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شرکت صنایع فوالد کردستان )سهامی خاص( با عنایت به آیین نامه معامالت خود، در نظر دارد جهت تأمین 

حراست و نگهبانی از دو سایت پروژه در حال احداث در استان  باغبانی، نظافتی، خدماتی، امور مربوط به

، نسبت به انتخاب پیمانکار کردستان شهرستان های قروه و بیجار، نیروی خدمات و راننده مربوط به دفتر مرکزی

 واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط زیر اقدام نمایند.

 :تعاریف

 .، به عنوان پیمانکار شناخته می شودشرکتده مناقصه، پس ازانعقاد قرارداد با پیمانکار: برن

 شرکت صنایع فوالد کردستان)سهامی خاص(. :/ کارفرما شرکت

به حسن انجام کارفرما یا شخص حقیقی یا حقوقی تعیین شده توسط ر مالی و سرمایه انسانی دستگاه نظارت: مدی

و سی و تایید دستگاه نظارت رصورت وضعیت پیمانکار الزاماً پس از بر موضوع قرارداد نظارت مستقیم دارد،

 .قابل پرداخت می باشدتایید نهایی کارفرما ، پس از کسر کسورات قانونی 

تعیین و برای نظارت مســتقیم و مســتمر بر اجرای عملیات که ناظر)ناظر مقیم(: منظور نماینده دســتگاه نظارت 

 .گرددمیموضوع قرارداد به پیمانکار معرفی 

دفتر مرکزی: منظور شعبه اصلی شرکت صنایع فوالد کردستان واقع در تهران، یوسف آباد، میدان سلماس، 

ییر نشانی مراتب کتبا به بدیهی است در صورت تغباشد.می 9واحد  93خیابان شهریار نبش چهاردهم پالک 

  پیمانکار اعالم خواهد شد .

میلیون تنی واقع در استان کردستان، شهرستان  1سایت قروه: منظور محل اجرای پروژه فوالد سازی و نورد گرم 

 باشد.قروه محدوده روستای شیخ تقه می

تان کردستان، شهرستان بیجار، میلیون تنی واقع در اس 6/1سایت بیجار: منظور محل اجرای پروژه آهن اسفنجی 

 باشد.اغه فوالد میزمحدوده روستای 

کار، که در رابطه با اجرای قرارداد موضوع مناقصه در محل موضوع به کلیه عوامل طرف قرارداد پیمانکارگر: 

رابطه به هیچ عنوان کارگران پیمانکار ،  .اطالق می شودپیمانکار مناقصه مشغول فعالیت می باشند، کارگر 

 . و مسئولیت مطلق آنان با پیمانکار می باشداستخدامی با مجموعه کارفرما نداشته و ندارند 
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 شرایط شرکت در مناقصه

 موارد تأمين خدمات  -1

محدوده روستای شیخ تقه  سنندج -جاده قروه 11کیلومتر  نگهبانی از سایت قروه واقع درو حراست  -1-1

به صورت  سایت کارفرماییمنطقه آونگان شهرستان قروه استان کردستان، شامل نگهبانی و حراست از 

واقع در  نگهبانی  از سایت بیجار وحراست ،  نفر 9هرسایت حداقل  شبانه روزی در تمامی ایام سال

رستان بیجار استان کردستان مشابه روستای زاغه فوالد شهزنجان محدوده  -جاده بیجار 11کیلومتر 

 .نفر برای دوسایت قروه و بیجار 6جمعاً به میزان  فوق الذکر 1-1ارد اعالم شده در بند وشرایط و م

 قل یک نفر.اتأمین نیرو جهت باغبانی و نگهداری از فضای سبز موجود در سایت قروه حد -1-2

  قل یک نفر.اسایت بیجار حدتأمین نیرو جهت باغبانی و نگهداری از فضای سبز موجود در  -1-9

 قل دو نفر.ا، نظافتی و آبدارخانه و راننده جهت سایت قروه حدتأمین نیرو خدمات -1-4

 قل دو نفر.ا، نظافتی و آبدارخانه و راننده جهت سایت بیجار حدتأمین نیرو خدمات -1-1

صنایع  )دفتر مرکزی(جهت شعبه اصلی شرکت حدقل دو نفر ، نظافتی و آبدارخانهتأمین نیرو خدمات -1-6

 93فوالد کردستان واقع در تهران، یوسف آباد میدان سلماس، خیابان شهریار نبش چهاردهم پالک 

 .9واحد 

 قل یک نفر.احد (تأمین نیرو راننده جهت شعبه اصلی شرکت)دفتر مرکزی -1-7

ظر تبصره : در صورت نیاز به افزایش نیروی شاغل در این بخش ، پس از اعالم پیمانکار در صورت تایید نا

قرارداد    11قرارداد و تایید نهایی کارفرما ، امکان افزایش نیروی این بخش با رعایت سقف مندرج در ماده 

  وجود دارد. حاضر

 قرارداد -2

و مدت اجرای مدت قرارداد یکسال شمسی بوده و قرارداد پس از ابالغ رسمی توسط کارفرما تنفیذ 

 .گردد میقرارداد آغاز 

می باشد ،  از سوی پیمانکار قرارداد منوط به ارائه تضمین انجام تعهدات مورد تایید کارفرماتبصره : ابالغ 

بدیهی  است صرف امضاء قرارداد بدون طی مراحل یاد شده در راستای ابالغ قرارداد منجر به ایجاد تعهد 

 برای خرید خدمات برای کارفرما نمی باشد . 

 

 

 



 رشکت
 صنایع فوالد رکدستان

 خدمات نگهبانی، نقليه، باغبانی و نظافتیاسناد مناقصه تأمين 

 

 22/43/1344مورخ 344-د-6633مناقصه  شماره  63 از 6 صفحه

 

قبول است مورد  

گر محل مهر و امضا مناقصه  
 

 

گزار/کارفرما مناقصهمحل مهر و امضا   

 
 

 تضمين شرکت در مناقصه: -6

یا فیش واریز نقدی به  ریال به صورت ضمانت نامه بانکی1011101110111بایست معادل دهنده میپیشنهاد 

به عنوان  بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی به نام شرکت صنایع فوالد کردستان 111113191شماره حساب 

 نمایند.شرکت در مناقصه تهیه و به همراه پیشنهاد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسلیم  تضمین

بایست مطابق فرمت ارائه شده در بخش ضمانتنامه ها باشد و از تاریخ تحویل می ضمانت نامه بانکی

 ضمانتنامه شرکت در مناقصه پس  ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد 9ماه اعتبار داشته و برای  9پیشنهاد 

 در صورت ابالغ از سوی  گردد.از امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات آزاد می

هت تنظیم گزار به عنوان برنده مناقصه و عدم اقدام موثر در راستای  ارائه مدارک و مستندات جمناقصه

امضاء قرارداد توسط صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر وفق آخرین روزنامه رسمی و یا مدارک  ،قرارداد

روز کاری ) قابل تمدید بنا  11مربوط به سمت و یا ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت 

ه طی مراحل به نظر مناقصه گزار در صورت صالحدید و اعالم کتبی ( مناقصه گزار می تواند بدون نیاز ب

با امضاء  راناداری و قضائی نسبت به ضبط ضمانت شرکت در مناقصه به نفع خود اقدام نماید . مناقصه گ

ذیل این اسناد ، ضمن قبول این امر ، حق هر گونه ادعایی را در این خصوص در حال و آتیه از خود سلب 

 و ساقط نمود . 

 نحوه ارائه پيشنهادات : -3

بایست پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته الک و مهر شده که حاوی ه میشرکت کنندگان در مناقص

باشد، به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد سه پاکت جداگانه الک و مهر شده )الف(،)ب(،)ج( می

مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمایند. به پیشنهادهای واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد 

  نام و نشانی شرکت کننده و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد. . روی هر یک از پاکت هادش

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شوند عبارتند از : -4-1

 شرایط مناقصه تهیه گردد. 9بایست مطابق مفاد ماده تضمین شرکت در مناقصه که می

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت)ب( قرارداده شوند عبارتند از:  -4-2

  زمجا  یصاحبان امضا امضایکلیه اسناد ممهور به مهر و  -

سال  2رونوشت مصدق اساسنامه و تصویر روزنامه رسمی مبین آخرین تغییرات هیأت مدیره که بیش از  -

 از تاریخ آن سپری نشده باشد.

 هارائه تصویر دو قرارداد مشاب -
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 وزارت توسط صادره شرکت های خدمات تأمین نیروی انسانی صالحیت تعیین نامه گواهی ارائه -

 .باشد می اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 .ارائه کد اقتصادی -

 .، ممهور به مهر و امضای صاحبان امضاء  مجاز شرایط خصوصی اسناد حاضرشت ورون -

ضمنا  برای یک دوره قبل از مناقصه حاضر () حداقل  تصویر آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده -

به جهت مناقصه گزار مناقصه گرانی که صورتهای مذکور را ارائه ننمایند ، توسط قابل ذکر است ، 

با امضاء ذیل این ران حذف خواهد شد . مناقصه گ بررسی و تعیین صالحیت مناقصه گرانعدم امکان 

یی را در این خصوص در حال و آتیه از خود سلب و اسناد ، ضمن قبول این امر ، حق هر گونه ادعا

 ساقط نمود . 

 حداقل دومورد از کارهای قبلی. ، گواهی نامه حسن سابقهحداقل دومورد قرارداد مشابه سوابق کار -

 مناقصه موضوع با آنها اساسنامه موضوع که حقوقی اشخاص سوی از ارسالی پیشنهادات صرفاً :ذکرت -

شرح بدیهی است اسامی مناقصه گرانی که موضوع مناقصه در   .شد خواهد پذیرفته باشد مرتبط حاضر

 مناقصه گران با امضاء ذیل ، ، توسط مناقصه گزار حذف می گردد اساسنامه آنان قید نشده باشد

، حق هر گونه ادعایی را در این خصوص در حال و آتیه از خود سلب و این اسناد، ضمن قبول این امر

 .ساقط نمود

 مدارکی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از :اسناد  -4-9

های مختلف کار مطابق ا و ریز قیمتها برای بخشههای واحد برآوردی، آحاد بفهرست مقادیر و قیمت -

) ارائه و تکمیل ریز قیمت ها به ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت مندرج در اسناد الزامی .شرایط اعالم شده

 برگ اق مبلغ مندرج در شرح ریز مبالغ پیشنهادی با رقم تجمیعی مندرج دراست در صورت عدم انطب

قیمت پیشنهادی ، مالک عمل مبلغ مندرج در برگ پیشنهادی می باشد و بر اساس آن مناقصه گر 

 ( .  است مکلف به اصالح ریز آنالیز برگ پیشنهادی 

بایست طبق شرایط اعالم شده پیشنهاد قیمت و سایر مدارک مربوط به پیشنهاد قیمت می تبرگش -

 تکمیل شده باشد.

قیمتها، بایست هم به عدد هم به حروف نوشته شده باشد . در صورت مغایر بودن پیشنهاد قیمت می -

 . قیمت حروفی مالک خواهد بود
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ع وپیشنهاد دهندگان پیشنهاد خود را با اطالعات الزم و کافی از کلیه شرایط و مشخصات موض  -

با آگاهی از شرح تعهدات  غرافیایی، جوی و امکانات محل اجرای کار و همچنینشرایط جمناقصه، 

گونه ادعایی در مورد نماید و هیچمندرج در اسناد مناقصه و اطالع از کلیه کسور قانونی متعلقه ارائه می

دادی زمان انجام فرآیند مناقصه و یا در دوره قرار ، دریا عدم آگاهی  این موضوعات و عذر عدم اطالع

 نخواهد شد.پذیرفته 

   پيشنهادات ناقص: -5

 پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و ممهور به مهر امضای مجاز 

گر باشد و هیچ نوع ابهام و خدشه و عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود مناقصه

مبهم، فاقد  مدارک مناقصه یا ارائه پیشنهاد ناقص یا مشروط، خدشه یا قلم خوردگی ، یا نقص در اسناد و

سپرده و یا نداشتن تضمین معتبر و کافی پیشنهاداتی که با شرایط این مناقصه مغایرت داشته باشد و یا بعد 

شود)مدارک ترتیب اثر داده نخواهد شد و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد می از موعد مقرر تسلیم گردد،

 تشخیص مناقصه گزار در این خصوص مالک عمل و مورد پذیرش ده با خودکار تکمیل گردد(ارائه ش

 مناقصه گران می باشد .  کلیه ی

 مدت اعتبار پيشنهادات: -3

لیه پیشنهادات باید از تاریخ آخرین مهلت قابل قبول تا مدت سه ماه معتبر و قابل تمدید تا سه ماه دیگر ک

باشد و در ظرف این یه مجدد از مناقصه گران بدون نیاز به اعالم و اخذ تایید وبنا به اختیار مناقصه گزار 

قبولی خود را کتباً نسبت به آن اعالم نماید پیشنهاد دهنده موظف به انعقاد قرارداد  کارفرمامدت هر موقع 

کار نشود و  ر به عقد قرارداد و یا انجامضبر مبنای آن قیمت خواهد بود و در صورتی که پیشنهاد دهنده حا

یا از شرایط مقرر عدول نماید شرکت صنایع فوالد کردستان حق دارد سپرده شرکت در مناقصه پیشنهاد 

ه نفع دون نیاز به طی مراحل اداری و قضائی و بدون نیاز به اعالم مجدد مراتب به مناقصه گر ببدهنده را 

 ، حق هر گونه ادعاییولی این امرقصه گران به امضاء ذیل این اسناد، ضمن قبمنا خود ضبط نماید.

  در خصوص موضوع را از خود سلب و ساقط نمودند . 

 جلسه بازگشایی پاکات:  -6

 شوددر جلسات بازگشایی پاکات، ابتدا پاکت )الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه بازگشایی می

مطابق شرایط، تهیه و تأمین نشده باشد پیشنهاد  کارفرما)چنانچه تضمین شرکت در مناقصه به تشخیص 

سپس  (شد.خواهد نشده و عینا به مناقصه گر مسترد  بازمردود شناخته شده و سایر پاکت پیشنهاد دهنده 
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پاکات)ب( پاکات )ج( بازگشایی  گردد و پس از تأیید محتویاتمدارک مربوط به پاکت )ب( بررسی می

به هیچ وجه مقید  کارفرماهم و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و خواهد شد. به پیشنهادات ناقص مب

به تبانی بین پیشنهاد دهندگان وقوف حاصل نماید آن  کارفرما. چنانچه باشدیبه قبول پیشنهاد خاص نم

و تشخیص داده و پیشنهاد دهندگان متخلف را برای مدتی که ممکن است دائمی باشد  پیشنهادها را مردود

 ای دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود.ت شرکتهای ذیصالح براز لیس

 تبصره : در کلیه ی موارد فوق تشخیص مناقصه گزار مالک عمل و مورد تایید کلیه ی مناقصه گران 

 می باشد . 

 انتخاب برنده و استرداد سپرده: -8

 و مشخص شدن نفرات اول و دوم  کارفرماپس از باز شدن پاکتها و بررسی پیشنهادات مناقصه توسط 

 و سوم مناقصه )بشرط آنکه تفاوت قیمت نفر اول و دوم بیش از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه نباشد 

و تفاوت قیمت نفر دوم و سوم بیشتر از جمع سپرده نفر اول و دوم نباشد(، تضمین شرکت در مناقصه سایر 

 شرکت کنندگان مسترد خواهد شد.

 اد قرارداد:خودداری از انعق -9

قرارداد خودداری نماید و یا پس از امضای قرارداد از انجام تعهدات خود نفر اول مناقصه از امضأ  هچنانچ

به نفع شرکت صنایع فوالد سپرده شرکت در مناقصه وی نماید مبنی بر ارائه تضمین انجام تعهدات امتناع  

چنانچه نفر دوم مناقصه نیز از امضأ  ضبط و نفر دوم جهت عقد قرارداد دعوت خواهد شد.کردستان 

 مبنی بر ارائه تضمین انجام تعهدات قرارداد خودداری نماید و یا پس از امضا قرارداد از انجام تعهدات خود

ضبط و نفر سوم جهت نفع شرکت صنایع فوالد کردستان  به نیزوی  نماید سپرده شرکت در مناقصهامتناع  

 صادق است.بر همین اساس  یز نام این فرآیند در مورد نفر سوم عقد قرارداد دعوت خواهد شد. انج

 اختيار شرکت در رد یا قبول پيشنهادات: -14

 دارد که تمام یا قسمتی از پیشنهادات را بدون ذکر دلیل رد کارفرما این حق را برای خود محفوظ می

  نماید.قصه گر ایجاد نمییا قبول نماید و تصمیم متخذه در این باره قطعی خواهد بود و حقی برای منا

کلیه ی مناقصه گران با امضاء ذیل این اسناد ، ضمن قبول این امر ، حق هر گونه ادعایی را در خصوص 

 موضوع در حال و آتیه از خود سلب و ساقط نمودند . 

 هزینه های شرکت در مناقصه: -11

و تهیه ضمانت نامه بانکی، تمامی هزینه هایی که شرکت کنندگان در مناقصه جهت تهیه پیشنهاد قیمت 

باشد.ضمناً هزینه یک نوبت انتشار شوند به عهده خود آنها میبازدید از محل اجرای کار و غیره متحمل می
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که هم زمان با انعقاد قرارداد می بایست به  باشدبه عهده برنده مناقصه مینیز آگهی در روزنامه منتخب 

بنام شرکت صنایع فوالد کردستان واریز و فیش رنی بانک تجارت شعبه سپهبد ق 111113191حساب 

 مربوطه را به کارفرما ارائه نماید . 

 آخرین مهلت قبول پيشنهادات: -12

 16بایست پیشنهادات خود را با انضمام سپرده شرکت در مناقصه حداکثر تا ساعت پیشنهاد دهندگان می

 ، به نشانی مندرج در اسناد  د کردستانفوال عبه دبیرخانه شرکت صنای 91/16/1411 مورخچهارشنبه روز 

 تحویل دهند.

 زمان بازگشایی پاکات: -16

در دفتر اصلی شرکت صنایع فوالد کردستان  11/17/1411مورخ  دوشنبهروز  14کلیه پاکات در ساعت 

در  نامه رسمیگر با ارائه معرفیواحد بازگشایی خواهد شد. حضور یک نفر نماینده از طرف مناقصه

 بازگشایی پاکات بالمانع است.جلسات 

نماید در صورت ا آگاهی کامل قبول کلیه مندرجات شرایط مناقصه تعهد میبشرکت........................... 

 برنده شدن عملیات موضوع مناقصه را مطابق با مدارک پیوست مناقصه و قرارداد مربوط انجام دهد.

 تضمين حسن انجام تعهدات:  -13

درصد مبلغ اولیه  11گیرد معادل متعهد است جهت حسن انجام تعهداتی که بر عهده میبرنده مناقصه  -

به کافرما تسلیم یا فیش واریز نقدی به حساب شرکت  مورد تایید کارفرما پیمان، ضمانتنامه بانکی 

ز تایید ، پس اتعهدات مندرج در قرارداد متبادله، ایفاء کلیه ی نمایند. تضمین فوق پس از پایان قرارداد 

شرایط  11، امضاء و عودت فرم صورت حساب نهایی موضوع ماده قرارداد و تایید نهایی کارفرما ناظر

مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی عمومی به ضمیمه اسناد توسط صاحبان امضاء مجاز خود، ارائه 

 تعهدات از کل یا جزء انجام در پیمانکار دلیل، هر به چنانچه به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.، 

 ضبط به نسبت قضایی و اداری مراحل طی بدون تواند می کارفرما نگردد، موفق کارفرما نظر وفق خود،

 .باشد می طرفین توافق مورد و عمل مالک کارفرما تشخیص. نماید اقدام قراردادی تضامین کل یا جزء

اداری پس از ابالغ رسمی کارفرما به وی، نسبت به انعقاد قرارداد با  ده روزبرنده مناقصه باید حداکثر تا  -

تضمین شرکت در مناقصه گزار می تواند نسبت به ضبط کارفرما مبادرت ورزد در غیر این صورت 

گونه اعتراضی و مناقصه گر حق هیچ خود اقدام نماید گونه تشریفات قضایی به نفع مناقصه او بدون هیچ

  .ندارد
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 گونه حقی برای آنها ز پیشنهاد دهندگان مادامی که کتباً به عنوان برنده اعالم نشده اند، هیچدعوت ا -

 نماید.و تکلیفی برای مناقصه گزار ایجاد نمی

 باشد.های غیر عمرانی میموضوع مناقصه تابع ضوابط مقررات حاکم بر طرح -

 نشانی قانونی پيشنهاد دهنده:  -15

همان است که روی پاکات ارسالی اسناد مناقصه توسط پیشنهاد دهنده ذکر نشانی قانونی پیشنهاد دهنده 

ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه شده است و هر مکاتبه

 اطالع داده شده باشد.کارفرما هرگونه تغییری در نشانی مذکور کتبی به 

 محرمانه بودن اسناد مناقصه -13

باشد و نباید بدون کسب رضایت ی کارفرما مییمدارک این مناقصه محرمانه بوده و جز دارا کلیه اسناد و

 نامه کتبی قبلی از کارفرما به اشخاص ثالث داده شود.

 قانون کار و ماليات:  -16

مقررات مربوط به کارگران، قانون کار و تأمین اجتماعی و آخرین مصوبات قوانین مربوطه در این مورد 

 .ک عمل خواهد بودالم (قانون کار و تأمین اجتماعیمنطبق با )

 کاهش یا افزایش موضوع قرارداد: -18

% مبلغ اولیه کاهش یا افزایش دهد 21کارفرما اختیار دارد حجم قرارداد را بدون تغییر در آحاد بها به میزان 

 تواند کاهش یا افزایش یابد.با آن مدت قرارداد نیز میکه متناسب 

 به بنا باشد، پیمانکار متوجه تقصیری آنکه بدون کارفرما قرارداد، موضوع کارهای اتمام از پیش هرگاه: تبصره

. نماید اعالم پیمانکار به را آن بگیرد، می تواند، خاتمه قرارداد خاتمه به تصمیم دیگر علل یا خود مصلحت

  وضعیت صورت ارسال و تهیه به نسبت ماه حداکثر یک مدت ظرف قرارداد اعالمیه خاتمه دریافت با پیمانکار

 است بدیهی نماید، می ارسال قرارداد ناظر به بعدی مراحل طی جهت را مراتب و اقدام انجامی کار میزان تا

 تشخیص صرف بند این خصوص در. باشد می خدمات ارایه شده به مربوط مبالغ دریافت مستحق پیمانکار

 آینده و حال در را اعتراضی هرگونه حق پیمانکار و نیست پیمانکار از مجوز اخذ به نیازی و بوده کافی کارفرما

 . نماید می ساقط و سلب خود از

 نشانی محل تسليم پيشنهادها: -19

شرکت صنایع فوالد -9واحد  93واقع در تهران، یوسف آباد، خیابان شهریار، نبش چهاردهم پالک 

 کردستان
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 فصل دوم

 نامه هافرم ضمانت نمونه 
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 )نمونه فرم ضمانت نامه شرکت در فرآیند اجرای کار(

......................... ....ه حقیقی/حقوقی .............................به نشانی....................نظر به اینکه )نام متقاضی( با شناس

 امور مربوط  نگهبانی، نقلیه و نظافتیخدمات تأمین  مایل است در ارجاع کار/مناقصه ..کدپستی....................

شرکت نمایند.)نام بانک( از )متقاضی( در مقابل دفتر مرکزی به صورت حجمی  و بیجار ،دو سایت قروه  به

 نماید شرکت صنایع فوالد کردستان شرکت صنایع فوالد کردستان برابر مبلغ .........ریال/ارز تضمین تعهد می

و مشارالیه از امضای پیمان مربوط به  دهد که پیشنهاد شرکت نامبرده مورد قبول واقع شدهبه )نام بانک( اطالع 

تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است، تا میزان .................ریال/ارز هر مبلغی را که شرکت 

 یا صدور اظهارنامه اقدامی  بدون این که احتیاجی به اثبات یا استنکاف اقامه دلیلصنایع فوالد کردستان 

از مجاری قانونی و قضایی داشته یاشد، در وجه حواله کرد شرکت فوالد کردستان بپردازد. مدت اعتبار این 

باشد. این ت اداری روز )سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد( معتبرمیعضمانت نامه سه ماه است و تا آخر سا

در صورتیکه  دیگر قابل تمدید است سهایع فوالد کردستان برای مدت مدت بنا به درخواست کتبی شرکت صن

و یا )نام متقاضی( موجب این تمدید را فراهم   )نام بانک( نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند

به مجدد نسازد و )نام بانک( را موفق به تمدید ننماید، )نامه بانک( متعهد است بدون این که احتیاجی به مطال

 امه را در وجه حواله کرد شرکت صنایع فوالد کردستان پرداخت نماید.انتباشد، مبلغ درج شده در این ضم
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 (انجام تعهدات)نمونه فرم ضمانت نامه 
 

 ..................................................به نشانی.....نظر به اینکه )نام متقاضی( با شناسه حقیقی/حقوقی ...............

امور  نگهبانی، نقلیه و نظافتیخدمات  تأمین به )نام بانک( اطالع داده است و اسناد قرارداد کدپستی..........

دفتر مرکزی به صورت حجمی را با شرکت صنایع فوالد کردستان دارد  و بیجار ،دو سایت قروه  بهمربوط 

 مبلغ.......................ل شرکت صنایع فوالد کردستان برای که از )نام متقاضی( در مقاب

گیرد تضمین و ریال/........................ریال به منظور انجام تعهدات که موجب قرارداد یاد شده به عهده می

کت صنایع فوالد کردستان کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت رنماید در صورتی که شتعهد می

 به )نام بانک( اطالع دهد که )نام متقاضی( از اجرای هر یک از تعهدات ناشی  مهنا

از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان .....................ریال/ارز  هر مبلغی را که شرکت صنایع 

ع فوالد فوالد کردستان مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی شرکت صنای

کردستان بدون این که احتیاجی به صدور اظهارنامه اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد با ذکر 

رد شرکت صنایع فوالد کردستان بپردازد. مدت اعتبار این ضمانت نامه کنوع تخلف در در وجه یا حواله 

واصله شرکت صنایع فوالد نا به درخواست کتبی تا آخرین وقت اداری روز............................... است و ب

 باشد کردستان قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می

و در صورتی که )نام بانک( نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا نام متقاضی موجب 

ند )نام بانک( را حاضر به تمدید نماید)نام بانک( متعهد است بدون این که این تمدید را فراهم نسازد نتوا

احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد شرکت صنایع فوالد 

 کردستان پرداخت کند.
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 نمونه فرم ضمانت نامه استرداد کسور حسن انجام کار
 

 متقاضی( با شناسه حقیقی/حقوقی ............................به نشانی ...................................نظر به اینکه )نام 

 کدپستی................. به )نام بانک( اطالع داده است که مقرر است مبلغ ..................................ریال/ارز 

خدمات  د کسور حسن انجام قرارداد تأمیناستردا از طرف شرکت صنایع فوالد کردستان به عنوان

به شرکت   دفتر مرکزی به صورت حجمی و بیجار ،دو سایت قروه  بهامور مربوط  نگهبانی، نقلیه و نظافتی

پرداخت وجه مزبور به )نام متقاضی(،)نام بانک(  زصنایع فوالد کردستان پرداخت شود از این رو پس ا

صنایع فوالد کردستان کتباً قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه به )نام متعهد است در صورتی که شرکت 

بانک( اطالع دهد که )نام متقاضی( از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده کرده 

اجی ، تا مبلغ ............................ریال هر مبلغی را که شرکت صنایع فوالد کردستان بدون اینکه احتیاست

به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه حواله کرد شرکت صنایع 

 بپردازد. مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز........... است و بنا فوالد کردستان 

داری روز تعیین شده، برای به درخواست کتبی شرکت صنایع فوالد کردستان واصله تا قبل از پایان وقت ا

مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که )نام بانک( نتواند یا نخواهد مدت این 

ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا )نام متقاضی( موجب تمدید آن را فراهم نسازد و نتواند 

 مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه )نام بانک( متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه 

 .کرد شرکت صنایع فوالد کردستان پرداخت کندیا حواله 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 رشکت
 صنایع فوالد رکدستان

 خدمات نگهبانی، نقليه، باغبانی و نظافتیاسناد مناقصه تأمين 

 

 22/43/1344مورخ 344-د-6633مناقصه  شماره  63 از 16 صفحه

 

قبول است مورد  

گر محل مهر و امضا مناقصه  
 

 

گزار/کارفرما مناقصهمحل مهر و امضا   

 
 

 نامه اجرا و پذیرش مسئوليت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه تعهد

 

نماید که مهر و امضای مجاز این پیشنهاد دهنده نشان دهنده اطالع و آگاهی کامل بدین وسیله تأیید می

 ها، بخشنامه های صادره و نیز اسناد مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعملاز متن قوانین، این پیشنهاد دهنده 

سایر و مدارک مناقصه مانند قرارداد شرایط عمومی و خصوصی و سایر ضمایم مندرج در آن همچنین 

باشد و در صورت اجرای آن است می مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و قرارداد و

 نقض یا عدم رعایت ، برابر مقررات جاری مملکتی رفتار خواهد شد. 
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 اظهارنامه عدم محروميت از شرکت در مناقصه
 ...............................  پیرو مناقصه شرکت صنایع فوالد کردستان به شماره ...................................مورخ

 بیجار ،دو سایت قروه  بهامور مربوط  نگهبانی، نقلیه و نظافتیخدمات  در خصوص موضوع مناقصه تأمین

صاحبان امضای مجاز و تعهد  ................................. اینجانب/اینجانبان دفتر مرکزی به صورت حجمی و

نماییم که این شرکت تا کنون هیچگونه سابقه محرومیت از شرکت می تایید آور شرکت......................

بنا به میزان  توانددر مناقصات را نداشته و هرگاه خالف آن ثابت گردد شرکت صنایع فوالد کردستان می

تشخیص شرکت صنایع  این شرکت را جریمه و از شرکت در مناقصه محروم نماید.تعیینی خود ،  و مبلغ

 فوالد کردستان مورد تایید و مالک عمل می باشد . 
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 فصل سوم 

 برگ پيشنهاد قيمت
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 قيمت پيشنهادی

............................................ به شماره ثبت.......................... با مدیریت بدینوسیله شرکت 

لعه ...................................... به نشانی.................................................... امضاء کننده زیر پس از مطا

عهد اجراء و مسئولیت بر اساس شرایط و موارد مطروحه در و بررسی و با آگاهی کامل و پذیرش ت

اسناد و مدارک مناقصه شماره ..................... مورخ .................قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای 

 مناقصه و بر اساس جدول ضمیمه، پیشنهاد قیمت اعالم مینماید.

 ضریب پیشنهادی:

 :.......................................ریالقیمت کل پیشنهادی به عدد 

 قیمت کل پیشنهادی به حروف:......................................................ریال

 
 شرکت به عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد این  چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و

 نماید که:می

و همراه با تضمین  هرا بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموداسناد و مدارک قرارداد  -1

 ه مناقصه تسلیم نماید.داز تاریخ ابالغ یه عنوان برن کاری روز 11انجام تعهدات حداکثر ظرف 

و وفق نظر ناظر قرارداد و کلیه کارهای موضوع قرارداد را طیق برنامه ریزی مندرج در اسناد و مدارک قرارداد  -2

 به اتمام برساند.کارفرما 

 شود.نماید که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میتأیید می -9

تعداد نفرات مورد نياز جهت 

 انجام حجم عمليات

 پيمانكار نظر مد سود درصد -پيشنهادی باالسری درصد

 مرتبط امور سایر وانجام کارگران به حقوق پرداخت جهت

 نفر 11
 :عدد به پيشنهادی باالسری درصد

 :حروف به پيشنهادی باالسری درصد

 
 تاریخ:.............................    نام پیشنهاد دهنده:...............................                         

 و مهر پیشنهاد دهنده: نام و نام خانوادگی و سمت امضاء مجاز و تعهد آور

قرار داده "ج" بایست به صورت جداگانه مهر و موم شده و تكميل و در پاکت توضيح: برگ پيشنهاد قيمت می

 شده و به مناقصه گزار تسليم شود.
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 خود امر تحت نیروهای به است موظف پیمانکار که است دستمزد حداقل تعیین منظور به ذیل آنالیز :1 تذکر

 اضافه قانونی، ومزایای حقوق از اعم مربوطه های هزینه کلیه لحاظ با بایست می نمایدمتقاضیان پرداخت

،  شغل با مرتبط پزشکی معاینات و سالمت کارت اخذ هزینه هزینه آموزش، امر، تحت نیروهای کاری

 درصد ارائه به نسبت بررسی کامل با مناقصه موضوع اجرای در مربوطه های هزینه وکلیهالزامات قانون کار 

 پیشنهادی درصد شدن پذیرفته صورت در است بدیهی .نمایند اقدام پیشنهادی سود پیشنهادی درصد باالسری

به غیر از بند  تعدیلی هیچگونه اسناد مفاد مطابق شده گرفته نظر در موارد از غیر به صهمناق برنده عنوان به

 در اعتراضی هیچگونه حق پیمانکار و  نخواهدگرفت تعلق قرارداد مبلغ به تعدیل مندرج در شرایط خصوصی

 .داشت نخواهد خصوص این

  تعلق ...و سود مالیات، بیمه، قبیل از افزایشی گونه هیچ موجود آنالیز برابر پیشنهادی درصد به :2 تذکر

 . گیردنمی

 ج پاکت در بایست می الزاماً قیمت پیشنهادات و ها هزینه آنالیز قیمت)جداول پیشنهاد اوراق کلیه :9 تذکر

 قیمت پیشنهاد اوراق دلیل هر به که صورتی در و گردد ارائه مناقصه قیمت( پیشنهاد به اوراق مربوط پاکت

ج ارسال گردد، نسبت به حذف متقاضی اقدام و به پیشنهاد ایشان رسیدگی  پاکت از خارج محاسبات وآنالیز

 ل و مورد تایید طرفین است . تشخیص مناقصه گزار در این خصوص مالک عمنخواهد شد.
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تحقق خواهد  1411در سال نظر به میان سالی بودن تاریخ قرارداد و اینکه بخشی از مبلغ و مدت قرارداد تذکر: 

تعدیل 1411نرخ تعیین شده از سوی مراجع در سال یافت اعداد و ارقام مندرج در جدول فوق الذکر بر اساس 

 گردد.می

 اجتماعی تامین و کار قانون طبق و مثبته مدارک اساس بر کارگران (اوالد )حق مندی عائله :یکتبصره 

 جهت و بود خواهد پرداخت قابل و اضافه ارسالی وضعیت صورت به پیمانکار توسط پرداخت از پس

 .باشد نمی الحاقیه تنظیم به نیاز پرداخت

 امور مربوط به حراست  تامين مناقصه جهت کار نيروي به پرداخت قابل مزایاي و حقوق جزئيات)آناليز( حداقل شرح-جدول شماره یک

 0011و نگهبانی از دو سایت قروه و بيجار، نيروي خدمات، باغبان و راننده مربوط به دفتر در سال 

  1411آنالیز حقوق و دستمزد سال 
 شرح

 11 تعداد در گروه
 391،192 1411دستمزد روزانه سال 

 27،314،361 91حقوق 
 21،421،176 9101حقوق 

 1،111،111 پاداش
 4،111،111 مسکن و خواروبار

 6،111،111 بن
 4،613،161 عیدی
 2،923،111 سنوات
 2،611،431 اوالد

 631،174 مرخصی
 22،111،111 هزینه غذا

 1،111،111 هزینه لباس
 71،119،311 جمع

   سود پیمانکار )کارمزد(
   جمع کل

   %16067بیمه 
   مالیات

   جمع کل برای هر نفر در ماه
   جمع کل نفرات برای یک ماه

   جمع کل نفرات برای یک سال 
  نرخ یک ساعت اضافه کاری

  %2201نرخ یک روز نوبتکاری 
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 مالک باشد، مغایرتی  شده درج حروف با که آن میزان و متقاضی پیشنهادی رقم بین چنانچه :دوتبصره 

 مالک نیز مشابه موارد سایر در است، شده درج حروف با که باشد می پیشنهادی قیمت میزان کارفرما عمل

 .نماید می ساقط و سلب خود از را اعتراضی حق هرگونه کننده شرکت و باشد می صورت این به عمل

 جدول مبتنی بر حقوق حداقل پرداخت به موظف ماه هرقبل از پایان   مناقصه در کننده شرکت :سهتبصره 

به سو یا محا مذکوربراساس جدول  بایستیباشد و لذا پیمانکار میمی کارفرما یهتایید براساس الذکر و فوق

باالسری )درصد سود پیشنهادی( مبلغ نهائی شرکت مناقصه را اعالم نماید. الزم به ذکر است در صورت نیاز 

کارفرما به کار اضافه یا لزوم بکار گماردن کارگران در شیفت شب و یا ایام تعطیل بغیر از جدول مذکور، مبالغ 

کارگران) اعم از شیفت و غیره(  فه کار انجام شدهبه رقم اضاصرفاً مبتنی بر حداقل حقوق پرداختی به کارگران 

 .اضافه و از آن طریق به پیمانکار پرداخت تا متعاقبن از طریق ایشان به کارگر پرداخت گردد

 بیمه حق پرداخت به نسبت کارگر هر دریافتی حقوق میزان براساس است موظف پیمانکار :چهارتبصره 

 نماید. اقدام کارفرما( سهم (% 29 ایشان

  مزایا و حقوق صورت این در دارد، وجود وقت پاره صورت به نیروها کارگیری به امکان :پنج تبصره 

 خواهد پرداخت ، بنا بر تایید ناظر قرارداد  کارکرد روزهای تعداد براساس به ایشان مترتبه های هزینه سایر و

 .شد

گهبانان و همچنین لباس ن برای یزمستان پیمانکار مکلف است یک وعده غذای گرم، لباس گرمتبصره شش: 

با نظر  پرسنل خدماتی و پاداش مطابق با جدول فوق الذکر و اعداد و ارقام مندرج در آن و رانندهبرای  تشریفات

مراتب در نظر بگیرد. بدیهی است زمان تخصیص این هزینه ها مطابق درخواست کارفرما به پیمانکار کارفرما

 شد.  الم خواهدعا بصورت مکتوب
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 فصل چهارم

 نمونه قرارداد
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 14117761311به شناسه ملی  11242این قرارداد فی ما بین شرکت صنایع فوالد کردستان به شماره ثبت 

 14به نشانی: تهران، یوسف آباد، میدان سلماس، خیابان شهریار، نبش خیابان 411614111916و کد اقتصادی 

محمد حسین قائمی راد مدیره  هیئت رئیس نایب و عامل احمدی مدیر رضا محمد به نمایندگی آقای 93پالک 

 مدیره که از این پس به اختصار کارفرما نامیده می شود هیئت عضوءحاتمی زاده  مدیره محمد هیئت رئیس

و کد اقتصادی ................... به شناسه ملی  ..................به شماره ثبت  .....................طرف و شرکت از یک 

 به عنوان دارنده امضای مجاز شرکت  .................فرزند  .................................به نمایندگی  ...........................

 : نشانیبه  ........................مورخ  .........................................به موجب روزنامه رسمی شماره 

 بعد که من ...................................کد پستی:  .....................................................................................................

رایط ذیل منعقد به اختصار پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر در محل دفتر کارفرما به شرح فوق طبق ش

 گردید :

 ماده یک موضوع قرارداد:
 و سایر امور خدماتی بنا  ، باغبانیعبارتست از ارایه خدمات نگهبانی ، آبدارخانه ،پذیرایی و سرویس حمل و نقل

 گردد.به تقاضای کارفرما که بسته به حجم کار توسط حوزه مدیریت مالی و سرمایه انسانی ) ناظر ( تعیین می

 اسناد و مدارک:ماده دو 

 : زیر استاسناد و مدارک این قرارداد شامل 

 موافقتنامه. -

 پیوست ها. -

دستورکارها و صورت جلسات مشترک تنظیمی توسط صاحبان امضاء مجاز و یا نمایندگان تام االختیار  -

تعیینی طرفین، موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که حین اجرای کار و به منظور اجرای قرارداد )از 

 سوی کارفرما( به پیمانکار ابالغ می شود. 

ضی از اسناد و مدارک باال تناقضی وجود داشت، اولویت مـدارک بـر   هرگاه بین مواد و فصول بع :1-2تبصره 

 یکدیگر طبق ترتیب ردیفهای باال است.

 ماده سه محل کار:

ار نبش دفتر مرکزی شرکت صنایع فوالد کردستان واقع در تهران یوسف آباد میدان سلماس خیابان شهری -الف

 . 93پالک  14خیابان 
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میلیون تنی واقع در استان کردستان، شهرستان  1فوالد سازی و نورد گرم سایت قروه: محل اجرای پروژه  -ب

 محدوده روستای شیخ تقه. جاده سنندج منطقه آونگان 11کیلومتر  قروه

میلیون تنی واقع در استان کردستان، شهرستان بیجار،  6/1سایت بیجار: محل اجرای پروژه آهن اسفنجی  -ج

 وده روستای ذاغه فوالد.محدجاده بیجار زنجان،  11کیلومتر 

های در سایر محلخدمات موضوع این قرارداد بر اساس ضرورت های کاری بنا به تشخیص کارفرما  تبصره:

 .خواهد بودکارفرما ، قابل انجام مورد نظر 

 ماده چهار  مدت قرارداد:

 می باشد. شمسی ماه 12به مدت   1411/...../.... لغایت 1411/...../...مدت این قرارداد از تاریخ 

 حاضـر  قـرارداد  11ماده   ذیل 1 بند موضوع تعهدات انجام نامه ضمانت ارائه به منوط قرارداد ابالغ: یک  تبصره

 .باشد می

  قـرار  کارفرمـا  ذمـه  بـر  تعهـدی  پیمانکـار،  بـه  کارفرما سوی از آن ابالغ بدون قرارداد، امضاء صرف:   دو تبصره

 . باشد می پیمانکار توافق و تایید مورد امر این .دهد نمی

درخواست پیمانکار ، در صورت  موافقت کتبی ناظر قرارداد و تایید نهایی کارفرما ، مدت  حسب:  سه تبصره

 قرارداد حاضر قابل تمدید می باشد .  11قرارداد با لحاظ سقف ریالی قرارداد و ماده 

تبصره  چهار : فارغ از موضوع فوق ، حسب تشخیص کارفرما و بدون نیاز به اخذ موافقت مجدد از پیمانکار ،  

قرارداد حاضر از سوی کارفرما با ارسال ابالغیه ، قابل  11مدت قرارداد با لحاظ سقف ریالی قرارداد و ماده 

 تمدید می باشد . 

 مبلغ قرارداد: پنجماده 

 باغبانی، تأمین امور مربوط به نفر نیروی انسانی خدماتی و راننده و نگهبانی 11 بکارگیریمبلغ قرارداد برای 

توسط پیمانکار حراست و نگهبانی از دو سایت قروه و بیجار، نیروی خدمات و راننده مربوط به دفتر مرکزی 

(  .................................) : به حروف ریال ، ..................... به مبلغ"ول جمعاابرای مدت قرارداد طبق آنالیز جد

 می باشد. ریال

 مبلغ قرارداد بر اساس کارکرد و صورت وضـعیت ارائـه شـده از سـوی پیمانکـار، مـورد تاییـد دسـتگاه نظـارت          

و کارفرما، پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت می گـردد. بـدیهی اسـت در صـورت عـدم انجـام       

شده، پیمانکار نمی تواند نسبت به مبلغ کل قرارداد ادعائی را مطرح نماید، پیمانکار با امضاء ذیل ایـن  مراحل یاد 

 قرارداد، ضمن قبول مفاد توافقی، حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در حال و آتیه از خـود سـلب و سـاقط نمـود.    
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ه مندرج در این ماده ، بـر اسـاس میـزان    بدیهی است در صورت ابالغ افزایش یا کاهش حجم قرارداد ، مبلغ اولی

  امور انجامی در دوره اعتبار قرارداد بر اساس شرایط مندرجه در این بند ، قابل تغییر می باشد .

  ماده شش نحوه پرداخت:
 پیش پرداخت: -6-1

 هیچ مبلغی بابت پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

 پرداختهای موقت: -6-2

 ،مطابق با مفاد قرارداد خواهد بودمبلغ قرارداد پایان هرماه در قبال ارائه صورت وضعیت انجام کار که  -6-2-1

 و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد.به میزان پس از انجام بررسی 

حق الزحمه ماهیانه پیمانکار درصورتی پرداخت خواهد شدکه لیست و فیش پرداخت حق بیمه ماه قبل  -6-2-2

 .ارائه نمایدرکنان تحت پوشش خود را کا

و  هر ماه پرداخت نماید 21پیمانکار مکلف است حقوق و مزایای پرسنل تحت امر خود را حداکثر تا  -6-2-9

 .هر عملی غیر مورد مندرج در این بند از نظر کارفرما غیر قابل قبول است

پرسنل تا سه ماه بدون دریافت صورت پیمانکار مکلف است نسبت به پرداخت حقوق و مزایای  -6-2-4

 وضعیت اقدام نماید.

 تسویه حساب: -6-9

این صورتحساب و برای کارفرما ارسال می نماید. در پایان قرارداد پیمانکار، صورتحساب نهایی خدمات را تهیه،

 طویل شامل حق الزحمه و مبالغی که بر اساس مفاد قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می شود، هزینه های ت

یا تعلیق، خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده در هیات های تشخیص وزارت کار و سایر 

 دستگاه های ذیربط و نظایر آن است. کارفرما پس از بررسی و تایید این صورتحساب توسط دستگاه نظارت 

 ه انجام خدمات این قرارداد و پس از ارایه مفاصا حساب )از سوی بیمه و دارایی یا سایر ارگانهایی ک

به نحوی موجب پرداخت عوارض یا کسورات قانونی مطابق قوانین جاری کشور به آنها خواهد گردید( توسط 

 اقدام خواهد نمود ، پیمانکار، نسبت به تسویه حساب 

 

 

 تعدیل : -ماده هفت 
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در صورت افزایش حقوق و دستمزد در طول مدت قرارداد، طبق بخشنامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 

پس از درخواست پیمانکار ، ارائه مدارک و مستندات مربوطه ، تایید ناظر دستمزد نیروی انسانی به ازای نفر نیرو 

قابل تعدیل می باشد. بدیهی ، نامه های مورد نظر قرارداد و تایید نهایی کارفرما به میزان تعیینی اعالمی در بخش

است محاسبه و هر گونه پرداختی در این باب از سوی کارفرما منوط به ارائه مدارک و مستندات از سوی 

پیمانکار به کارفرما دایر بر محاسبه و اعمال مبالغ تعدیل در قراردادها و احکام صادره برای پرسنل از سوی 

 در غیر این صورت از این جهت حقی برای پیمانکار فراهم نمی گردد .  پیمانکار می باشد .

 ماده هشت کسورات قانونی

 مبلغ ارزش افزوده پس از ارائه گواهی ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم صورتحساب  -1-1

کارفرما به صورت وضعیت پیمانکار در فرم سازمان امور مالیاتی مربوط به ارزش افزوده مطابق قانون از طرف 

 اضافه خواهد شد.

همراه آخرین  درصد به عنوان سپرده بیمه تامین اجتماعی کسر خواهد شد تا 1از هر پرداخت مبلغ  -1-2

به پیمانکار مستردد گردد بدیهی است و از سازمان تامین اجتماعی   پس از ارائه مفاصا حسابصورتحساب  

 پرده های نزد کارفرما تماماً موکول به ارائه مفاصا حساب بیمه خواهد بود.پرداخت صورت وضعیت آخر س

)شامل : بیمه، مالیات و ...( کلیه کسورات قانونی که مطابق قوانین جاری کشور به این قرارداد تعلق می گیرد  -1-9

پرداخت نخواهد بعهده پیمانکار است و هیچگونه وجه اضافی بابت تسویه حساب کسورات از طرف کارفرما 

 شد و پیمانکار اعالم کرد که به جز مبالغ موضوع این قرارداد محق به هیچ مبلغ دیگر، تحت هیچ عنوان نیست. 

در صورتی که پیمانکار بعنوان مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده کشور ثبت نام کرده باشد و مشمول 

 ازای مدارک مثبته، از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد.  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گردد، این مبلغ در

 ماده نه :تضامين قرارداد

 تضمین انجام تعهدات: -3-1

%  از مبلغ کل 11هنگام امضای قرارداد، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید معادل 

 معتبر باقی بماند، قرارداد، ضمانتنامه مورد تایید کارفرما، که در طول مدت قرارداد و انجام کارها 

 را به کارفرما ارایه نماید. 

  قرارداد ناظر تایید ، تعهدات کامل انجام صورت در و قرارداد، اتمام از پس مزبور ضمانتنامه

ارائه هرگونه مفاصاحساب یا گواهی های مربوطه از اشخاص حقوقی یا  ،کارفرما تایید نهایی  و
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امضاء و و مراجع ذیصالح قانونی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و مانند اینها 

 مسترد می شود.شرایط عمومی به ضمیمه اسناد به کارفرما  11ارائه فرم موضوع ماده 

 سپرده حسن انجام کار: -3-2

حساب  در و کسر انکارپیم به پرداخت مبلغ هر از درصد 11 معادل کار، انجام حسن سپرده  بابت

 نظر وفق مربوطه، تعهدات و قرارداد موضوع انجام از پس تضمین این شود می نگهداری سپرده

  خسارتی چنانچه است بدیهی. شد خواهد عودت پیمانکار به قرارداد، دوره پایان در کارفرما،

 انجام به نیاز بدون کارفرما نفع به کار انجام حسن بابت از مکسوره مبالغ آید، وارد کارفرما به

 توافق مورد و عمل مالک باب این در کارفرما تشخیص شد، خواهد ضبط قضائی یا و اداری مراحل

 . باشد می طرفین

 کسر مبلغ باالسری هر صورت وضعیت از درصد 1 معادل قانون تامین اجتماعی، 91در راستای ماده  -3-9

اخذ مفاصا حساب  و قرارداد موضوع اتمام از پس مبلغ این شود می نگهداری کارفرما حساب در و

 .شد خواهد عودت پیمانکار به از اداره تامین اجتماعی و ارایه آن به کارفرما،

 اجتماعی: تامین قانون 91 ماده»

 باید کارفرما شود می واگذار حقوقی یا حقیقی اشخاص به مقاطعه بطور کار انجام که مواردی در

 کارکنان همچنین و خود کارکنان که نماید متعهد را کار مقاطعه کند می منعقد که قراردادی در

  مقرر ترتیب به را بیمه حق کل و نماید بیمه اجتماعی تامین سازمان نزد را فرعی کاران مقاطعه

 قانون 21 ماده در مقرر ترتیب به را بیمه حق کل و نماید بیمه اجتماعی تامین قانون 21 ماده در

 ارایه به موکول کارفرما طرف از مقاطعه کار کل بهای درصد پنج پرداخت بپردازد. اجتماعی تامین

 کارکنان بیمه حق و مزد صورت که پیمانکارانی مورد در .بود خواهد سازمان طرف از مفاصاحساب

 درخواست به بنا پرداختی بیمه حق معادل نمایند پرداخت و تسلیم سازمان به مقرر موعد در را خود

 مطالبه بدون را کار مقاطعه قسط آخرین کارفرما گاه هر .شد خواهد آزاد مذکور مبلغ از سازمان

  بود خواهد مربوطه خسارات و مقرر بیمه حق کلیه پرداخت مسئول بپردازد، سازمان مفاصاحساب

 وصول و مطالبه کار مقاطعه از نماید می پرداخت سازمان به بابت این از که را وجوهی دارد حق و

  )سابق( اصناف اتاق و شهرداریها همچنین دولتی، شرکتهای و موسسات و ها وزارتخانه کند.

 «باشند. می ماده این مشمول المنفعه عام و خیریه موسسات و دولتی غیر و دولتی موسسات و
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 نگردد، موفق کارفرما نظر وفق خود، تعهدات از کل یا جزء انجام در پیمانکار دلیل، هر به چنانچه :1تبصره 

. نماید اقدام قراردادی تضامین کل یا جزء ضبط به نسبت قضایی و اداری مراحل طی بدون تواند می کارفرما

 .باشد می طرفین توافق مورد و عمل مالک کارفرما تشخیص

 علی و شود فسخ به منتهی قرارداد کارفرما، نظر وفق قراردادی تعهدات ایفاء عدم دلیل به چنانچه :2 تبصره

 شده کارفرما متوجه خسارتی همچنان کار، انجام حسن سپرده و تعهدات انجام حسن ضمانت ضبط رغم

میزان  .نماید اقدام پیمانکار از وارده زیان و ضرر از ناشی خسارت مطالبه به نسبت تواند می کارفرما باشد،

و پیمانکار در این  تعیینی از سوی کارفرما در باب الباقی خسارت مورد تایید و توافق طرفین می باشد

 خصوص حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در حال و آتیه از خود سلب و ساقط نمود . 

در پایان قرارداد، پیمانکار موظف به تسویه حساب با پرسنل موضوع قرارداد از حیث تودیع و تسویه  :3تبصره 

 حقوق و مزایای متعلقه وفق ضوابط و مقررات قانون کار و تامین اجتماعی و سایر ضوابط مرتبط  می باشد 

بود. ضمنا چنانچه پس از آزاد  و در غیر اینصورت آزاد سازی ضمانتنامه و سپرده پیمانکار امکانپذیر نخواهد

 سازی تضامین یاد شده کارفرما به جهت عدم ایفاء تعهدات موصوف از سوی پیمانکار برای پرسنل خود 

 ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع اداری و قضائی مربوطه محکوم در هیات های تشخیص وزارت کار

 بلغ اعالمی و خسارت تاخیر تادیه از زمان پرداخت وجه ، پیمانکار موظف به تودیع مبه پرداخت مبلغی گردد

ماه پس از اعالم  2از سوی کارفرما تا زمان استرداد وجه بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی ظرف مدت 

 کارفرما به پیمانکار پیشین خود می باشد . 

 دوره تضمين:ماده ده
 این قرارداد دوره تضمین ندارد.

 پيمانكار:تعهدات یازده ماده
 پیمانکار با امضاء قرارداد اعالم می کند نسبت به موضوع قرارداد و نحوه انجام فعالیتها آشنایی  -11-1

 و مهارت کامل دارد. 

 پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی برای عوامل تحت پوشش خود می باشد  -11-2

 ماعی عمل نماید.قانون تامین اجت 91و موظف است در راستای اجرای ماده 

 پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده  -11-9

و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد. چنانچه به واسطه عدم 
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 ل کارفرما ، پرسنپیمانکاررعایت ضوابط یاد شده خسارتی اعم از مالی و جانی به پرسنل 

، مسئولیت جبران خسارات های یاد شده چه کارفرما از سوی مراجع و اشخاص ثالث وارد آید

 ، تماماً بر عهده پیمانکار قصر به جهت عدم نظارت شناخته شوداداری و قضائی به میزانی م

 ، کل مبلغ از حساب های مبلغی از این باب از سوی کارفرمامی باشد که در صورت پرداخت 

 ، این اقدام مورد تایید و توافق پیمانکار می باشد مابین، تضامین مربوطه کسر خواهد شد فی

 . ل و آیته از خود سلب و ساقط نمودو پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در حا

، افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند )کمتر از ق بکارگیری مشمولین خدمت سربازیپیمانکار ح -11-4

تمام( ، اتباع بیگانه )بدون مجوز کار صادره از مبادی ذیربط قانونی ( و افرادی که به نوعی سال  11

بکار گیری آنها مغایر با شـئونات کارفرمـا باشـد ) هماننـد معتـادین و اشـخاص دارای سـابقه سـوء         

 ، کارفرما می تواند نسبت بـه کسـر  انجام این اقدامات به محض اطالع کیفری( را ندارد. در صورت

 دییـ اقدام مورد تا نیا. صورت وضعیت پیمانکار اقدام نمایدکل مبلغ تعیینی برای نیروی مشمول از 

از خود سـلب   تهیرا در حال و آ یحق هر گونه ادعا و اعتراض مانکاریباشد و پ یم مانکاریو توافق پ

 . و ساقط نمود

مـاهر کـه از لحـاظ     یرویـ موضـوع قـرارداد از ن   اتیـ عمل یباشد جهـت اجـرا   یموظف م مانکاریپ -11-1

بدون اخـذ   مانکاریاست پ یهیبد .دیکارفرما باشند استفاده نما دییو.... مورد تا یروح ،یفن ،یجسم

بـه  در صورت انجام ایـن اقـدامات    .شتپرسنل را نخواهد دا یریکارفرما حق بکارگ یموافقت کتب

صـورت  ، کارفرما می تواند نسبت به کسر کل مبلـغ تعیینـی بـرای نیـروی مشـمول از      محض اطالع

حـق هـر    مانکـار یباشـد و پ  یم مانکاریو توافق پ دییاقدام مورد تا نیا. وضعیت پیمانکار اقدام نماید

 . از خود سلب و ساقط نمود تهیرا در حال و آ یگونه ادعا و اعتراض

باید به تایید کارفرما برسد. کلیه پرداختها نسبت به پرسنل  بکار گیری نیروها قبل از شروع کار -11-6

 پیمانکار در صورتی انجام می پذیرد که قبل از ارسال صورت کارکرد تایید یه های مورد نظر

، در غیر این صورت کارفرما می تواند نسبت به کسر کل مبلغ از سوی کارفرما اخذ شده باشد 

امر مورد تایید صورت وضعیت پیمانکار اقدام نماید این مندرجه از بابت این گونه پرسنل از 

 . پیمانکار می باشد

 پیمانکار متعهد است گزارش حضور و غیاب و ساعــات کارکرد پرسنل را بر اساس فرمتی  -11-7

که دستگاه نظــارت در اختیار وی قرار می دهد به صورت روزانه تهیه نموده و در پایان هرماه 
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هی است در صورت مشاهده گزارش خالف واقع متناسبا با وی برخورد تحویل کارفرما دهد. بدی

 خواهد شد.

نماینده تام االختیار خود به عنوان آشنا به مسائل قانونی را نفر  کاست )حداقل( یملزم  مانکاریپ -11-1

 .دینما یمعرف کارفرمابه جهت هماهنگی های تعهدات موضوع قرارداد 

بایستی از طریق اداره کل کار و امور اجتماعی محل خدمت بصورت مکتوب تأمین نیرو می -11-3

تمامی مراحل تشکیل استعالم  وبکار گمارده شود و مستندات و مکاتبات به کارفرما ارائه گردد، 

پرونده، گزینش و جذب و بکارگیری نیروها و تعیین حقوق و مزایا و جایگاه شغلی آنها توسط 

نظرات نهایی و تایید کارفرما صورت گرفته و هرگونه تغییر در حقوق و  پیمانکار با رعایت نقطه

 جایگاه شغلی آنان نیز با نظر کارفرما و رعایت موازین قانونی انجام گردد.

با توجه به عدم وجود رابطه قراردادی و استخدامی بین کارفرما و نیروهای پیمانکار، پیمانکار متعهد  -11-11

ربط اعم از حل اختالف کارگری، قضایی، اداری، تامین اجتماعی به پاسخگویی به کلیه مراجع ذی

ارداد از سوی دارایی و امثالهم می باشد. در صورت مخاطب قرار گرفتن کارفرما از بابت این قر

از   ، مسئولیت جبران خسارات وارده از جمله میزان آراء صادره علیه کارفرمامراجع ذیربط قانونی

 ، هزینه های قانونی و سایر هزینه های ایجادی تماماً کارفرما ، حقو الوکاله وکیلهر باب

ترس از سوی ، تضامین و سایر وجود در دسکه از مبلغ مطالبات پیمانکار بر عهده پیمانکار می باشد

. این موضوع مورد تایید و توافق طرفین بوده و پیمانکار حق هر گونه ادعا کارفرما کسر خواهد شد

 . و آتیه از خود سلب و ساقط نمود لو اعتراضی را در حا

 در صورتیکه کارفرما از رفتار یا نحوه خدمات هر یک از پرسنل پیمانکار راضی نباشد، مراتب  -11-11

را کتبا از طریق دستگاه نظارت به پیمانکار اعالم و پیمانکار موظف است ضمن اخطار به نیروهای 

خاطی ، در صورت مشاهده مورد بعدی نسبت به اخراج و جایگزینی اقدام نماید. تشخیص کارفرما 

 در این خصوص کافی و مورد تایید پیمانکار می باشد. 

انین کار و عدم استخدام افراد خارجی که فاقد اجازه اقامت پیمانکار متعهد به اجرای مقررات و قو -11-12

و پروانه کار از مراجع ذیصالح می باشند، اعم از کارگر ساده، کارگر فنی، مهندس و غیره تحت 

، اطالعهر عنوان در عملیات موضوع قرارداد نمی باشد. در صورت انجام این اقدامات به محض 

صورت وضعیت پیمانکار مبلغ تعیینی برای نیروی مشمول از کارفرما می تواند نسبت به کسر کل 
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 حق هر گونه ادعا  مانکاریباشد و پ یم مانکاریو توافق پ دییاقدام مورد تا نیا. اقدام نماید

 . از خود سلب و ساقط نمود تهیرا در حال و آ یو اعتراض

ما، پیمانکار در صورت ترک کار هر یک از نفرات کادر اجرایی تعریف شده از طرف کارفر -11-19

ساعت نسبت به تامین نیروی جایگزین مناسب و مورد تایید  41موظف است حداکثر ظرف مدت 

 کارفرما اقدام نماید.

پیمانکار موظف است مطابق چارت سازمانی مورد نظر کارفرما برای انجام کار موضوع قرارداد  -11-14

 اه نظارت برسد.گدست دییدر شروع قرارداد، مشخص و به تا اقدام نماید. این چارت باید

در صورت تغییر چارت سازمانی یا نفرات پیمانکار نسبت به چارت اولیه ارایه شده، پیمانکار  -11-11

موظف است بالفاصله لیست به هنگام شده نفرات خود را جهت بررسی و تایید مجدد در اختیار 

 دستگاه نظارت قرار دهد.

 ندارد.و قراردادها ایر کارها ی این قرارداد را در سهاپیمانکار حق بکارگیری نیرو -11-16

پیمانکار موظف است در تمامی جلساتی که از طرف کارفرما تعیین و برگزار می شود شرکت  -11-17

 نموده و ملزم به اجرای تصمیمات اخذ شده در جلسات مذکور می باشد.

 گماردن نیروهای جدید در شیفت، مشروط به طی کردن آموزشهای الزم در روزکاری می باشد. -11-11

پیمانکار موظفند مطابق برنامه زمانی واحد اجرایی، در محل کار حضور داشته باشند. پرسنل  -11-13

ست بر حضور کامل مسئولیت کارکرد نیروهای پیمانکار، بعهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف ا

 ، کنترل مناسب داشته باشد. نفرات تعیین شده

 باشد. یم مانکاریپرسنل موضوع قرارداد به عهده پ هیکل یو مال یجان تیمسئول -11-21

 تامین وسایل اداری الزم برای انجام موضوع قرارداد که مورد نیاز پیمانکار یا نمایندگان وی  -11-21

 باشد بر عهده و هزینه پیمانکار است.می

 ، کارگران و پرسنل مرتبط با موضوع قرارداد کارگران پیمانکار محسوب تمامی رانندگان -11-22

ند و هیچ گونه رابطه استخدامی یا کارگری با کارفرما نداشته و نخواهند داشت و پیمانکار می شو

ضمناً پیمانکار متعهد است  نماید.گردد حقوق پرسنل خود را در موعد مقرر پرداخت  متعهد می

 کلیه مقررات راجع به قانون تامین اجتماعی و قانون کار و مقرراتی که حاکم بر حقوق کار 

ر باشد از جمله: حق السعی، کارمزد، دستمزد، خسارات اخراج، سنوات، پاداش آخر سال، و کارگ

 رعایت نماید.  و یا غذای روزانه و غیره را ییرایعائله مندی، حق مسکن، بُن، اضافه کار، پذ
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 تیهر ماه به رو انیدر پا زیبه صورت آنال دیمذکور با یها یگردد پرداخت یم دیدر ضمن تاک

هر ماه مبلغ  انیپرسنل در پا مهیب یزیمدارک وار هیو پس از ارا دهیدستگاه نظارت کارفرما رس

مذکور،  یاز موارد پرداخت کیشد در صورت قصور در هر خواهدپرداخت  مانکاریبه پ انهیماه

 کسر خواهد شد. مانکاریپ ضریب باالسریبا نظر دستگاه نظارت کارفرما از  مهیجر

 .دیتمامی پرسنل را  مطابق قانون کار محاسبه و پرداخت نما یایحقوق و مزا استمتعهد  مانکاریپ -11-29

ختمانهای کارفرما که بر اثر جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالی به تاسیسات و لوازم یا سا -11-24

 و یا سهل انگاری پرسنل و ماشین آالت پیمانکار صورت پذیرد با پیمانکار است ، تقصیر قصور

لغ خسارت توسط کارشناسی که کارفرما تعیین می نماید مشخص می گردد. تمامی و میزان و مب

مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از اجرای قرارداد و خسارات وارده پرسنل پیمانکار، بر عهده 

  دییاقدام مورد تا نیا پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

از خود سلب  هتیرا در حال و آ یحق هر گونه ادعا و اعتراض مانکاریباشد و پ یم مانکاریو توافق پ

 . و ساقط نمود

پیمانکار موظف می باشد نیروی انسانی موضوع قرارداد را به صورتی مدیریت نماید که تمامی  -11-21

فعالیت ها به نحو احسن انجام شود و در هر صورت مسئولیت ساماندهی و اجرای بدون نقص 

 .د نیاز به عهده پیمانکار می باشدعملیات موضوع قرارداد با تعداد نفرات مور

 انیرا در پا ردیگ یم لیقرارداد از کارفرما تحو یکه در ابتدا یموظف است امکانات مانکاریپ -11-26

 .دیکارفرما نما لیمجددا تحومورد تایید کارفرما قرارداد با استهالک متعارف 

در شیفت های مختلف و تنظیم برنامه شیفت بندی نیروها و پرداخت تامین نیروی انسانی جهت کار  -11-27

 حق شیفت و سایر مزایای مربوطه به عهده و هزینه پیمانکار است.

درصورت وجود هر گونه ابهام در انجام عملیات موضوع قرارداد دستگاه نظارت کارفرما مراحل  -11-21

 کار را توصیف و تفسیر خواهد نمود.

وع قرارداد قبل از بکارگیری موظف به ارائه گواهی نامه عدم سوء پیشینه تمامی نیروی انسانی موض -11-23

 کیفری و عدم اعتیاد از مراجع مورد تایید کارفرما میباشند.

 نیمحل اسکان و همچنمیان وعده، ، یکمک ی، غذاموضوع قراردادروزانه پرسنل  یغذا نیتام -11-91

هی و مورد نیاز نیروی انسانی و سایر امکانات رفا یا پرداخت هزینه آن سرویس رفت و آمد

 باشد. یمپیمانکارعهده و با هزینه به  در حد متعارف و مورد تایید کارفرما پیمانکار
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برای پرسنل سایت ها و لباس  یو لباس زمستان یمنی)متحدالشکل(، کفش ا تامین لباس کار مناسب -11-91

 که باید به تأیید کارفرما برسد. ستافرم برای تشریفاتی ها به عهده  پیمانکار 

 ماده دوازده:تعهدات کارفرما
 باشد.حجم کارهای موضوع قرارداد مطابق با فعالیت های جاری کارفرما می  -12-1

 کارفرما متعهد می گردد مطالبات پیمانکار را پس از ارائه صورت حساب و تائید آن پرداخت نماید. -12-2

 : دستگاه نظارت ماده سيزده
 نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان، و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، 

واگذار شده است. پیمانکار  مدیر مالی و سرمایه انسانی شرکت صنایع فوالد کردستاناز طرف کارفرما به عهده 

 مشخصات، زیر نظر آنان اجرا نماید.موظف است کارها را طبق پیمان، اصول فنی و دستورات کارفرما، 

 کارفرما می باشد.  HSEEنظارت بر رعایت الزامات داخلی و قوانین ایمنی با کارشناسان 

فردی غیر ایمن  مهندسین ایمنی کارفرما از ادامه کار در شرایط غیر ایمن یا مشاهده اعمال و رفتارهای -

 پیمانکار جلوگیری بعمل می آورند.

 مقررات ایمنی توسط پیمانکاران و کارکنان آنها، یا عدم رفع نقایص مربوط  در صورت عدم رعایت -

 که پیوست اسناد پیمان می باشد عمل می گردد. HSEبه اجرای مقررات ایمنی، مطابق با آیین نامه جرایم 

پیمانکار تشخیص دستگاه نظارت و تایید کارفرما  در امور این قرارداد مورد توافق و تایید طرفین می باشد ،  -

و آتیه از خود سلب و ساقط ل این امر ، حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در حال بودر این خصوص ضمن ق

 نمود .

 ماده پانزده: فسخ، خاتمه
 در صورتی که:

 ود در مواعد قراردادی عمل نکند؛ پیمانکار به هر یک از تعهدات خ -1

 ت ننماید؛پیمانکار مفاد تمام یا قسمتی از این قرارداد را رعای -2

در شرف یش گردد، یا بدهیها  یا ناتوان در بازپرداختپیمانکار ورشکسته یا اموال پیمانکار توقیف شود؛  -9

 باشد؛ انحالل قرار گرفته

 ؛ اجراییه یا قرار بازداشت صادر شده باشد پیمانکاربر علیه  -4

موضوع این یه خدمات الزم برای ارا تشکیالت بالفاصله پس از آنکه معلوم شود پیمانکار توانایی و -1

 قرارداد را نداشته است یا معلوم شود که اعالمات و اقاریر او خالف واقع بوده است؛
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 پاداش العملحق مربوطه متصدیان به قرارداد تحصیل منظور به پیمانکار که شود ثابت که صورتی در -6

 است؛  نموده سهیم خود درمنافع را آنها و داده آنها به جنسی و ازنقدی اعم هدایی

پیمانکار در حین انجام موضوع قرارداد  توانایی فنی و علمی و تشکیالتی الزم برای انجام دادن موضوع  -7

 این قرارداد را به تشخیص کارفرما ازدست بدهد.

  عدم رعایت هر یک از مفاد قرارداد به صورت جزئی و یا کلی  تشخیص کارفرما در خصوص ،   -1

ارسال اظهارنامه از جمله  ،اداری و قضائی  فاتیهرگونه تشر یبه ط ازیبدون ن کارفرما حق دارد این قرارداد را

و صرفاً با ارسال نامه در راستای اخذ تایید و تنفیذ فسخ قرارداد و سایر اقدامات  ییمراجعه به مراجع قضارسمی 

پیمانکار به  کارفرما یاز سو یمندرج در نامه فسخ ارسال خیفسخ، تار خیتارپیمانکار فسخ کند.  یفسخ به نشان

  .کند طبق قرارداد یا غیر آن، وارد نمی کارفرماای بر دیگر حقوق  خدشهاعمال حق فسخ کارفرما،  است.

از طرفی انجام مذاکره و برگزاری جلساتی بین کارفرما و پیمانکار پس از اعالم فسخ از سوی کارفرما ، به منزله 

باشد . پس از اعالم فسخ قرارداد پیمانکار موظف می باشد نسبت اعراض و عدول کارفرما از فسخ اعالمی نمی 

 ماه اقدام نماید. 2به ارائه مفاصا حساب های مربوطه از مبادی ذیربط ظرف 

موظف به پرداخت خسارت معادل ده  پیمانکارقرارداد،  نیبه موجب ا کارفرمادر صورت اعمال حق فسخ 

تکالیفی انحالل قرارداد همچنان  ایپس فسخ، خاتمه ورتی که درص. است کارفرمادرصد کل مبلغ قرارداد به 

 است. یقرارداد، همچنان به قوت خود باق نیخاتمه ا ایبا انحالل این تکالیف ، مانده باشد یباق کارفرمابرعهده 

در کلیه موارد یاد شده، تشخیص کارفرما، مالک عمل و مورد تایید و توافق طرفین می باشد. از طرفی  تبصره :

 پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را در خصوص موضوع در حال و آتیه از خود سلب و ساقط نمود.

 ماده شانزده: حل اختالف
 قرارداد موضوع عملیات اجرای به مربوط اینکه از اعم آمد، پیش پیمانکار و کارفرما بین اختالفاتی صورتیکه در

 طرفین چنانچه. باشد قرارداد پیوست مدارک و اسناد سایر و قرارداد مواد از یک هر تعبیر و تفسیر به مربوط یا و

)دادگاه  قضایی مراجع طریق از موضوع نمایند، رفع مذاکره راه از را اختالف موضوع هفته یک ظرف نتوانند

 .شد خواهد تهران( پیگیری عمومی حقوقی

 دیگر و بوده قانونی ابالغ منزله به قرارداد در مندرج پیمانکار نشانی به کارفرما سوی از اعالمی گونه هر : تبصره

 موظف پیمانکار ولی. باشد نمی مدنی دادرسی آیین قانون 116 ماده موضوع رسمی اظهارنامه ارسال به نیازی

 ابالغ کارفرما به مدنی دادرسی آیین قانون 116 ماده موضوع اظهارنامه ارسال طریق از را ادعایی گونه هر است

 ابتدا در که باشد می پیمانکار سوی از قضائی مراجع در طرح قابل موضوعاتی که نماید می اعالم پیمانکار. نماید
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 این غیر در باشد، شده ابالغ کارفرما به مدنی دادرسی آیین قانون 116 ماده موضوع اظهارنامه ارسال طریق از

 باشد. نمی فراهم پیمانکار سوی از قضائی مراجع در شده یاد مراحل طی بدون موضوع طرح امکان صورت،

 حدود خدمات و تغييرات آن  هفده:ماده 

 تغییر در مدت قرارداد: –الف 

 طبق نظر کارفرما و با توافق طرفین، مدت این قرارداد کاهش و یا افزایش خواهد یافت.  -17-1

است مدت  شده بینی پیش (ماژور فورس) 21 ماده در که مترقبه غیر و قهری حوادث موارد در -17-2

 قرارداد طبق نظر کارفرما قابل تغییر است.

 بنا باشد، پیمانکار متوجه تقصیری آنکه بدون کارفرما قرارداد، موضوع کارهای اتمام از پیش هرگاه -17-9

 پیمانکار به را آن بگیرد، می تواند، خاتمه قرارداد خاتمه به تصمیم دیگر علل یا خود مصلحت به

 و تهیه به نسبت ماه حداکثر یک مدت ظرف قرارداد اعالمیه خاتمه دریافت با پیمانکار. نماید اعالم

 ناظر به بعدی مراحل طی جهت را مراتب و اقدام انجامی کار میزان تا وضعیت صورت ارسال

 خدمات ارایه شده به مربوط مبالغ دریافت مستحق پیمانکار است بدیهی نماید، می ارسال قرارداد

 پیمانکار از مجوز اخذ به نیازی و بوده کافی کارفرما تشخیص صرف بند این خصوص در. باشد می

 . نماید می ساقط و سلب خود از آینده و حال در را اعتراضی هرگونه حق پیمانکار و نیست

  . پذیراست امکان کارفرما تشخیص به بنا مدت، تمدید یادشده، موارد از فارغ: تبصره

  :کار مقادیر در تغييرماده هجده : 
( درصد21) پنج و بیست معادل قرارداد، موضوع کار مقادیر افزایش یا کاهش به نسبت تواند می کارفرما -11-1

 . نماید اقدام پیمانکار به کتبی ابالغ با قرارداد، اولیه مبلغ کل

 به بنا باشد، پیمانکار متوجه تقصیری آنکه بدون کارفرما قرارداد، موضوع کارهای اتمام از پیش هرگاه :تبصره

. نماید اعالم پیمانکار به را آن بگیرد، می تواند، خاتمه قرارداد خاتمه به تصمیم دیگر علل یا خود مصلحت

  وضعیت صورت ارسال و تهیه به نسبت ماه حداکثر یک مدت ظرف قرارداد اعالمیه خاتمه دریافت با پیمانکار

 است بدیهی نماید، می ارسال قرارداد ناظر به بعدی مراحل طی جهت را مراتب و اقدام انجامی کار میزان تا

 تشخیص صرف بند این خصوص در. باشد می خدمات ارایه شده به مربوط مبالغ دریافت مستحق پیمانکار

 آینده و حال در را اعتراضی هرگونه حق پیمانکار و نیست پیمانکار از مجوز اخذ به نیازی و بوده کافی کارفرما

 . نماید می ساقط و سلب خود از
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  واگذاری حق :نوزده ماده 
  حقیقی اشخاص یا شخص به را قرارداد این موضوع از قسمتی یا تمام کارفرما تصویب بدون ندارد حق پیمانکار

 سایر به مزبور قرارداد واگذاری به نسبت میتواند کارفرما طرفی از. دهد انتقال یا و نماید واگذار دیگر حقوقی یا

 . نماید اقدام پیمانکار رضایت اخذ به نیاز بدون( دولتی یا خصوصی) حقوقی حقیقی، از اعم اشخاص

 وجه التزام :بيستماده 
قرارداد عمل نکند، کارفرما حق  نیاز تعهدات خود به موجب ا کیدر موعد مقرر به هر  مانکاریکه پ یدرصورت

 نحو  ای ییاقدام قضا چگونهیه نجامبه ا ازیو بدون ن ماًیاز مطالبات خود را مستق کیهر  ایمبلغ  نیدارد ا

. دیبرداشت نما مانکاریپ یها ییاز دارا کیهر از محل  ایقرارداد،  نیو وثائق موضوع ا نیآن از محل تضام

قابل جمع است  یو با انجام اصل تعهد و ستین مانکاریاصل تعهد پ یفایپرداخت وجه التزام به کارفرما، بدل از ا

 .ستیناز جمله اعمال حق فسخ کارفرما  کارفرما یو قرارداد یحقوق قانون ریو مانع از اعمال سا

بوطه در پیوست شماره پنج مشخص شده است. تشخیص تمام موارد مذکور همچنین لیست تخلفات و جرایم مر

 به عهده کارشناسان و ناظرین کارفرما خواهد بود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

 قانون و مقررات :و یک  ماده بيست
. باشد می قرارداد این متن در اعالمی مندرجات ابتدا در طرفین، عمل مالک نامه، موافقت موضوع خصوص در

  موضوع بر حاکم ضوابط سایر نیز نیامده، میان به قرارداد، این در آن از ذکری که مواردی سایر مورد در

 .شد خواهد عمل آنها بر وفق و بوده االتباع الزم قانونی الزامات حدود در

 گونه هر حق و نموده اعالم مندرجه بندهای و مواد با را خود موافقت قرارداد، ذیل امضاء با پیمانکار : تبصره

 . نمود ساقط و سلب خود از آتیه در حیث هر از نامه موافقت در مواد اعالمی خصوص در را اعتراضی

 حوادث غير مترقبه )فورس ماژور( :دو بيست و ماده 

دارد باز بماند،  مانی)فورس ماژور( از انجام تعهدهایی که طبق پ رمترقبهیاگر یکی از دو طرف به دلیل حوادث غ

 )فورس ماژور( را تشکیل داده است، به طرف دیگر اعالم کند رمترقبهیباید رویداد یا وضعیتی که حوادث غ

 رمترقبه )فورس ماژور( با مانع مواجه شده یو ضمن آن تعهدها و عملیاتی را که انجام آنها به علت حوادث غ 

روز پس از این که طرف مربوط از رویداد یا وضعیت  14 مشخص نماید. این اعالم، باید ظرف  یا خواهد شد،

یادشده،  طرف شود. میشده، ارسال و تسل )فورس ماژور( آگاه شده یا باید آگاه می رمترقبهیمربوط به حوادث غ

)فورس ماژور( مانع انجام تعهداتش  رمترقبهیپس از ارسال این اعالم تا زمانی که شرایط مربوط به حوادث غ

  انجام این تعهدها معاف خواهد بود. شود، از می
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های  ای یا برای دوره روزه 91برای دوره پیوسته تعهدات )فورس ماژور(، اجرای  رمترقبهیاگر به علت حوادث غ

، این ماده 1روز باشد، ممکن نبوده، و در همه موارد، طبق بند  91ای به همان علت، که جمع آنها  متعدد ناپیوسته

 این صورت قرارداد منفسخ در  کند. قرارداد را منفسختواند  هریک از دو طرف، می ،شداخطار صادرشده با

می شود و پیمانکار موظف می باشد به میزان کار انجامی وفق مفاد قرارداد موجود نسبت به تهیه و ارسال 

صورت وضعیت قطعی به کارفرما برای امر تسویه حساب و ارائه مفاصا حساب های مربوطه از مبادی ذیربط 

 ر و آزاد سازی تضامین منوط به انجام موارد شده می باشد اقدام نماید . بدیهی است پرداخت مطالبات پیمانکا

در غیر این صورت حقی برای پیمانکار موجود نبوده و پیمانکار با امضاء ذیل این قرارداد ضمن قبول آن حق هر 

 اضافه شود .« گونه ادعا و اعتراضی را در حال و آتیه از خود سلب و ساقط نمود 

 :سایر شرایطسه بيست و ماده 
 صنایع فوالد کردستان پیمانکار با امضاء این پیمان اقرار می نماید، که از مقررات داخلی شرکت  -22-1

و همچنین مقررات مربوط به مالیات، قانون کار و سازمان تامین اجتماعی، مقررات و گواهی های 

کافی  مربوط به مسایل ایمنی، استانداردها و آخرین مصوبات قوانین مربوطه در این مورد، اطالع

داشته و هنگام ارایه پیشنهاد قیمت، تمامی هزینه ها و مسؤلیتهای ناشی از اجرای این مقررات را در 

 پیشنهاد قیمت خود لحاظ کرده است. 

 هزینه باالسری شامل و نه محدود به موارد زیر است: -22-2

مدیریت و نظارت پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد، تهیه وسایل و ملزومات اداری مورد نیاز 

 پیمانکار، هزینه های هماهنگی بین کارفرما، پیمانکار و پرسنل، هزینه تهیه بیمه مسئولیت مدنی مربوط 

بیمه و مالیات قرارداد  به کارکنان پیمانکار، سود پیمانکار، هزینه تهیه ضمانتنامه ها، هزینه پرداخت حق

و سایر کسورات طرحهای غیر عمرانی، هزینه های کارگاهی، هزینه تهیه مدارک مورد نیاز، هزینه های 

برنامه ریزی و کنترل پروژه، هزینه حقوق و مزایای نماینده یا نمایندگان پیمانکار و تمامی هزینه های 

که در ضریب پیشنهادی پیمانکار منظور شده مستقیم و غیر مستقیم جهت انجام موضوع قرارداد است 

 است.

پیمانکار و تمامی عوامل وی می بایست در هنگام حضور در محلهایی که کارفرما در اختیار آنان   -22-9

قرار می دهد، کلیه قوانین داخلی و انضباطی و همچنین موارد ایمنی را با توجه به الزامات داخلی 

 کارفرما رعایت نماید.

 به ارایه بیمه نامه مسؤلیت مدنی به کارفرما می باشد.پیمانکار موظف  -22-4
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 پیمانکار موظف به اخذ و ارایه گواهینامه صالحیت ایمنی می باشد. -22-1

پیمانکار با امضاء این پیمان اقرار می نماید، از محل اجرای کار بازدید نموده و تمام اطالعات الزم  -22-6

 ارگاه و حوالی آن و شرایط آب مانند حمل و نقل، وضع راههای دسترسی، محل و موقعیت ک

و هوایی را بدست آورده و تمامی هزینه های ناشی از موارد خاص را در ضریب پیشنهادی خود 

 منظور نموده است.

پیمانکار با امضاء این پیمان اقرار می نماید، مجوز و صالحیت الزم برای عقد قرارداد و عدم شمول  -22-7

 هر نوع ممنوعیت قانونی را دارد.

 مذکور قرارداد که بر اساس جداول آنالیز ضمیمه گردیده است در صورت هرگونه تغییر  مبالغ  -22-1

 در مبالغ مندرج در جداول بر اثر افزایشات قانونی آتی در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان 

و یا درخواست انجام هرگونه کار اضافی عالوه بر موارد پیش بینی شده در جدول قیمت پیشنهادی 

قرارداد مبالغ اضافی متناسب با آن محاسبه وعالوه بر مبالغ مندرج قرارداد در صورت تأیید کارفرما 

 به شرکت پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 : تعداد نسخ قراردادچهار بيست و ماده 
یـک نسـخه از آن بـه     ،نسخه تنظیم شده و بـه امضـای دو طـرف قـرارداد رسـیده      9در ماده و  24در این قرارداد 

 ابالغ شده است و همه نسخه های آن، اعتبار یکسان دارند.پیمانکار 

 


