
                                                                                      
 آگهي مناقصه عمومي  3 – 400

   خدمات پيمانكاري تأمين نيروي انساني قسمت هاي مختلف كارخانه        
كارگران پيمانكاري قسمت هاي  ت بررتأمين نيروي كار و نظا شركت صنايع سيمان غرب در نظر دارد خدمات پيمانكاري

به پيمانكار معتبر  به صورت باالسري را از طريق برگزاري مناقصه عمومي مختلف كارخانه و تأمين كارگران مقطعي
واگذار نمايد. لذا ازكليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي شود جهت دريافت مدارك و اسناد مناقصه به محل 

جاده همدان مراجعه و پيشنهاد قيمت خود را به همراه سپرده تعيين شده در متن  15لومتر كي كارخانه واقع دركرمانشاه،
ساختمان اداري (قسمت  -به نشاني فوق 24/4/1400مورخ  پنجشنبهتا پايان وقت اداري روز شرايط مناقصه حداكثر 

                    اسناد مناقصه از طريق سايت شركت به نشاني: تحويل نمايند. در ضمن، مدارك و -دبيرخانه)
gharbcement.com  www.قبول يا رد هر يك از پيشنهادهاي واصله  نيز قابل دريافت مي باشد. اين شركت در

مناقصه عهده برنده  باختر و اطالعات بهروزنامه در آگهي  يك نوبت مختار خواهد بود؛ الزم به ذكر است كه  هزينه چاپ
  مي باشد.

 
خريد و تامينامور  

 شركت صنايع سيمان غرب ( سهامي عام )

  



 صفحه: يك                               400-3شرايط مناقصه عمومي                                  
     خدمات پيمانكاري تأمين نيروي انساني قسمت هاي مختلف كارخانه   

به  24/4/1400روز پنجشنبه مورخ اداري  تا پايان وقت شركت كنندگان بايد مدارك ( مورد اشاره به شرح متن ) را حداكثر : زمان ارسال مدارك -1
  سيمان غرب تسليم نمايند. بديهي است به پيشنهادهايي كه پس از مهلت مذكور دريافت گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساختمان اداري(قسمت دبيرخانه)

  
    ان پيمانكاري قسمت هاي مختلف كارخانه و تأمين ت بر كارگررخدمات پيمانكاري تأمين نيروي كار و نظاعبارت است از   : مناقصه موضوع  - 2

  .به صورت باالسري كارگران مقطعي
 
  شركت صنايع سيمان غرب مي باشد.  ،جاده همدان  15كيلومتر  ،كرمانشاه:  محل اجراي مورد مناقصه  - 3
  
ت فعاليت مرتبط با موضوع پيمان از تاريخ ثبت ارائه حداقل دو سال سابقه مثب -1شامل   : مدارك الزم قابل ارائه به مناقصه گذار  - 4

ارائه  آخرين آگهي  -4ارائه آگهي تاسيس شركت  -3ارائه حداقل يك مورد انعقاد قرارداد  - 2شركت در محل هاي كار قبلي (رزومه كاري ) 
ارائه آگهي روزنامه رسمي با   -6 تماعيارائه گواهي تائيد صالحيت از اداره كار و امور اج - 5و اساسنامه شركت در صورت تغيير   تغييرات

ارائه   -8ارائه تصوير كارت اقتصادي  -7 و همچنين ارائه گواهي امضاء و مدارك شناسايي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل مهر و امضاء هاي مجاز
ارائه رضايتمندي كارفرمايان  -9 )داد تعيين ميگرددطبق بند  قرار  بيمه نامه مسئوليت مدني با اعتبار كافي در صورت برنده شدن در مناقصه (اعتبار

جهت  HSEو همچنين معرفي فردي به عنوان مسئول  ارائه تأييديه صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمانشاه -10قبلي
  .طي مدت قرارداد در محل كارخانهحضور دائم نماينده تام االختيار با سابقه كاري مناسب  -11 شركت در جلسات ماهيانه

  
  ماه از تاريخ ارائه آنها معتبر باشد.  3ارائه شده از سوي شركت كنندگان بايد از هر حيث براي مدت  پيشنهادهاي :  اعتبار پيشنهادها - 5
  
 500,000,000 به ارزش  رفرماضمانت نامه معتبر بانكي به نفع كا شركت كننده بايد نسبت به تهيه:   سپرده تضمين شركت در مناقصه - 6

در وجه شركت صنايع سيمان غرب نزد بانك ملت (شعبه   16906619/ 89  تومان ) و يا واريز وجه نقد به همان مبلغ به حساب جامپنجاه ميليون  (معادل  ريال
فرم هاي امضاء شده شرايط و پيشنهاد قيمت بصورت خوانا و سيمان غرب) بعنوان سپرده تضمين شركت در مناقصه اقدام و ضمانتنامه يا وجه واريزي را به همراه 

د مورد قبول باش درصدي پائين تر از بقيهپيشنهادهايي كه با عباراتي نظير بديهي است  داده والك و مهر نمايد .  ( بدون خدشه و قيد و شرط در پاكت قرار
   )نبوده و رد خواهد شد.

مي باشد و شركت كننده پس از واريز سپرده حق هيچگونه اعتراضي و قرارداد مربوطه كليه شرايط مناقصه  پرداخت سپرده به منزله قبول تبصره :     
        نسبت به شرايط مناقصه ندارد. 

         (سپرده ) الفمدارك مورد اشاره بصورت خوانا و بدون قيد و شرط ، بصورت تفكيكي  در سه پاكت : :  مدارك الزم(نحوه ارائه پيشنهادها ) - 7
( اطالعات ارزيابي و تخصصي تامين  جكه هر فرم كامالً تكميل شده و داراي مهر و امضاء مجاز باشند )   نمونه قرارداد( فرم پيشنهاد قيمت + فرم شرايط +  ب

ك و مهر شده ديگري گذاشته شوند . بر بايد الك و مهر شده و جمعاً در پاكت ال ( الف ، ب، ج) هاي) قرار گيرد .  هر يك از سه پاكت  4كننده طبق بند 
ه به وضوح           روي همه  پاكت هاي مذكور ضمن ذكر مدارك قرار داده شده در آن بايستي نام ،  نشاني و تلفن شركت كننده در مناقصه وموضوع مناقص

  .نوشته شود
دهنده حائز حداقل شرايط ارزيابي فني،  وح و در صورتيكه پيشنهادمفت  ج) و(الف  هاي در بازگشايي پاكت ها ابتدا پاكت  : بررسي پيشنهادها - 8

اساس نيز مفتوح و بر اساس امتياز حاصله برنده مناقصه تعيين خواهد شد. بديهي است در صورت عدم احراز امتياز بر  (ب)بازرگاني و مالي باشد به ترتيب پاكت 
  به پيشنهاد دهنده مسترد مي گردد. مفتوح نشده و در آخر عيناً (ب) ، پاكتمعيارهاي ارزيابي

  مهر و امضاء
  00بازنگري    FO   511  017كد فرم                                                                                                                         لب  (شرايط )در ظهر ورقه درج گرديده است توجه : ادامه مطا



         صفحه: دو                               400-3شرايط مناقصه عمومي                                
  خدمات پيمانكاري تأمين نيروي انساني قسمت هاي مختلف كارخانه

  
و يا  ابالغ كتبي  تلفني تعيين شده از تاريخ اعالمدر واگذاري موضوع مناقصه به نفرات برنده ، در صورتيكه نفر اول ظرف مدت  :نحوه ابالغ به برنده   - 9

وي بدون هيچگونه   سپردهاين شركت نسبت به اعالم موافقت كتبي و سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خودو انعقاد پيمان مبادرت ننمايد 
  .خواهد شد تشريفات قضايي به نفع شركت ضبط

  
. بديهي است در صورت وجود نفرات دوم و وي به نفع شركت ضبط خواهد شد سپردهر صورت انصراف برنده مناقصه  د : انصراف برنده مناقصه  - 10

)  به آنان ابالغ خواهد شد در صورتيكه نفرات مزبور نيز به ترتيب اولويت  ظرف مدت تعيين شده ازتاريخ ابالغ كتبي، نسبت 9(بند  سوم موضوع نيز به شرح فوق
  ت به طوركتبي اقدام  ننمايند، سپرده آنان نيز به نفع شركت ضبط ودر صورت صالحديد شركت مناقصه گذار  موضوع مناقصه تجديد خواهد شد.به اعالم موافق

  
  . بر عهده برنده مناقصه خواهد بود در يك نوبت: روزنامهدر  هزينه درج آگهي  - 11

  
عهده  به همراه صورت حساب مربوط از سوي پيمانكار، پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده بر ارائه گواهي ثبت نام معتبر شموليت و در صورت : كسور  - 12

بنابراين پيمانكار موظف به ارائه قيمت بر اساس  مي باشد.به عهده برنده مناقصه  ...  شركت صنايع سيمان غرب بوده اما پرداخت ساير كسور قانوني از قبيل بيمه و
   .مي باشد  ناخالص صورتفرم پيشنهاد قيمت و به 

  
شد. همچنين شركت صنايع سيمان نخواهد  به پيشنهادهاي مبهم، مخدوش، مشروط، فاقدامضاء و فاقد سپرده ترتيب اثر داده  : قبول يا رد پيشنهادها  - 13

  .خواهد بود مختارغرب در قبول يا رد هر يك از  پيشنهادهاي  دريافتي 
  

  را به غير ندارد. ل كل و يا قسمتي از موضوع مناقصهده مناقصه به هيچ  عنوان حق واگذار ي ، تنفيذ ويا انتقابرن  : منع واگذاري مناقصه  - 14
  

مدارك به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد و  اقصه گذار،پس از ارائه پاكت هاي قيد شده از سوي شركت كنندگان به من:  نحوه استرداد سپرده  - 15
  ، صورت خواهد گرفت.رائه تضمين مورد قبول به كارفرمابا نفر برنده و ا انعقاد قراردادر افراد نيز بعد از سپرده به ساي مورد استرداد

  
  برنده مناقصه بايد بالفاصله  پس از اعالم كارخانه نسبت به معرفي نماينده خود بعنوان مسئول هماهنگي اقدام نمايد.   -16

  
------------------------------موضوع اعالم مناقصه  فوق الذكر  اينجانب   -------------------------شماره هاي  شماره /  عطف به آگهي /آگهي هاي درج شده در روزنامه

اعالم شده متن شرايط  بندهاي مندرج در كليه و رويت آن و قبول ضمن بررسي موضوع- ---------------------------------------مدير عامل شركت   /بعنوان شخص حقوقي 
بانك ملت / ضمانتنامه بانكي شماره     ---------------------بموجب قبض بانكي شماره  ضمناً مناقصه  اعالم مي نمايم ،بدينوسيله آمادگي خود رادر مهلت تعيين شده جهت شركت در اين 

 در اين مناقصه كارسازي و بحساب واريز نموده ام . مبلغ خواسته شده جهت تضمين شركت---------------------- بانك---------------------

 ------------ -----------------------------------------------------------------------------------نشاني دفتر كار يا محل اقامت  ( آدرس كامل  پستي) :  

                             1400/     تاريخ تكميل فرم :     /     ----------------تلفن همراه   ------------------فاكس  ----------------تلفن :   ------------پالك   ---------------كد پستي 
                                                                                                                         

  
  هر و امضاء:م

  
  

  00بازنگري    FO   511  017كد فرم  
 



  400-3مناقصه  فرم پيشنها د قيمت                                                        
                                                                 خدمات پيمانكاري تأمين نيروي انساني قسمت هاي مختلف كارخانه

  .ارائه گردد صناخال مناقصه بصورت قيمت هاي پيشنهادي در توجه :
   

  
  
  
  
  
  

تامين نيروي انساني قسمت  قصهمنا  اعالمموضوع   ------------------------------------------------------عطف به آگهي / آگهي هاي  درج شده در روزنامه  شماره /شماره هاي 
ضمن بررسي موضوع و   ------------------------------------/ مدير عامل شركت  بعنوان شخص حقوقي  ----------------------------------اينجانب  ،هاي مختلف كارخانه

        بانك   ----------------------بموجب  قبض بانكي شماره   ضمناًرويت آن و قبول بندهاي مندرج در متن شرايط اعالم شده  بدينوسيله پيشنهاد قيمت  خود را به شرح فوق اعالم و تقديم مي نمايم 
  . كارسازي و بحساب واريزنموده ام  مناقصه / مبلغ خواسته شده  جهت  تضمين شركت دراين  مزايده  ------------بانك   ----------------------ملت /   ضمانتنامه بانكي شماره 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------نشاني دفتر كار يا محل اقامت  ( آدرس كامل  پستي) :  
  1400  /       /    تاريخ تكميل فرم :    -------------------راه تلفن هم  -------------فاكس  -------------------تلفن :  ---------پالك  ------------------كد پستي 

  
   مهر و امضاء :

                    
  
  
  
  

 00زنگريبا    Fo 018  511كد فرم                         

  مبلغ (ريال)  موضوع  رديف

  ريال ----------------ماهيانه  به ازاي هر نفر   باالسري نيروها (شاغلين تمام وقت)  1

  ريال ----------------ماهيانه  به ازاي هر نفر   باالسري نيروهاي روزمزد  2

  سوي كارفرما با رعايت مقررات قانون كارطبق جدول ارائه شده از   پرداختي حقوق به نيروهاي شاغل تمام وقت  3

  برابر مقررات كار به صورت روزانه براي هر نفر  خالص پرداختي حقوق كارگر روزمزد  4



  
  نيروي انسانيتامين ي قرارداد پيمانكار

جاده همدان به  15به نشاني كرمانشاه كيلومتر  437غرب به شماره ثبت  اين قرارداد بين شركت صنايع سيمان
به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره و يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره كه  مسعود جليليانآقاي نمايندگي 

نمايندگي                    نشانيبه                شركت و منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شوند از يك طرف، 
عنوان پيمانكار بر اساس شرايط ه طرف ديگر ب از                 با شماره مليبه عنوان مدير عامل                    آقاي 

  ذيل منعقد گرديد . 
   موضوع قرارداد – 1ماده 

بنا به نفر ( 291مورد نياز كارفرمابه تعداد  (شاغلين تمام وقت)موضوع قرارداد عبارت است از تامين نيروي انساني
جهت انجام كار در س شرايط ذكر شده در اين قرارداد ) بر اسانظر كارفرما قابل افزايش يا كاهش مي باشد

و تامين كارگران مقطعي كه بر حسب و هر جائي كه محدوده خدمات كارفرما باشد قسمتهاي مختلف كارخانه 
  .گرددمي  مينأپيمانكار ت طريقاز كه افراد واجد شرايط از بين با اعالم نظر كارفرما  و ضرورتنياز 

   ضمائم قرارداد -2ماده 
داد حاضر هر توافق مكتوب ديگري كه براي انجام بهتر موضوع قرارداد بين طرفين صورت پذيرد ارعالوه بر قر

و همچنين دستور كارهاي كتبي ابالغي از سوي كارفرما كه در محدوده قرارداد باشد ، بعنوان ضمائم قرارداد 
  .  گردد ميتلقي 

   مدت قرارداد -3ماده 
مي باشد كه در صورت توافق طرفين قابل  31/4/1401 لغايت 1/5/1400مدت اين قرارداد يكسال و از تاريخ 

  تمديد خواهد بود .
در كليه مفاد  دون تغييرماه ب4تا  اد را حداكثرمي تواند مدت قرارد بصورت يك جانبه كارفرما-1تبصره

    .قرارداد افزايش دهد
   تعهدات پيمانكار - 4ماده 

  :  رابطه با اجراي هرچه بهتر مفاد قرارداددر 
بشرح فهرست  قسمت هاي مختلف كارخانهدر بدو امر ، نيروهاي انساني شاغل در  استموظف پيمانكار - 4-1

 دمور تحت عنوان نيروي انساني شاغلو آنها را  پذيرفتهجزء كاركنان خود را  از سوي واحد اداري  ارائه شده
قانون كار و  مواردرعايت مديريت نمايد . توسط كارفرما تعيين شده حقوق و مزاياي  ،با شرايط كارفرما نياز

 در خصوص نيروهاي تحت مسئوليت كشورو ساير قوانين موضوعه وتامين اجتماعي شرايط آمره قانون كار 
 13 از 1صفحه                                                                                               الزاميست .

  



نيروي انساني واجد و پس از گزينش توسط كارفرما اعالم نياز كارفرما ،  برابرمتعهد مي گردد پيمانكار - 4-2
       و  اضافه نمايد قراردادبه و براي مدت مورد نياز به تعداد مورد نظر  بدون هرگونه اعتراض و شرايط الزم را

   نمايد. اتخاذ تصميمنسبت به رد يا قبول آنان هر يك از آنها كار فرما حق دارد پس از بررسي و گزينش 
رزومه كاري نيروي انساني مورد نظر به كارفرما بوده و قبل  وپيمانكارموظف به ارائه كليه سوابق تحصيلي  - 4-3

  از آن مي بايست از ميزان كارائي و بهره وري نيروي مذكور منطبق با محل بكارگيري وي اطمينان حاصل نمايد. 
         پيمانكارموظف است در پايان هر ماه صورت وضعيت كاري كاركنان (به همراه الصاق گزارش  - 4-4

و انجام محاسبات كاركرد به طور دقيق در خصوص هر نفر را از واحد محاسبه كاركرد تحويل گرفته  رد)ككار
و به تاييد مدير واحد محل كار كارگر، رئيس كارگزيني، مدير منابع انساني و مدير كارخانه برساند و پس از 

  د.تاييد مدير كارخانه مدت كاركرد هر نيرو  جهت محاسبات  مالك عمل خواهد بو
قانوني  نسبت به محاسبه حقوق و مزاياي  بالفاصله،  )4-4(رعايت بندپس ازمتعهد مي گردد پيمانكار - 4-5

اقدام نموده و مبلغ قابل پرداخت را طي و كسور قانوني( بيمه سهم كارفرما ، كارگر و ماليات و ... ) كاركنان 
و حقوق و مزايا در مورد كارگران مدت معين  مبالغ .نمايد اعالم مدير مالي انساني و  مدير منابعگزارشي به 

  . گرددمي  تعييناز سوي واحد اداري  و يا روز مزد به صورت كتبيمحدود 
ظرف مدت قانوني پرداخت   منابع انساني مدير و تاييد افراد را برابراعالم يحقوق و مزاياپيمانكار بايستي  - 4-6

به همراه  رسيده به تاييد بانككه  ست پرداخت حقوقيلبه همراه خه از مدارك پرداخت شده سنمايد و يك ن
،پرداخت صورت وضعيت وباالسري طي نامه اي به واحد اداري  و واحد مالي ارائه نمايد را ليست بيمه ماه قبل

  هرماه منوط به ارائه موارد مذكور دراين بند مربوط به ماه قبل خواهد بود.
پرسنل به صورت ماهيانه پرداخت مي گردد و بدهي هاي اعالم شده  حقوق،مزايا،عيدي و سنوات-2تبصره

  توسط سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.
مستقيم آگاهي كامل  هايماليات وز قانون كار و تامين اجتماعي اقرار و اعتراف مي نمايد كه ا پيمانكار - 4-7

و رعايت و اجراي كامل مقررات ياد شده را در خصوص كاركنان  نبوده  مبهاو  م داشته و هيچ نكته اي براي
  .تضمين مي نمايد  پذيرفته شده از سوي كار فرما در محل اجراي قرار داد

امكانات كافي براي تامين نيروي انساني و تجهيزات  توانايي و اقرار و اعتراف مي نمايد كه دارايپيمانكار - 4-8
است و در طول اجراي قرارداد به جز مبالغ مورد توافق در اين قرارداد ، حق ادعاي و وسايل مورد نياز بوده 

(باستثناي افزايش حقوق كه وزارت كار ممكن زينه ديگري از قبيل دستمزد اضافيدريافت هيچگونه وجه يا ه
) و يا ساير هزينه ها را از كارفرما  و پاداش مناسبت ها كه طبق نظر كارفرما اعالم مي گردد است اعالم نمايد
 نخواهد داشت . 
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دستورالعملهاي انضباطي كارفرما و دستورات  كليه مقررات ، موظف است در حين انجام كار ،پيمانكار   - 4-9

  انجام موضوع اين قرارداد باشد ، به دقت رعايت نمايد .  را كه در حدودوي  نماينده
قبول مي نمايد كه فهرست اسامي كاركنان پيمانكار بايد قبالً به تاييد كارفرما رسيده باشد و  پيمانكار -4-10

و اخذ تاييد از وي ، حق مدير كارخانه آن به  شناسنامه اي هيچ نيروي انساني قبل از اعالم كتبي مشخصات 
  به محوطه هاي محل كار كارفرما را ندارد.  ورود

   عبارت است :پرسنل پيمانكار  -4-11
فهرست آنها را كارفرما به پيمانكار در زمان امضاء  كهساعت كار هفتگي )  44تمام وقت ( شاغلين  -11- 1-4

    فرما براي مشاغل خاص در محيط كار براي مدت معين به كار گرفته داد ارائه نموده يا با تشخيص كارقرار
تعداد پرسنل در طول مدت مي كند. تبعيت و شرايط موجود در كارگاهساعت كاري كارگاه از كه  مي شوند

  قرارداد بر اساس ابالغ كارفرما قابل افزايش يا كاهش خواهد بود.
بسته به شرايط كاري از جمله جايگزين مرخصي يا تعميرات موردي و ساير موارد  :نيروهاي روزمزد -11- 2-4

  .مورد نياز
  د.بود نخواهقانون كاركشور مقررات  مشمولشوند مي  دهري كه به صورت نوبت كاري بكار گماينيروها-3تبصره
در مواقع ضروري كه  نياز به حضور بيشتر كارگر در كارخانه باشد با توافق كارگر بر اساس مقررات  -4تبصره

  خواهد شد .اقدام  و مقررات قانون كار جاري شركت
كليه كارگران پيمانكار كه جهت كار در كارخانه جذب شده اند موظف به رعايت مقررات -4-12

مطابق دستور العمل ها و  قصور يا تخلف و در خصوص كوتاهي ،د نمي باش باطي و قانوني شركتضاداري،ان
  فرما اقدام خواهد شد.نظر كار

قانون كار آمره با توجه به رعايت موادبا هريك از كارگران پيمانكار موظف است نسبت به عقد قرار داد -4-13
 .نمايد اقدام ،گردد ن ميتعيياز سوي كار فرما  و يا دستمزدي باالتر از آن كهقانون كار دستمزد و حداقل 

ضمنا پيمانكار ميبايست  .مي باشد رعايت شرايط قانون كار و حداقل هاي قانوني در اين قرار داد الزامي
يك نسخه در اختيار ،  گردر اختيار كارآن  ك نسخه كه ي نمايد سه نسخه تنظيمدر قراردادهاي خود را 

به  بايست مي همچنين تعهدات قرار داد هاي تنظيم شده خواهد بود. و يك نسخه در اختيار كارفرما  پيمانكار
بايستي به تاييد اداره تعاون، كار و  بدوا فرمت قرارداد في مابين كار و رفاه اجتماعي برسد. تاييد اداره تعاون  ،

  .رفاه اجتماعي رسيده باشد
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به عهده  در زمان انعقادمورد تاييد اداره تعاون و كارارائه طرح طبقه بندي و گواهي صالحيت كار  - 5تبصره 
ماه پس از انعقاد قرارداد از سوي پيمانكار ارائه  2 ميبايست طي مدت ،عدم ارائهودر صورت  پيمانكار مي باشد

  و تبعيت مي نمايد . مي باشد در غير اينصورت پيمانكار هر گونه تصميمي را از سوي كارفرما پذيرا .گردد
،كارت پايان پيمانكار موظف است در زمان معرفي كارگر تمامي مدارك شناسنامه اي ،كارت ملي -4-14

و در يك پوشه را جمع آوري  تمامي مدارك مورد نياز و الزم مدرك تحصيلي سوابق كاري كارگر ،خدمت
  مجزا با نام كارگر به واحد اداري تحويل نمايد.

توانايي  نمايددر پرداخت صورت وضعيت تاخيربه هر دليلي پيمانكار اقرار مي نمايد چنانچه كارفرما -4-15
ظر مدير توسعه منابع انساني و امور نكاركنان خود را بر اساس اعالم  و مزاياي حقوق حداقل دو ماه پرداخت 

  اداري دارد.
ي را بصورت تمام وقت به درافمشاغل خاص با نظر كار فرما ا ياپست ها  دراگر پيمانكارموظف است  -4-16

ليست ارائه شده براي هر  برابر شركت لحاظ نمايد بدين ترتيب  بايستي  ضوابطحقوق آنان را برابر  كار گيرد
مدير منابع انساني و امور اداري ارائه مي گردد   محاسبهو با هماهنگي ميزان حقوق و مزايايي كه  ، يك از مشاغل

بي هيچ كم و كاستي به وي پرداخت نمايد و تاييد پرداخت مبلغ به گر سهم كار  ررا پس از لحاظ نمودن كسو
  ارائه نمايد. امور اداري و مالي شركت صنايع سيمان غربشماره حساب كارگر را پس از تاييد بانك به 

تنبيه و يا جايگزيني و يا اخراج يك يا چند  مكلف است پس از اعالم كار فرما داير بر تشويق،پيمانكار  -4-17
كار فرما را اجرا نمايد پيمانكار تضمين كننده حسن رفتار پرسنل  نظرنفر از كاركنان بدون هيچ عذري بالفاصله 

  تحت مديريت و نظارت خود مي باشد .
نه به كارگر خدماتي طي درخواست كتبي از طرف قسمت متقاضي در صورت نياز هر قسمت از كارخا -4-18

پس از اعالم مي گردد و مشتمل بر تعداد نفرات مورد نياز و مدت زمان الزم  (مدير منابع انساني) با ناظر قرارداد
آنها مين نفرات و معرفي أموقع نسبت به ته وي مكلف خواهد بود ب ،ييد مديريت كارخانه و اعالم به پيمانكارأت

مين و معرفي كارگر در چنين مواقعي به ازاء هر نفر كارگر ألذا در صورت عدم ت .به قسمت متقاضي اقدام نمايد
ر صنايع عنوان جريمه از مطالبات پيمانكار كسر و در صورت تكراه ريال ب)                (           در هر روز مبلغ
  ياد شده و نيز فسخ يكجانبه قرارداد را خواهد داشت.حق اعمال جريمه تا دو برابر مبلغ  سيمان غرب

رئيس يا سرپرست  ،هر يك از نيروهاي بكار گرفته شده در هر واحد از كارخانه تحت نظر مستقيم مدير -4-19
وي برخورد خواهد شد(درخواست  واحد انجام وظيفه خواهد نمود و بر اساس مقررات شركت بايا  آن قسمت 

 ....)مرخصي ساعتي،اداري،.
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بيمه تكميلي درمان بر اساس حداقل شرايط قرارداد فعلي براي كارگران فراهم  است پيمانكار موظف -20 -4
نفر با  8( حداقل براي دني افراد اين پيمانكاري اقدام نمودهنسبت به بيمه مسئوليت م نمايد، همچنين پيمانكار بايد

ما پرداخت خواهد و مبلغ بيمه مسئوليت از ناحيه كارفر اخذ آيين نامه پرداخت غرامت بدون راي دادگاه)
بايستي صادر گردد و رونوشتي از آن و توسط بيمه تامين آينده بيمه نامه به نام شركت پيمانكاري  گرديد.

   تحويل واحد اداري گردد.
مسئوليتهاي مربوط به قوانين كار و  با توجه به تامين نيرو (شاغلين تمام وقت) از سوي پيمانكار كليه – 21 –4

تامين اجتماعي ،حوادث و غيره در رابطه با كليه پرسنل به عهده پيمانكار بوده و موظف به حضور در مراجع 
. ونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد و كار فرما ،هيچگ و ارائه پاسخهاي الزم مي باشدقانوني (در صورت نياز )
كار منطقه مفاصا حساب اخذ و به كار فرما  ادارهنهايي ، از  تسويهايان قرارداد جهت ضمنا پيمانكار بايستي در پ

  ارائه نمايد .
كه نمايدپيمانكار يك نفر را بايستي به طور جداگانه به عنوان نماينده تام االختيار خويش معرفي -4-22

نماينده پيمانكار در حضور . اهد بودخو پيمانكارمسئوليت پيگيري هاي امور كاركنان وي براساس اين قرارداد با 
در صورت  .كارخانه الزامي استمحل در با هماهنگي ناظر قرارداد هفته  تمام روزهاي كاريساعات اداري 

از محل مطالبات و يا تضمينات ريال جريمه )                      (             به ازاء هر روزنماينده عدم حضور 
اعالم كارفرما حضور نماينده پيمانكار در محل  در صورتهمچنين در ايام تعطيل نيز پيمانكار كسر خواهد شد.
  كارخانه الزامي مي باشد.

اضافه شد نسبت به معرفي قبل از شروع بكار  قراردادپيمانكار موظف است چنانچه نيروي جديد به  -4-23
حراست و امور اداري گردد. و بنا به جهت دريافت گواهي عدم سوء پيشينه اقدام نمايد و گواهي تحويل واحد 

صورت نياز در هر زمان گواهي عدم سوء پيشينه در خصوص نيروي تحت امر را  درصالح شركت و كارفرما 
  نمايد.ارائه 

حساب انجام داده ويك نسخه  تسويه خودپيمانكار موظف است درپايان قرارداد با هريك از كارگران  4-24
  ازمفاصاحساب نهايي را به كارفرما تحويل نمايد.

  تعهدات كارفرما  – 5ماده 
  تامين محل استقرار پرسنل پيمانكار در كارخانه. - 5-1
بهره مندي از ناهار يا به كاركنان پيمانكار مشابه كاركنان كارفرما يك نوبت غذاي گرم داده مي شود . - 5-2

همچنين تامين شير كارگران طي مدت قرارداد به  .مي باشد يبسته به شرايط كارو وعده غذايي دشام يا هر 
   عهده كارفرما مي باشد.

   .گردد مطابق ضوابط كارخانه و شرايط جاري حاكم بر آن اقدام ميذهاب ب وسرويس ايا در مورد تامين- 5-3
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 ضوابطدرجه مهارت ، نوع شغل ، محل انجام وظيفه ، ساعات كار ، دستمزد شاغلين تمام وقت بر اساس  - 5-4
  .گردد  تعيين مي (كارفرما ) غربسيمان يع صناشركت 

نياز كارگر بر عهده كارفرما است  تحويل وسايل حفاظت فردي و ايمني بر اساس مقرارت شركت و - 5-5
  باشد. آن الزام قانوني ميازواستفاده 

دريافت تاييديه پس از  كارگربه عهده كارفرما بوده و  توجيه و آموزش وسايل ايمني و بهداشت كارگران- 5-6
آغاز تا دريافت  ازاين موضوع را بايستي و پيمانكار به كار گمارده مي شود  ايمني وبهداشت قسمت از توجيه 

  تاييديه پيگيري نمايد.
زمايشات بدو استخدام با معرفي پيمانكار برعهده شخص معرفي شده مي باشد و انجام آانجام  هزينه – 5-7

مد كارخانه بر عهده كارفرما مي باشد و تانجام معاينات دوره اي توسط پزشك معازمايشات ادواري ساليانه و 
در دو مرحله اين موضوع از سوي كارگران موضوع قرارداد  انجام معاينات  خصوصدر صورت كوتاهي در 

  تذكر داده ميشود و در مرحله سوم برابر راي كميته انضباط كار برخورد خواهد شد . 
ليست افراد در اين پيمانكاري و جدول عناوين شغلي و تعداد نيروهاي بكار رفته در هر شغل به همراه  - 5-8

  شرايط پرداخت به آنها از سوي امور اداري شركت در ابتداي قرارداد تحويل پيمانكار مي گردد.
 ر تامين نيروي انسانيپيمانكاعناوين شغل ها و گروه هاي مربوط به آن بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل  - 5-9

و نوع فعاليت افراد تعيين گرديده است و جدول حقوقي تنظيمي از سوي  (كه به تاييد اداره كار رسيده باشد)
  باشد.مي  پيمانكار و تاييد اداره كارنيز بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل  اداريواحد 

  شركت بر عهده كارفرما مي باشد.تامين قند و چاي كارگران مشمول قرارداد وفق رويه جاري  -5-10
و با هزينه كارفرما مي باشد و پيمانكار تامين لباس، كفش، كاله ايمني و ديگر اقالم ضروري بر عهده  -5-11

  در خصوص مديريت و رعايت مقررات ايمني و استفاده از تجهيزات تحويلي مسئول است.
لباس كار از كارفرما دريافت نمايد و در مواقع پيمانكار بايستي تعداد محدود كفش، كاله ايمني و  -5-12

 بكارگيري نيروي روزمزد اين وسايل را به آنها تحويل نمايد و سپس تحويل بگيرد و در پايان قرارداد به عنوان
عدد  30جفت كفش ايمني، 30نها به كارفرما ضرورتي ندارد.(حداكثر آلوازم مصرفي تلقي خواهد شد و عودت 

   كارفرما لباس كار) تهيه لباس،كاله وكفش مازاد بر اين تعداد به عهده پيمانكار مي باشد و دست30كاله ايمني و
تحويل ننمايد كارفرما اين وسايل را در پيمانكار موارد مذكور را در اين خصوص مسئوليتي ندارد و چنانچه 

ن باره را از اولين صورت وضعيت اختيار نيروهاي پيمانكار خواهد داد و نهايتاً سه برابر مبلغ هزينه شده در اي
  پيمانكار كسر خواهد كرد.

ايجاد كاردكس مرخصي استحقاقي، بدون حقوق، استعالجي و ماموريتهاي ساعتي و روزانه نيروهاي -5-13
 پيمانكار به عهده كارفرما مي باشد.
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  و روش پرداخت مبلغ قرارداد  -6ماده 
، بررسي نحو زير توسط پيمانكار تنظيم و پس ازه بشرح صورت وضعيت هايي است كه ب مبلغ قرارداد براي هر ماه،

  به پيمانكار پرداخت مي گردد :  پس ازكسر كسور قانوني وو نمايندگان وي  كنترل و تاييد توسط كارفرما 
جدول حقوقي پيوستي در قرارداد و كسور قانوني  اساسبر  تمام وقتانه مربوط به شاغلين يصورت وضعيت ماه

، مدير  محقق شده بعالوه موارد ذيل مي باشد. اين صورت وضعيت پس از تاييد مدير منابع انساني و پشتيباني
  در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد . ماهيانهمدير كارخانه به صورت  و  يامور مال

  جدول محاسبات و پرداختها به پيمانكار

مبالغ فوق بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. بديهي است پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش  -6تبصره
به همراه صورت حساب مربوط از سوي و  ارائه گواهي ثبت نام معتبرمنوط به شموليت مدر صورت افزوده 

  پيمانكار مي باشد.
حقوق كارگران و يا پرداختي  گرددو اجراواقع  1400قرارداد در سال  زمانمدتي از  بخشي و چنانچه - 7 تبصره

ولي در خصوص مبالغ  قابل تغيير مي باشد كار شوراي عاليافزايش به ميزان  به آنها در صورت تاييد كارفرما
  باالسري كه به پيمانكار پرداخت مي گردد هيچگونه تغييري حاصل نخواهد شد.

ساير پرداخت ها از جمله پاداش مناسبت ها ، پاداش توليد (آكورد) و ..... بر اساس تصميم و تاييد  -8تبصره 
رداخت كامل وجه بدون كم و ممكن است در تاريخ هاي مختلف اضافه گردد كه پيمانكار موظف به پكارفرما 

   كاست بر اساس مبالغ مشخص شده به پرسنل پيمانكار مي باشد.
مبالغ دريافت نموده است ،  ماهيانهيي كه به صورت هاوضعيت صورتبر اساس  موظف است پيمانكار  - 6-1

را پيوست صورت هر ماه پرداختي  اسنادپرداخت و  بعنوان حقوق وي ذينفع به حساب هر نفر را شدهتاييد 
و مدير مالي  ،مدير منابع انساني  اسناد پرداختي توسط تاييدنمايد . پس از به كارفرما تسليم  ماه بعدوضعيت 

  قطعي تلقي مي شوند.پرداخت گرديده است  ماهيانهبصورت وضعيت هايي كه  صورتمدير كارخانه 
  13 از 7صفحه   

   
 
  

  مبلغ (ريال)  موضوع رديف
  ريال  )               (           ماهيانه به ازاي هر نفر   باالسري نيروها (شاغلين تمام وقت)  1
  ريال  )            (              ماهيانه به ازاي هر نفر   باالسري نيروهاي روزمزد  2
 شده از سوي كارفرما با رعايت مقررات طبق جدول ارائه پرداختي حقوق به نيروهاي شاغل تمام وقت  3

  قانون كار
  برابر مقررات كار به صورت روزانه براي هر نفر  خالص پرداختي حقوق كارگر روزمزد  4



كار فرما هيچگونه مسئوليتي در و به عهده پيمانكار مي باشد  قرارداد كليه كسور قانونيپرداخت  - 9تبصره 
و ه حساب با پيمانكار منوط به اخذ مفاصا حساب از اداره تامين اجتماعي و اداره كار سويت اين خصوص ندارد و

  خواهد بود . يربط ذساير مراجع 
   ساير شرايط –7ماده 

زماني مي باشد و ميزان  شرايطحقوق كارگران شاغل تمام وقت تابع مقررات قانون كار كشور و  - 7-1
  .ري تا پايان قرارداد ثابت خواهد بودباالس

پيمانكار ملزم به تسليم گواهي صالحيت حرفه اي مرتبط با موضوع قرارداد از سوي سازمانهاي مرتبط به  - 7-2
بنا به تشخيص كار فرما و  رارداد اين صالحيت لغو گردد ،اين قراردادكار فرمااست. چنانچه در طول مدت ق

و هيچگونه عذر و  مي باشدخسارتهاي كار فرما كار موظف به تامين كليه به خود لغو و پيمان خود اعالم وي 
  با شد . نمي قابل قبولبهانه اي از سوي پيمانكار 

  باشد. براي خود وكارگران خويش ميايمني پيمانكار در ابتداي كار ملزم به ارائه گواهي صالحيت  - 7-3
ات اداري پيمانكار موظف است به نيروهاي خويش اطالع رساني نمايد كه افراد ملزم به رعايت مقرر - 7-4

  خواهد بود.رعايت مقررات متوجه شخص پيمانكار هم  قصور در وكوتاهي وانضباطي شركت ميباشند 
صورت  باشند ودر نيروهاي پيمانكار ملزم به حضور در دوره هاي آموزشي عمومي واختصاصي مي - 7-5

  توجهي سازماني برابر مقررات انضباطي برخورد خواهد شد. موزش مبني بر بيآكوتاهي با ارائه گزارش واحد 
ي تواند با ارائه گواهي تا سه روز م يعالجكارگران مشمول اين قرارداد در صورت استفاده از مرخصي است- 7-6

   از اين امتياز براي يك مرتبه درسال استفاده نمايند. و پشتيباني ييد مديرمنابع انسانيمعتبر وتأ
ييديه اتكميل وپس ازطي مراحل قانوني وتأزمان ايجاد حادثه پيمانكارموظف است گزارش حادثه ر در - 7-7

مين از تأ خويش را هي آغاز به كار كارگرگوا همچنين نموده،ئه هاي الزم شخصاً به تأمين اجتماعي ارا
  اجتماعي دريافت نمايد.

 به همراه بازرس ايمني و مستقيم خودرازمانهاي خاص وشرايط حساس پيمانكار موظف است نماينده  در - 7-8
  باشد. قراردهد وهرگونه كوتاهي دراين خصوص برعهده پيمانكار مي جهت نظارت بر كاربهداشت خط توليد 

هرگونه ايجاد بي نظمي درسازمان ازسوي پيمانكار يا كارگران تحت پوشش وي اقدامي برابر مقررات  - 7-9
وكميته انضباطي خواهد داشت كه پيمانكار وكارگران با آگاهي كامل تمامي اين شرايط را مي پذيرند 

  يي نخواهند داشت.وهيچگونه ادعا
دچار مشكلي شد يا نتوانست بيش ازيك ماه درمحل  قراردادچنانچه هريك ازنيروهاي شاغل دراين  -7-10

برساند تا پس از تصميم و پشتيباني ًبه اطالع مدير منابع انساني  كار حاضر شود پيمانكار بايستي موضوع را كتبا
  صورت پذيرد.اقدام مقتضي دراين خصوص  كارفرماگيري توسط 

  13 از 8صفحه   

  



 گزارشهاي مورد نياز درخصوص نيروهاي تحت پوشش پيمانكار براساس درخواست مدير منابع انساني -7-11
   كه بايستي گزارش هارا دراسرع وقت ارائه نمايد.است برعهده پيمانكار و پشتيباني

پس از  پيمانكار ليست و بايست توسط ميكه پرداخت نشده را در شرايط خاص ميزان اضافه كار مازاد  -7-12
كه دهدارائه  ،تأييد مدير منابع انساني ومدير كارخانهو  ذكر داليلبا تأييد وارائه گزارش الزم توسط مدير واحد 

ميزان  خواهد بود.قابل پرداخت  ماههاي بعد به شرط رعايت ميانگين واحديپس از تأييد مدير عامل شركت در
  تور العمل هاي جاري شركت مي باشد.اضافه كاري بر اساس دس

حسابهاي تأمين اجتماعي ،اداره كارودارايي و....را ارائه وآخرين  پيمانكار درپايان قرارداد بايستي مفاصا -7-13
خويش را دريافت نمايد درغير اينصورت برابر مقررات آمره قانون و تضمين صورت وضعيت وحسن انجام كار 

  اقدام خواهد شد.
قانون كار به پيمانكار تفهيم گرديد و مقرر شد پيمانكاركليه مسائل حفاظتي و ايمني  95و  13مفاد مواد  -7-14

  حسب مواد قانون كار را در مورد كارگران خود اعمال نمايد و شركت صنايع سيمان غرب هيچگونه مسئوليتي 
جزئي و يا نقص عضو و فوت  در قبال حوادث ناشي از كار در خصوص كارگران پيمانكار اعم از حوادث

نداشته و پيمانكار راساً مسئول مي باشد وتمام مسئوليت هاي كيفري ،حقوقي ،مدني وپرداخت ديه ناشي از 
  هرگونه حوادث حين كار متوجه پيمانكار بوده وكارفرما هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.

گونه عذري از پيمانكار مسموع نبوده  ست محيطي هيچزي ودر صورت عدم رعايت دقيق نكات ايمني  -7-15
و پيمانكار نيز حق  جانبه قرارداد را خواهد داشت حق فسخ يك كارفرمامشاهده چنين مواردي  درصورتو 

  از خود سلب و ساقط نمود.در اين خصوص را  و ادعايي هرگونه اعتراض
، ماشين آالت ،مواد ،به مصالح تري از ورود خسارپيمانكار متعهد است كليه تدابير الزم را براي جلوگي -7-16

اتخاذ نمايد و در صورت وارد شدن هرگونه  كارفرماسيسات جانبي محل كار و كليه اموال أابزار و لوازم و ت
كارفرما مبلغ خسارت را با نظر خود محاسبه پيمانكار، كارگرانيك از  از طرف هربه كارخانه  صدمه يا خسارت

چنانچه عدم پرداخت حقوق به اعتصاب، تحصن و ي نمايد، همچنين مو از صورت وضعيت پيمانكار كسر 
 ،وارده مي باشد و در صورت تكرار خساراتترك كار بيانجامد پيمانكار مسئول بوده و مكلف به جبران 

  .حق فسخ قرارداد را خواهد داشت كارفرما
مقررات انضباطي شئونات اسالمي، موظف به رعايت اصول اخالقي و  ايشان كارگرانپيمانكار و تمامي  -7-17

 ،كارفرمارفتار نمايند آنتحت امر وي خالف  كارگرانيك از باشند و چنانچه خود يا هر و ضوابط كارخانه مي
   .نمايد كسر ميپيمانكار مطالبات از  رامربوط و تمامي ضرر و زيان نموده  فسخجانبه  طور يكه قرارداد را ب

 قرارداد را به غير واگذار نمايد.اين تواند انجام تمام يا قسمتي از كار موضوع  نمي عنوان يچه پيمانكار به-7-18
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با نظر را نفر متخلفپيمانكار موظف است از طرف كارگران،  تخلفهرگونه در صورت مشاهده  - 7-19
   .از حساب پيمانكار كسر خواهد شد آنبديهي است دستمزد و هزينه هاي مربوط به . نمايد  تعويضكارفرما 

 طبقه بندي مشاغلكتابچه منطبق با طرح  نفراتپيمانكار موظف است نسبت به عقد قرارداد با هريك از  - 7-20
 انو كارگر كارفرمارا به اداره كار و امور اجتماعي  مشمول قانون كار اقدام نمايد و رونوشت آن پيمانكار

   .ارسال نمايد
درصورتي كه پيمانكار بعد از اولين اخطار كتبي ناظر قرارداد نسبت به انجام امور مربوط به  -  10تبصره

يزان قرارداد طي مدت تعيين شده اقدام ننمايد، بعد از اخطار جهت مرتبه اول به ميزان دو درصد، مرتبه دوم به م
چهار درصد و مرتبه سوم به ميزان شش درصد از صورت وضعيت ماهيانه به عنوان خسارت محاسبه و مبلغ آن 
از مطالبات يا تضمينات پيمانكار كسر مي گردد. در صورت تكرار عالوه بر خسارت مذكور، قرارداد نيز فسخ 

  مي گردد. 
ري كارفرما با شرايط و مقررات داخلي اجرا پيمانكار موظف است موضوع قرارداد را طي ساعات ادا-7-21

نمايد و در صورت درخواست كارفرما مبني بر اجراي كار در خارج از ساعت اداري، پيمانكار موظف به تغيير 
  ساعت كار مي باشد. 

پيمانكار متعهد است نفرات مورد نياز كارفرما را پس از تأييد وي بكار گيرد و در صورتي كه كارگران  -7-22
  مانكار داراي صالحيت كاري و رفتاري نباشند با درخواست كارفرما موظف به تعويض نفر مزبور مي باشد. پي
سال به  18كليه كارگران خود را از ميان نيروهاي سالم (غيرمعتاد)، غير مشمول، موظف است  پيمانكار -7-23

وقي وقضايي) عدم رعايت اين ماده كالً باال، با تجربه و آموزش ديده انتخاب نمايد. مسئوليت هاي قانوني (حق
متوجه پيمانكار بوده و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد. البته،كارفرما در صورت مواجهه با اين تخلف 

  به شدت با پيمانكار برخورد خواهد نمود و كليه خسارات وارده را از پيمانكار مطالبه مي نمايد.
مالي  و اداريبه امور  وضعيت خود را به صورت سيستمي ( نرم افزاري ) پيمانكار مكلف است صورت -7-24

  ارائه نمايد.
پيمانكار موظف است يك نفر را به عنوان رابط واحد ايمني و حفاظت بهداشت فردي براي همكاري  -7-25

  به بخش ايمني كارفرما معرفي نمايد.
كارفرما به هيچ وجه باعث ايجاد رابطه استخدامي بكارگيري پرسنل طرف قرارداد با پيمانكار توسط  -7-26

مابين كارفرما و پرسنل پيمانكار نگرديده و به هر حال پيمانكار مسئول و جوابگوي تمامي مسائل پرسنلي خود 
   در تمام زمينه ها خواهد بود.
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    تاتعيين جرائم و خسار -8ماده 
كه راساً نسبت به تعيين جرائم و خسارات ناشي از سوء عملكرد وي يا مي دهد پيمانكار به كارفرما اختيار كامل 

 و برابر مقررات خود  ات ، و غيبت هاي غير موجه به تشخيص تحت پوشش بويژه در صورت تاخير كاركنان
با سلب هرگونه اعتراض از و پيمانكار و مبلغ متعلقه را از صورت حسابهاي ماهيانه پيمانكار كسر نمايد  اقدام
  .  ملزم و متعهد به پرداخت هرگونه وجه به عنوان جريمه يا رفع نقص مي باشدخود 

   نظارت و بازرسي -9ماده 
 عهده ناظر قرارداده ب نظارت بر اجراي مفاد قرارداد و همچنين نظارت بر كيفيت وكميت موضوع قرارداد - 9-1
 أييدمالك عمل در خصوص ت بوده كه بدينوسيله به پيمانكار معرفي مي گردد. بديهي است )مدير منابع انساني(

حق هرگونه اعتراض و  پيمانكاركتبي ناظر قرارداد بوده و راي  كارفرماارائه شده به  خدمات أييديا عدم ت
ضمناً تأييد ناظر قرارداد نافي مسئوليتهاي پيمانكار از خود سلب و ساقط نمود. در اين خصوص را  ييادعا

   نخواهد بود.
در خصوص  كارفرما كتباً نسبت به معرفي ناظر فني جهت نظارت بر عملكرد نيروهاي پيمانكار -11تبصره

رعايت موارد فني و ايمني و بهداشت حرفه اي اقدام مي نمايد. بديهي است پيمانكار موظف است نسبت به 
رعايت قوانين كار جهت كارگران خود اقدام نموده و تمامي مسئوليت ها را در اين خصوص به عهده گيرد.                        

نظارت كارفرما رافع تعهداتي كه پيمانكار بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است نخواهد بود . ضمناً  - 9-2
  تعداد عوامل پيمانكار و كاركرد آنها به صورت روزانه توسط نماينده كارفرما كنترل و تاييد خواهد شد . 

  حل اختالف -10ماده 
روز كند اعم از اينكه مربوط به اجراي موضوع قرارداد يا در صورتي كه اختالفاتي بين كارفرما و پيمانكار ب 

مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مواد قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن باشد، چنانچه طرفين نتوانند 
موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمايند، موضوع به مراجع صالحه قضائي شهرستان كرمانشاه ارجاع 

  خواهدگرديد.
   تضمين حسن انجام كار و تعهدات -11ه ماد
درصد) بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و بعنوان سپرده  پنج( %5 پرداخت ها به عنوان باالسري  از -11-1

  به وي مسترد خواهد شد .   قراردادي و در صورت رضايت از عملكرد وي در پايان رنزد كارفرما نگهدا
چك يا سفته يك فقره تضمين(پيمانكار ملزم مي باشد جهت حسن اجراي تعهدات موضوع قرارداد ،  -11-2

به   غربسيمان  صنايع ر وجه شركتريال د                   به مبلغ  سيمان غرب)و امور حقوقي با نظر مدير مالي 
د چنانچه موردي براي ضبط و يا مزبور پس از پايان مدت قراردا تضمينامور مالي كارفرما تحويل نمايد . 

 ، عيناً به پيمانكار مسترد خواهد شد . نباشدبرداشت بابت خسارات احتمالي از محل آن 
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 كسورات قانوني   -12ماده 
از قوانين و تعهد مي نمايد كه پيمانكار است. ضمناً پيمانكار به عهده  قرارداد پرداخت كسور قانونيمسئوليت 

 و قانون كار و تامين اجتماعي) 13مقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي و حفاظت فني( موضوع ماده 
    همه آنها را رعايت وبوده   آگاه كامالً  …دارائي و عوارض شهرداري، همچنين قوانين مربوط به مالياتها و

    نمايد. مي 
   كارفرما نيز عدم اجراي قوانين و مقررات متوجه و  مذكورمسئوليت عدم پرداخت تعرفه هاي  بديهي است
  .نمي باشد

  قوه قهريه ( فورس ماژور )  -13ماده 
درصورت وقوع حوادث پيش بيني نشده از قبيل عوامل قهريه طبيعي كه منجر به تعطيلي كارگاه هريك از 

پس از رفع آثار عوامل مذكور و در صورت صالحديد  و قرارداد به حالت تعليق درآمدهاين  طرفين گردد
  . قابل اجرا خواهد بود و ادامه يافتهكارفرما 

  فسخ قرارداد    -41ماده 
 زيردر صورت بروز يك يا چند مورد از موارد در صورت عدم اجراي تعهدات به موقع توسط پيمانكار و يا 

اظهارنامه قبلي بدون رعايت تشريفات قضائي به صورت يك طرفه كتبي ده روزه و يا ارسال  با اخطارا كارفرم
قرارداد مي باشد. در اين صورت كليه خسارت ها و هزينه هاي ناشي از عدم اجراي كل اين  مجاز به فسخ

  .ضبط خواهد شد كارفرماو سپرده حسن انجام كار به نفع  پيمانكار مي باشد قرارداد به عهده
   .مدت قرارداد خير غير موجه بيش ازأت -1
   .عدم توانايي انجام كار از نظر فني از سوي پيمانكار -2
   .حفاظتي توسط پيمانكار -عدم رعايت اصول فني -3
  كارخانه توسط پيمانكار و كارگران زير نظر پيمانكار.عدم رعايت شئونات اخالقي و اسالمي و ضوابط  -4
  .اعم از افراد حقيقي و حقوقيغير ه ب زئاًَواگذاري موضوع قرارداد كالَ يا ج -5
  .انحالل شركت پيمانكار -6
  .ورشكستگي پيمانكار -7

  كارفرما با ا عالم قبلي به مدت پانزده روز مجاز به فسخ قرارداد مي باشد. -12تبصره
   قانوني اقامتگاه  -15ماده 

متعاملين موظف است در لذا هر يك از است، ست كه در ابتداي قرارداد ذكر گرديده ا اقامتگاه طرفين همان
صورت هرگونه مكاتبه به  در غير اين ؛طرف مقابل ابالغ نمايده ب صورت تغيير محل اقامت مراتب را كتباً

 .عذر عدم اطالع پذيرفته نخواهد بودو آدرس گذشته نافذ بوده 
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   مواد و نسخ قرارداد -16ماده 
تبر و نسخه آن معچهارتنظيم ، امضاء و مبادله گرديده و هر نسخه چهارو تبصره12 وماده 16 اين قرارداد در

و بين طرفين و قائم مقام قانوني آنان قطعي و معتبر و الزم االجرا و الزم االتباع مي حكم واحد را خواهند داشت 
  باشد. 
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