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تعالیباسمه
مقدمه*

(سـهامی  شرکت مهندسی و سـاخت ژنراتـور مپنـا پـارس     « بین و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است مـا این قرارداد 
نامیـده  "کارفرما"که از این پس در این قرارداد4111-1667-6693و کد اقتصادي 10100252284، شماره شناسه ملی 175420به شماره ثبت »خاص)

، شـماره اقتصـادي   .................، شـماره شناسـه ملـی    ............بـه شـماره ثبـت    »)...................(............................شـرکت  «و شـود از یـک طـرف    می
:گردیدمنعقد کارفرمادر محل به شرح زیر ودیگرطرفشود از نامیده می"پیمانکار"که از این پس در این قرارداد  ......................................

موضوع قرارداد)کیماده 
دوره دوطـی  ) 9در کارخانه کارفرما (به نشانی منـدرج در مـاده   منصوبي هادرانتیهریها و فاباکسریسرویس و نگهداري فاموضوع قرارداد عبارت است از 

.شودیمدهینام"تجهیزات"قرارداد نیپس در انیکه از اماهه شش
مبلغ قرارداد)دوماده 

باشد. می}) ریال.............................................(.......................................ماه ششبه ازاي هر {ل) ریا........................................(............................ مبلغ قرارداد 
باشد.و به هیچ عنوان مشمول تعدیل نمیاستمبلغ قرارداد قطعی ) 1تبصره 
حساب طبق در سازمان امور مالیاتی کشور (و همچنین ارائه صورتپیمانکارنامه ثبت نام ضریب مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون با ارائه گواهی)2تبصره 

گردد.پرداخت میپیمانکارفرمت سازمان امور مالیاتی کشور با شماره سریال چاپی) به 

شرایط پرداخت)سهماده 
نماید و مبلغ هر صورت حساب با اقدام میهاي خود حسابنسبت به ارسال صورتاز خدمات موضوع قراردادماهه) شش(هر دوره پیمانکار پس از پایان 

.گرددپرداخت میبه پیمانکار و پس از اعمال کسور قراردادي و قانونی }) کارفرماHSE(واحد ژهیويهايریگیپتیریدم{یید ناظر قراردادأبررسی و ت
(پنج) 5پرداختشد. کسر خواهدیقانون تأمین اجتماع38به عنوان بیمه موضوع مادهپیمانکارحسابصورتهر مبلغ از (پنج) درصد 5به میزان )تبصره

منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی تعهدات و مبلغ سپرده حسن انجام کار انجامتضمین آزادسازي همچنینقسط ونیآخرو درصد مذکور
باشد.می

مدت قرارداد)چهارماده 
باشد. و به مدت یکسال شمسی می............../..../.....و تاریخ پایان آن ............../.../...تاریخ آغاز قرارداد 

نمیتضاپنج)ماده 
یـک فقـره ضـمانتنامه بـانکی بـدون قیـد       ایـ يبراي تضمین انجام تعهدات موضوع قرارداد مکلف است بالفاصله پس از ابالغ قرارداد سپرده نقدپیمانکار)5-1

نـاظر  ، تأییـد  پیمانکـار بنـا بـه درخواسـت کتبـی     قـرارداد،  پایاننماید. این تضمین پس از کارفرما(پنج) درصد مبلغ قرارداد تسلیم 5معادل و قابل تمدید و شرط 
يويو با ارائه مفاصاحساب تأمین اجتمـاعی از سـو  پیمانکاريمبنی بر ایفاي کامل تعهدات قرارداد}) کارفرماHSE(واحد ژهیويهايریگیپتیریدم{قرارداد

گردد.مسترد میپیمانکارآزاد و به 
دیگر هرگونه خسارت و یا زیان وارده به کارفرما ناشی از عدم اجراي صحیح، کامل و به موقع هر یک از مفاد قرارداد، از محل تضمین یاد شده و )1تبصره

مکلف به پرداخت مانکاریهاي خسارت را ننماید، پتکافوي میزان هزینهمانکاریو مطالبات پنیکسر و برداشت خواهد شد. چنانچه مبلغ تضاممانکاریمطالبات پ
باشد.آن می
بل از انقضاي مدت اعتبار (پانزده) روز ق15باشد و چنانچه تا مکلف به تمدید آن میمانکاریانجام تعهدات، پنیدر صورت انقضاي مدت اعتبار تضم)2تبصره

سپرده نزد خود نگهدارد.تانجام تعهدات اقدام به تمدید آن ننماید، کارفرما حق دارد مبلغ آن را دریافت و وجه آن را تا زمان آزادسازي به صورنیتضم
يهـا يریـ گیپتیریدم{ناظر قراردادتأیید و پس از طی دوره تضمین، حساب پیمانکار کسر (پنج) درصد از هر صورت5زانیبه مسپرده حسن انجام کار )5-2
.  گرددیپرداخت ميآزاد و به وپیمانکارياز سویاجتماعنیو با ارائه مفاصاحساب تأم}) کارفرماHSE(واحد ژهیو

باشد.میموضوع قرارداد هر دوره سرویس و نگهداري تجهیزاتاز تاریخ ی) ماه شمسسه(3در ضمن دوره تضمین، به مدت 
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کارتغییر مقادیر)ششاده م
(بیست و پنج) درصد مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش دهد کـه در ایـن صـورت    25موضوع قرارداد را تا میزان کار تواند در طول مدت قرارداد مقادیر میکارفرما

.باشدیآن مرشیمکلف به پذپیمانکارهیچگونه تعدیلی در رابطه با واحد بها صورت نخواهد گرفت و 
یا به صورت افزایش یا کاهش جزییات مقادیر مورد توافـق هـر   (با صدور الحاقیه) این افزایش یا کاهش ممکن است به صورت افزایش یا کاهش مدت قرارداد 

هش مقادیر کارها هیچگونه تعدیلی در رابطه با واحـد بهـا   باشد. در صورت افزایش یا کا) کارفرمابا امضاي مدیرعامل به پیمانکار و با ابالغ کتبی (یک از کارها 
باشد.صورت نخواهد گرفت و پیمانکار مکلف به پذیرش آن می

افزایش یا کاهش مقادیر بیش از حد فوق مشمول توافق طرفین خواهد بود.)1تبصره 
یابد.در صورت تغییر مقادیر سقف تضمین انجام تعهدات متناسباً تغییر می)2تبصره

فسخ قرارداد)هفتماده 
، تأخیر غیرمجاز )پیمانکارترك فعلایدر انجام هر یک از تعهدات قراردادي (اعم از فعل پیمانکارقصور و مسامحه مأذون و مختار است که در صورت کارفرما
به غیر، پیمانکار، انتقال کل یا جزء قرارداد از سوي پیمانکار، انحالل یا ورشکستگی پیمانکاربیش از چهل روز، عدم قبول تغییر مقادیر کارها از جانب پیمانکار

پیمانکارجهت انجام یا ادامه کار، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ قرارداد به یکی از علل مشروحه فوق، پیمانکارعدم توانایی و وجود مانع قانونی براي 
.باشدیمکارفرمامبلغ قرارداد به معادليمکلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قرارداد

گردد. و از تاریخ ابالغ مکاتبه یادشده قرارداد فسخ شده تلقی میدیخواهد رسپیمانکارجهت فسخ قرارداد، مراتب کتباً به اطالع کارفرمامیبا تصم)1تبصره
تشخیص راجعهمراجعه نماید و در صورت عدم مکارفرماموظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسویه حساب به محل پیمانکار
قطعی و مالك عمل خواهد بود.کارفرما
و وجه التزام را از محل میر است که جرامأذون و مختاکارفرمانی. همچنباشدیو وجه التزام نممیجراافتیفسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در)2تبصره

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

سایر شرایط)ماده هشت
تعهدات پیمانکار به شرح زیر است:)1- 8

ود در ورودي و خروجی شبکه آب و بررسی فشار موجکارخانه کارفرما نشانی هاي مربوط به شبکه آب آتشتست و سرویس تمامی پمپ)1-1- 8
.نشانیآتش

اطمینان از حصول ،هاشیلنگعدم نشتی در اتصاالت و ،هاها اعم از سالم بودن کوپلینگهیدرانتها و فایرباکسبررسی عملکرد مطلوب فایر)1-2- 8
.ها و ...و نازلهاسالمت قرقره

در هر دوره.کارفرمابه موضوع قرارداد تجهیزاتيو نگهدارسیارائه گزارش مربوط به سرو)1-3- 8
زیر نظر ناظر قرارداد به صورت هر هاها و فایر هیدرانتنشانی کارفرما، اعم از فایر باکسشبکه آب آتشبازدید، تست و آزمایش الزم بر روي )1-4- 8

حداکثر ظرف نشانی کارفرماشبکه آب آتشهاي بازدیدهاي انجام شده بر روي ها و صورتجلسهها، چک لیستماه یکبار؛ همچنین تسلیم گزارششش
.از زمان عملیات مذکورمدت یک هفته به ناظر قرارداد

مدت قرارداد.در طولکارفرماکارخانه نشانی ادوات مربوط به شبکه آب آتشهیکلدار بودن مسئولیت عملکرد صحیح و آماده به کار بودن عهده)1-5- 8
بداند یکه مقضبیبه هر ترتایو نواقص را راساً و بیکارفرما حق دارد آن معاد،یمسامحه نماایدر انجام تعهدات خود قصور ورزد مانکاریهرگاه پ)تبصره

شده ادیحق دارد مبالغ کارفرما. به عالوه دیمطالبه نمامانکاریاز پي) درصد باالسرستی(ب20به عمل آمده و خسارات وارده را به اضافه يهانهیرفع و هز
.دیو برداشت نمانیتاٌميو ادارییقضایفاتیتشرچگونهینزد او دارد بدون همانکاریکه پياهر نوع مطالبات و سپردهایو مانکاریپنیرا از محل تضام

هماهنگی در انجام کلیه امور با ناظر قرارداد.)1-6- 8
زمان نیموظف است پس از اعالم ناظر قرارداد در کوتاه ترمانکاریپابد،یضرورت مانکاریشده حضور پيبندزمانيهاسیچنانچه در فاصله سرو)1-7- 8

.دیساعت در محل کارفرما حاضر و نسبت به رفع نواقص اقدام نما24و حداکثر ظرف مدت 
) درصد مبلغ قرارداد به می(ن5/0شده، معادل ابالغيدر محل کارفرما طبق برنامه زمانبندمانکاریبه ازاي هر روز تأخیر حضور کارشناس/کارشناسان پ)2- 8

7از طبق برنامه زمانبندي ابالغ شده از سوي کارفرما دورهمشمول جریمه هر چنانچه تأخیرات کسر خواهد شد. پیمانکارپرداخت به از عنوان وجه التزام تأخیر
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تواند قرارداد را فسخعالوه بر دریافت جریمه میکارفرما(چهل) روز تجاوز نماید، 40هاي مختلف ازدر بخشمشمول جریمهیا مجموع تأخیرات ) روز هفت(
د. باش) درصد مبلغ قرارداد میبیست(20معادل پیمانکارحداکثر سقف جریمه تأخیر قابل دریافت از نماید.

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)3- 8
گردد.ذیصالح قضایی ارجاع میمحاکمو مدارك آن باشد، موضوع اختالف به 

باشد.    به پیمانکار از طریق نسخ کاغذي و یا الکترونیکی میکانال انتقال اطالعات)8-4
مقررات ایمنی یکمندرج در پیوست شماره ) HSEبرابر دستور العمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اندملزمکارکنان پیمانکار)5- 8

.و انتظامی را بطور کامل رعایت نمایند
را رعایت نمایند.) 5S، الزامات نظام آراستگی (دواند مطابق شرح مندرج در پیوست شماره کارکنان پیمانکار ملزم)6- 8

طرفین  قانونی نشانی اقامتگاه و)نهماده 
بلوار گروه مپنا.،منتظر قائمروگاهینشمالیضلع،(جاده مالرد)یمانیسلدشهیبلوار،سیفرد،استان البرز؛کارفرمانشانی *

31676- 43586کدپستی: 026-36608606: دورنگارشماره 026-36602311شماره تلفن: 
............................................................................................................؛پیمانکارنشانی *

........................................کدپستی: ...............................شماره دورنگار: ..............................شماره تلفن: 
فوراً نشانی جدید خود را به طرف دیگر کتبـاً  استنشانی خود را تغییر دهد موظفاد چنانچه هر یک از طرفین قراردباشد.میکارفرمامحل انعقاد قرارداد اقامتگاه 

هاي مـذکور توسـط پسـت سفارشـی     شده و هر گونه نامه و ابالغیه که به نشانیهاي قبلی قانونی تلقیاعالم نماید. در صورت عدم اطالع نشانی جدید، نشانی
شده تلقی خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.شده فاکس گردد دریافتهاي اعالمخذ رسید تحویل شود یا به شمارهارسال و یا با ا

تعداد مواد و نسخ امضا شده قرارداد)دهماده 
نسخه تهیه و تنظیم شده است و طرفین در تأیید شرایط و مفاد قرارداد و بـا اختیـار و آگـاهی کامـل ذیـل کلیـه نسـخ را امضـا         چهارماده و دهاین قرارداد در 

تحویل خواهد شد.پیمانکاربه قرارداداز امضا یک نسخه از پسباشد. داراي آثار قانونی یکسان و اعتبار واحد میقراردادهمه نسخاند و گواهی نمودهو

پیمانکارکارفرما
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

(.................)
.............................
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) HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست () یکیوست شماره پ
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)5Sاصول و الزامات نظام آراستگی ()دوپیوست شماره 

اصل اول:*
غیر ضروري از محیط کار و 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. 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
کاربرد هر یک از اقالم شناسایی شده و در صورت عدم استفاده تعیین تکلیف شود.در یک دوره خاص - 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. ها، ... (آن محلها، زیر پلهانبارك- 7

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

تصاص 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 با اخ
کنیم. یین محل هر یک از اقالم اقدام میروي قفسه ها و رنگ آمیزي محلها نسبت به تعمناسب با حجم مناسب براي هر یک از اقالم و با زدن برچسب

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

محل شناسایی شود. 
در کنار یکدیگر قرار گیرد.اقالم به ترتیب اندازه، نوع و رنگ - 3
المقدور مالحظات ایمنی و زیست محیطی رعایت گردد.در انتخاب مواد اولیه و تجهیزات حتی- 4
هاي موجود در شرکت استفاده شود.ها، کاورها، ... از استاندارد رنگها، زونکنبراي پوشه- 5
التحریر، پوشه و ...).استگی استفاده شود (تلفن، لوازمشده در استاندارد نظام آردر 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
از فضایی که در اختیار پیمانکار قرار داده شده است استفاده بهینه گردد.- 11
(در صورت استفاده از این گونه موارد). هاي نامناسبلدانو استفاده از فویل براي گهاي مخصوصقراردادن گلدان، تابلو و لوازم خاص در محل- 12
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
تواند بهترین نوع بوده و اجراي آن می5Sیکی از مهمترین دستورهاي تعریف شدههاي نظافت طبق چک لیستدهد. پاکیزگیو ضعف را نشان می
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تبلیغ 
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 زي است. معنی این دستور مرتب نگهآراستگی پایدار از طریق استاندارد سامعادل فارسی آن -تعریف

برطبق یعنی کنترل اصالح دائمی سه دستور اول که شامل ساماندهی، نظم و ترتیب و پاکیزگی5Sاستاندارد است و به این ترتیب استاندارد سازي در 
سازمان است.استانداردهاي موجود در

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

باط است. منظور از این دستور، آموزش دادن به افراد جهت ایجاد توانایی براي انجام کلیه 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 مطلوب و مورد نظر است. همچنین انضامور به شیوه 

رت دیگر ایجاد عادات صحیح به جاي عادات نادرست است. اجراي دقیق مقررات به صورت یک فرهنگ در محیط کار باشد. به عبامناسب 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 میامري الزا

کار الزم است اقدامات زیر انجام شود:سازي صحیح در محیط به منظور فرهنگ
هاي رفتار نامناسب در محیط کار در خصوص نظام آراستگی و تالش در جهت رفع آنها.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
اي خاص براي تکرار عادت هاي خوب.هتعیین تمرین- 3
رسانی مناسب به پرسنل در خصوص استانداردها و مسائل مرتبط با نظام آراستگی.اطالع- 4
.5Sاي آگاهی پرسنل از ارزیابی دوره- 5

*ممیزي نظام آراستگی:
ها بر 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.گی جاري سازمان عدم انطباق با درصدهاي مختلف صادر میطبق دستورالعمل ممیزي نظام آراست
مأذون و مختار است که با نظر دبیرخانه نظام آراستگی و پس از طی یک مرتبه کارفرما، از سوي پیمانکاررعایت اصول نظام آراستگیدر صورت عدم

بات پیمانکار کسر و برداشت نماید.(پنج) درصد به عنوان جریمه از مطال5تذکر شفاهی و یک مرتبه تذکر کتبی، در مرتبه سوم رأساً تا میزان 


