهارم:*
داشتن محیط کار و زندگی در سطح خوب و استاندارد زي 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.جدول استانداردهاي تدوین شده رعایت شود. این استاندارد از طریق کارفرما در دسترس مینکته: استانداردهاي مرتبط با نظام آراستگی بایستی مطابق 
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 مورد نظر است. همچنین انضمطلوب وبه 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 گردهماییمی است که براي دستیابی به آن میلزاا

سازي صحیح در محیط کار الزم است اقدامات زیر انجام شود:به منظور فرهنگ
و تالش در جهت رفع آنها.هاي رفتار نامناسب در محیط کار در خصوص نظام آراستگی شناسایی 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
آراستگی.رسانی مناسب به پرسنل در خصوص استانداردها و مسائل مرتبط با نظاماطالع- 4
.5Sاي آگاهی پرسنل از ارزیابی دوره- 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.با درصدهاي مختلف صادر میگی جاري سازمان عدم انطباقدستورالعمل 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. (پنج) درصد به عنوان جریمه از مطال5شفاهی و یک مرتبه تذکر کتبی، در مرتبه سوم رأساً تا میزان 
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تأمین کنندگان کاال و خدماتتعهدنامه منع افشاي اطالعات توسط -چهارشماره یوستپ

موضوع -1
حدود، مالکیت و جزئیات مربوطه که به منظور انجام تعهدات یا امور محوله از جانب ،عدم افشاي اطالعات و رعایت شرایطموضوع تعهدنامه عبارت است از 

قرار داده می شود.در اختیار تأمین کننده ) پارسمهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (شرکت
کلیه اطالعاتی که در اختیار تأمین کننده قرار می گیرد اکیداً محرمانه تلقی می گردد؛ مگر اینکه مواردي توسط شرکت پارس مستثنی گردد.

مدت -2
معتبر و الزم االتباع است. سه سالزمانیدر مدت تعهدنامه حاضر 

به شرکت را ظرف مدت یک هفته تأمین کننده متعهد است کلیه اسناد و اطالعات،شرکت پارس به هر نحوباتبصره: در صورت قطع همکاري تأمین کننده
. همچنین تأمین کننده بدون اجازه کتبی شرکت پارس حق افشا و بکارگیري اطالعات فوق و دانش حاصله را ندارد. پارس مسترد نماید

جزئیات اطالعات -3
فنون،ستد،ودادوتجارتکار،انجامروشفرآیند،تکنیک،روش،،یاختصاصتیساوبسیستم،برنامه،افزار،نرمالگو،فرمول،رمز،گذرواژه،هرگونه

،یپرسنلمالی،،ياداراطالعاتکد،نوشته،صوت،فیلم،ر،یتصونقشه،صورتجلسه،کاربرگ،فرم،صورتحساب،قرارداد،گزارش،ادداشت،نامه، یفهرست،
ایثبتوضبطابزارهروسیلهبهایشدهذخیرهحاملشکلهرایکاغذي روبرکهفعالیتهاوامورکیفوکمازاطالعهروی صنعتعلمی، ،یفن،يتجار

.شدهبیاناشاراتوعالماتایگفتاروسیلهبهایشدهحفظاشخاصحافظهدرایشدهارسال
با شرکت پارس يهمکارایطرف هرگونه معامله یو عمومیخصوص،یاعم از دولتیو حقوقیقیاشخاص حقتوضیح: جزئیات اطالعات اشاره شده، اطالعات 

در بر می گیرد.زینرا

شرایط و تعهدات-4
تأمین کننده تعهد پارس تلقی شده و امانت محسوب می گردد و داراي ارزش اقتصادي است.شرکتتجاري اسرار موضوع این تعهدنامهکلیه اطالعات-الف

در صورت نقض مفاد این تعهدنامه از سوي هر یک از پرسنل و همکاران حقیقی یا حقوقی وي، خود ملزم به جبران خسارات وارده به شرکت پارس می نماید
بدون مجوز شرکت پارس خودداري و ممانعت نماید.ي اطالعاتبرداري و افشاکه از هرگونه دخل و تصرف، نسخهتأمین کننده تعهد می نمایدباشد. 

) ICTتجهیزات و ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی (کارکنان و همکاران حقیقی یا حقوقی تأمین کننده مجازند صرفاً با مجوز شرکت پارس از امکانات،- ب
د.نمتعلق به شرکت پارس و در چارچوب تعیین شده استفاده نمای

) شرکت پارس ICTهاي ارتباطی و اطالعاتی (ذاري اطالعات شخصی خود در سامانهکه از انتشار، ارسال، نگهداري یا بارگتأمین کننده تعهد می نماید-ج
نماید. در صورت تخلف، مسئولیت عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت مفاد این بند تماماً بر عهده خودداري 

و حق هر گونه ادعایی را در این رابطه از خود سلب و اسقاط می نماید. تأمین کننده می باشد 
شخص ثالث ننموده و کلیه احتیاط هاي الزم را به منظور شرایطی اقدام به واگذاري اطالعات به هرهیچ تأمین کننده اقرار و تأیید می نماید که تحت -د

.دینمااتاطالعي افشابهحکمیی قضامرجعي رأایباشدنمودهحکمقانونکهي موارددرمگر؛ عدم افشاي آنها نزد اشخاص ثالث به عمل آورد
مشروط بر اینکه این عمل بطور منطقی الزمه کار به تشخیص شرکت پارس بر همین اساس صرفاً مشاوران و سازمانهاي دولتی جمهوري اسالمی ایران

رجوع شده به آنها باشد از این قاعده مستثنی هستند.
اي و سایر اطالعات و ابداعاتی که به هر نحوي از انحا افزارهاي رایانهتجاري، نرمهاي صنعتی، عالیم مالکیت حقوق مادي و معنوي کلیه اختراعات، طرح-اه

در طول مدت همکاري با شرکت پارس ایجاد، تکمیل یا ثبت گردد تماماً متعلق به شرکت پارس می باشد.
ت جمهوري اسالمی ایران و سایرکشورهاي مرتبط با با شرکت پارس، قوانین و مقرراهنگام انجام وظایف محوله در همکاري استتأمین کننده ملزم - و

هاي خود و حسب مورد قوانین و مقررات بین المللی را به دقت مراعات نماید.فعالیت
یگر، یا هر نوع رسانه ديتأمین کننده ملزم است کلیه اطالعات متعلق به شرکت پارس را که در اختیار دارد (اعم از نوشتار،به محض ابالغ شرکت پارس- ز

به شرکت پارس بازگرداند.بدون هرگونه نسخه برداري ظرف مدت یک هفته کپی ها و نسخه هاي بازسازي شده)،به انضمام کلیه رونوشت ها
بازسازي یا تغییر شکل داده شود.توافقات طرفینی غیر از یاطالعات نباید در راستا-ح
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در رابطه از انجام هر گونه مصاحبه ازمانیکه اطالعات شرکت از هر سطحی به سطح عمومی تغییر یابد،مادام العمر و یا تد که اینممی تأمین کننده تعهد -ط
به هر نحو با کلیه رسانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت پارس با موضوع همکاري و اطالعات مربوط به آن 

و بروشور توسط تأمین کننده نیز اخذ مجوز کتبی از شرکت پارس الزامی است.در خصوص چاپ کاتالوگ خودداري نماید.
) ICTهایش که توسط ابزارهاي ارتباطی و اطالعاتی (تأمین کننده تا پایان مدت همکاري با شرکت پارس براي هرگونه ممیزي، کاوش و پایش فعالیت-ي

با حق تفویض به غیر می دهد. و بالعزل ر تام شرکت پارس انجام گرفته باشد، به شرکت پارس وکالت و اختیا
گیرنده اطالعات حق انتفاع یا استفاده از اطالعات موضوع این تعهدنامه را براي خود ندارد.-ك
این تعهدنامه براي مدیر عامل، اعضاي هیئت مدیره و کلیه کارکنان تأمین کننده الزم االتباع می باشد.-ل

حدود مالکیت اطالعات–5
متعلق به دارایی هاي شرکت پارس می باشد و شرکت پارس می تواند بدون اجازه تأمین موضوع همکاري،د که تمامی اطالعاتاینممی تأمین کننده اقرار 

اطالعات بهره برداري نماید.از این کننده 

جبران خسارت -6
مطابق قوانین قرارداد را فسخ و یا اصالح (یا همکاري را قطع) و یا توکیل استدر صورت عدول تأمین کننده از تعهدات فوق، شرکت پارس وکیل و وکیل در 

به تشخیص خود محاسبه نموده و از هرگونه مطالبات راو مقررات جمهوري اسالمی ایران کلیه خسارات وارده به خود ناشی از عدم رعایت مفاد این تعهدنامه
تعهد عدم واگذاري رداشت نماید و در صورت عدم تکافوي این منابع و نیاز به اقامه دعوي، تأمین کنندهو تضامین تأمین کننده که نزد خود دارد رأساً ب

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

پیمانکار
..............................

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

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


