آگهي مناقصه عمومي ٤٠١ – ٥
خدمات پيمانكاري تأمين نيروي انساني قسمت هاي مختلف كارخانه

شركت صنايع سيمان غرب در نظر دارد خدمات پيمانكاري تأمين نيروي كار و نظارت بر كارگران پيمانكاري قسمت هاي
مختلف كارخانه و تأمين كارگران مقطعي را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به صورت باﻻسري به پيمانكار معتبر

واگذار نمايد .لذا ازكليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي شود جهت دريافت مدارك و اسناد مناقصه به محل

كارخانه واقع دركرمانشاه ،كيلومتر  ١٥جاده همدان مراجعه و پيشنهاد قيمت خود را به همراه سپرده تعيين شده در متن
شرايط مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنﺠشنبه مورخ  ١٤٠١/٥/٢٧به نشاني فوق  -ساختمان مديريت )واحد

حراست( -تحويل نمايند .در ضمن ،مدارك و اسناد مناقصه از طريق سايت شركت به نشاني:

 www. gharbcement.comنيز قابل دريافت مي باشد .اين شركت در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهاي واصله
مختار خواهد بود؛ ﻻزم به ذكر است كه هزينه چاپ يك نوبت آگهي در روزنامه باختر و اطﻼعات به عهده برنده مناقصه

مي باشد.

امورخريد و تامين
شركت صنايع سيمان غرب ) سهامي عام (

شرايط مناقصه عمومي ٤٠١-٥

صفحه :يك

خدمات پيمانكاري تأمين نيروي انساني قسمت هاي مختلف كارخانه
 -١زمان ارسال مدارك  :شركت كنندگان بايد مدارك ) مورد اشاره به شرح متن ( را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنﺠﺸنﺒه مورخ  ١٤٠١/٥/٢٧به
ساختمان مديريت)قﺴمت حراست( سيمان غرب تﺴليم نمايند .بديهي است به پيﺸنهادهايي كه پس از مهلت مذكور دريافت گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - ٢موضوع مناقصه  :عﺒارت است از خدمات پيمانكاري تأمين نيروي كار و نظارت بر كارگران پيمانكاري قﺴمت هاي مختلف كارخانه و تأمين
كارگران مقطعي به صورت باﻻسري.
 - ٣محل اجراي مورد مناقصه  :كرمانﺸاه ،كيلومتر  ١٥جاده همدان  ،شركت صنايع سيمان غرب مي باشد.

 - ٤مدارك ﻻزم قابل ارائه به مناقصه گذار  :شامﻞ  -١ارائه حداقﻞ دو سال سابقه مثﺒت فعاليت مرتﺒط با موضوع پيمان از تاريخ ثﺒت
شركت در محﻞ هاي كار قﺒلي )رزومه كاري (  - ٢ارائه حداقﻞ يك مورد انعقاد قرارداد  -٣ارائه آگهي تاسيس شركت  -٤ارائه آخرين آگهي
تغييرات و اساسنامه شركت در صورت تغيير  -٥ارائه گواهي تائيد صﻼحيت از اداره كار و امور اجتماعي  -٦ارائه آگهي روزنامه رسمي با
مهر و امضاء هاي مﺠاز و همچنين ارائه گواهي امضاء و مدارك شناسايي اعضاء هيئت مديره و مدير عامﻞ  -٧ارائه تصوير كارت اقتصادي  -٨ارائه
بيمه نامه مﺴئوليت مدني با اعتﺒار كافي در صورت برنده شدن در مناقصه )اعتﺒار طﺒق بند قرارداد تعيين ميگردد(  -٩ارائه رضايتمندي كارفرمايان

قﺒلي -١٠ارائه تأييديه صﻼحيت ايمني از اداره كﻞ تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان كرمانﺸاه و همچنين معرفي فردي به عنوان مﺴئول  HSEجهت
شركت در جلﺴات ماهيانه  -١١حضور دائم نماينده تام اﻻختيار با سابقه كاري مناسب طي مدت قرارداد در محﻞ كارخانه.
 - ٥اعتبار پيشنهادها  :پيﺸنهادهاي ارائه شده از سوي شركت كنندگان بايد از هر حيث براي مدت  ٣ماه از تاريخ ارائه آنها معتﺒر باشد.
 - ٦سپرده تضمين شركت در مناقصه  :شركت كننده بايد نﺴﺒت به تهيه ضمانت نامه معتبر بانكي به نفع كارفرما به ارزش ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
ريال )معادل پنﺠاه ميليون تومان ( و يا واريز وجه نقد به همان مﺒلغ به حﺴاب جام  ٦١٩١٦٩٠٦ /٨٩در وجه شركت صنايع سيمان غرب نزد بانك ملت )شعﺒه
سيمان غرب( بعنوان سپرده تضمين شركت در مناقصه اقدام و ضمانتنامه يا وجه واريزي را به همراه فرم هاي امضاء شده شرايط و پيﺸنهاد قيمت بصورت خوانا و

بدون خدشه و قيد و شرط در پاكت قرار داده وﻻك و مهر نمايد  ) .بديهي است پيﺸنهادهايي كه با عﺒاراتي نظير درصدي پائين تر از بقيه باشد مورد قﺒول
نﺒوده و رد خواهد شد(.

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

نﺴﺒت به شرايط مناقصه ندارد.
تبصره :تعداد فعلي پرسنل  ١٥٠نفر مي باشد كه بر اساس دستورالعمل هاي ابﻼغ شده تا پايان سال احتمال تبديل وضعيت تمامي پرسنل وجود دارد
و كارفرما تعهدي در قبال كاهش تعداد پرسنل ندارد و پيمانكار بايستي بر اين اساس پيشنهاد قيمت خود را ارائه نمايد.
 - ٧مدارك ﻻزم)نحوه ارائه پيشنهادها (  :مدارك مورد اشاره بصورت خوانا و بدون قيد و شرط  ،بصورت تفكيكي در سه پاكت  :الف )سپرده (
ب ) فرم پيﺸنهاد قيمت  +فرم شرايط  +نمونه قرارداد كه هر فرم كامﻼً تكميﻞ شده و داراي مهر و امضاء مﺠاز باشند ( ج ) اطﻼعات ارزيابي و تخصصي تامين
كننده طﺒق بند  ( ٤قرار گيرد  .هر يك از سه پاكت هاي ) الف  ،ب ،ج( بايد ﻻك و مهر شده و جمعاً در پاكت ﻻك و مهر شده ديگري گذاشته شوند  .بر

روي همه پاكت هاي مذكور ضمن ذكر مدارك قرار داده شده در آن بايﺴتي نام  ،نﺸاني و تلفن شركت كننده در مناقصه وموضوع مناقصه به وضوح

نوشته شود.

 - ٨بررسي پيشنهادها  :در بازگﺸايي پاكت ها ابتدا پاكت هاي )الف و ج( مفتوح و در صورتيكه پيﺸنهاد دهنده حائز حداقﻞ شرايط ارزيابي فني،
بازرگاني و مالي باشد به ترتيب پاكت )ب( نيز مفتوح و بر اساس امتياز حاصله برنده مناقصه تعيين خواهد شد .بديهي است در صورت عدم احراز امتياز براساس

معيارهاي ارزيابي ،پاكت )ب( مفتوح نﺸده و در آخر عيناً به پيﺸنهاد دهنده مﺴترد مي گردد.
توجه  :ادامه مطالب )شرايط (در ظهر ورقه درج گرديده است

مهر و امضاء

كد فرم  ٥١١ FO ٠١٧بازنگري ٠٠

شرايط مناقصه عمومي ٤٠١-٥

صفحه :دو

خدمات پيمانكاري تأمين نيروي انساني قسمت هاي مختلف كارخانه
 -٩نحوه ابﻼغ به برنده  :در واگذاري موضوع مناقصه به نفرات برنده  ،در صورتيكه نفر اول ظرف مدت تعيين شده از تاريخ اعﻼم تلفني و يا ابﻼغ كتﺒي
اين شركت نﺴﺒت به اعﻼم موافقت كتﺒي و سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيﺸنهادي خودو انعقاد پيمان مﺒادرت ننمايد سپرده وي بدون هيچگونه

تﺸريفات قضايي به نفع شركت ضﺒط خواهد شد.

 -١٠انصراف برنده مناقصه  :در صورت انصراف برنده مناقصه سپرده وي به نفع شركت ضﺒط خواهد شد .بديهي است در صورت وجود نفرات دوم و
سوم موضوع نيز به شرح فوق )بند  ( ٩به آنان ابﻼغ خواهد شد در صورتيكه نفرات مزبور نيز به ترتيب اولويت ظرف مدت تعيين شده ازتاريخ ابﻼغ كتﺒي ،نﺴﺒت
به اعﻼم موافقت به طوركتﺒي اقدام ننمايند ،سپرده آنان نيز به نفع شركت ضﺒط ودر صورت صﻼحديد شركت مناقصه گذار موضوع مناقصه تﺠديد خواهد شد.

 -١١هزينه درج آگهي در روزنامه :در يك نوبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -١٢كسور  :در صورت شموليت و ارائه گواهي ثﺒت نام معتﺒر به همراه صورت حﺴاب مربوط از سوي پيمانكار ،پرداخت مﺒلغ ماليات بر ارزش افزوده بر عهده

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

فرم پيﺸنهاد قيمت و به صورت ناخالﺺ مي باشد.

 -١٣قبول يا رد پيشنهادها  :به پيﺸنهادهاي مﺒهم ،مخدوش ،مﺸروط ،فاقدامضاء و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .همچنين شركت صنايع سيمان
غرب در قﺒول يا رد هر يك از پيﺸنهادهاي دريافتي مختار خواهد بود.

 -١٤منع واگذاري مناقصه  :برنده مناقصه به هيچ عنوان حق واگذار ي  ،تنفيذ ويا انتقال كﻞ و يا قﺴمتي از موضوع مناقصه را به غير ندارد.
 -١٥نحوه استرداد سپرده  :پس از ارائه پاكت هاي قيد شده از سوي شركت كنندگان به مناقصه گذار ،مدارك به هيچ عنوان مﺴترد نخواهد شد و

استرداد مورد سپرده به ساير افراد نيز بعد از انعقاد قرارداد با نفر برنده و ارائه تضمين مورد قﺒول به كارفرما ،صورت خواهد گرفت.

 -١٦برنده مناقصه بايد بﻼفاصله پس از اعﻼم كارخانه نﺴﺒت به معرفي نماينده خود بعنوان مﺴئول هماهنگي اقدام نمايد.
عطف به آگهي /آگهي هاي درج شده در روزنامه شماره  /شماره هاي  -------------------------موضوع اعﻼم مناقصه فوق الذكر اينجانب ---------------------- --------
بعنوان شخص حقوقي  /مدير عامل شركت - ---------------------------------------ضمن بررسي موضوع و رويت آن و قبول كليه بندهاي مندرج در متن شرايط اعﻼم شده
،بدينوسيله آمادگي خود رادر مهلت تعيين شده جهت شركت در اين مناقصه اعﻼم مي نمايم ضمناً بموجب قبض بانكي شماره  ---------------------بانك ملت  /ضمانتنامه بانكي شماره
 --------------------بانك  ----------------------مبلغ خواسته شده جهت تضمين شركت در اين مناقصه كارسازي و بحساب واريز نموده ام .نشاني دفتر كار يا محل اقامت ) آدرس كامل پستي( ------------ ----------------------------------------------------------------------------------- :
كد پستي  ---------------پﻼك  ------------تلفن  -- -------------- :فاكس  ------ ------------تلفن همراه  ----------- -----تاريخ تكميل فرم / :

١٤٠١ /

ﻣهر و اﻣضاء:

كد فرم  ٥١١ FO ٠١٧بازنگري ٠٠

فرم پيشنها د قيمت ﻣناقﺼﻪ ٤٠١-٥
خدمات پيمانكاري تأمين نيروي انساني قسمت هاي مختلف كارخانه
ﺗﻮﺟﻪ  :قيمت هاي پيشنهادي در مناقصﻪ بصﻮرت ﻧاﺧاﻟﺺ ارائﻪ گردد.

رديف

موضوع

مبلغ )ريال(

١

باﻻسري نيروها )شاغلين تمام وﻗت(

ماهيانه به ازاي هر نﻔر  ----------------ريال

٢

باﻻسري نيروهاي روزمزد

ماهيانه به ازاي هر نﻔر  ----------------ريال

٣

پرداختي حقوق به نيروهاي شاغل تمام وﻗت

طبق جدول ارائه شده از سوي كارفرما با رعايت مقررات ﻗانون كار

٤

خالص پرداختي حقوق كارگر روزمزد

برابر مقررات كار به صورت روزانه براي هر نﻔر

عطف به آگهي  /آگهي هاي درج شده در روزنامه شماره /شماره هاي  ------------------------------------------------------موضوع اعﻼم مﻨاﻗﺼه تامين نيروي انساني ﻗسمت
هاي مختلف كارخانه ،ايﻨجانب  --------- -------------------------بعﻨوان شخص حقوﻗي  /مدير عامل شركت  -------------- ---------- ------------ضمن بررسي موضوع و
رويت آن و ﻗبول بﻨدهاي مﻨدرج در متن شرايط اعﻼم شده بديﻨوسيله پيشﻨهاد ﻗيمت خود را به شرح فوق اعﻼم و تقديم مي نمايم ضمﻨاً بموجب ﻗبض بانكي شماره  -- --------------------بانك

ملت  /ضمانتﻨامه بانكي شماره  ----------------------بانك  --- ---------مبلغ خواسته شده جهت تضمين شركت دراين مزايده  /مﻨاﻗﺼه كارسازي و بحساب واريزنموده ام.
نشاني دفتر كار يا محل اﻗامت ) آدرس كامل پستي( ------------------ -------------------------- ---------------------------------------------------- :
كد پستي  ------------------پﻼك  ---------تلﻔن  ------------------- :فاكس  -------------تلﻔن همراه  -------------------تاريخ تكميل فرم :

/

١٤٠١ /

ﻣهر و اﻣضاء :

كد فرم  ٥١١ Fo ٠١٨بازﻧگري٠٠

قرارداد پيمانكاري تامين نيروي انساني

اين قرارداد بين شركت صنايع سيمان غرب به شماره ثبت  ٤٣٧به نشاني كرمانشاه كيلومتر  ١٥جاده همدان به نمايندگي آقاي مسعود
جليليان به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره و يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شوند از
يك طرف ،و شركت  -----سهامي خاص به شماره ثبت ---و كد اقتصادي ----كدملي -------به نشاني ----------------

 ،-ﺗلﻔن ----------------به نمايندگي  --------------به عنوان مدير عامل با شماره ملي ---------از طرف ديگر بهعنوان پيمانكار بر اساس شرايط ذيل منعقد گرديد .

ماده  – ١موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ﺗامين نيروي انساني)شاغلين ﺗمام وقت( مورد نياز كارفرمابه ﺗعداد  ١٥٠نﻔر )بنا به نظر كارفرما قابل

افزايش يا كاهش مي باشد( بر اساس شرايط ذكر شده در اين قرارداد جهت انجام كار در قسمتهاي مختلف كارخانه و هر جائي كه

محدوده خدمات كارفرما باشد و ﺗامين كارگران مقطعي كه بر حسب نياز و ضرورت با اعﻼم نظر كارفرما از بين افراد واجد شرايط كه
از طريق پيمانكار ﺗﺄمين مي گردد.
تبصره :ﺗعداد فعلي پرسنل  ١٥٠نﻔر مي باشد كه بر اساس دستورالعمل هاي ابﻼغ شده ﺗا پايان سال احتمال ﺗبديل وضعيت ﺗمامي
پرسنل وجود دارد و كارفرما ﺗعهدي در قبال كاهش ﺗعداد پرسنل ندارد و پيمانكار بايستي بر اين اساس پيشنهاد قيمت خود را ارائه

نمايد.

ماده  -٢ضمائم قرارداد

عﻼوه بر قرار داد حاضر هر ﺗوافق مكتوب ديگري كه براي انجام بهتر موضوع قرارداد بين طرفين صورت پذيرد و همچنين دستور
كارهاي كتبي ابﻼغي از سوي كارفرما كه در محدوده قرارداد باشد  ،بعنوان ضمائم قرارداد ﺗلقي مي گردد .

ماده  -٣مدت قرارداد

مدت اين قرارداد يكسال و از ﺗاريخ  ١٤٠١/٦/١لغايت  ١٤٠٢/٥/٣١مي باشد كه در صورت ﺗوافق طرفين قابل ﺗمديد خواهد بود .

تبصره-١كارفرما بصورت يك جانبه مي ﺗواند مدت قرارداد را حداكثر ﺗا ٤ماه بدون ﺗغيير در كليه مﻔاد قرارداد افزايش دهد.

ماده  - ٤تعهدات پيمانكار

در رابطه با اجراي هرچه بهتر مﻔاد قرارداد :

 -١-٤پيمانكارموﻇف است در بدو امر  ،نيروهاي انساني شاغل در قسمت هاي مختلف كارخانه بشرح فهرست ارائه شده از سوي واحد
اداري را جزء كاركنان خود پذيرفته و آنها را ﺗحت عنوان نيروي انساني شاغل مورد نياز كارفرما با شرايط ،حقوق و مزاياي ﺗعيين شده

ﺗوسط كارفرما مديريت نمايد  .رعايت موارد قانون كار و شرايط آمره قانون كار وﺗامين اجتماعي و ساير قوانين موضوعه كشور در
خصوص نيروهاي ﺗحت مسئوليت الزاميست .

 -٢-٤پيمانكارمتعهد مي گردد برابر اعﻼم نياز كارفرما  ،و پس از گزينش ﺗوسط كارفرما نيروي انساني واجد شرايط ﻻزم را بدون
هرگونه اعتراض و به ﺗعداد مورد نظر و براي مدت مورد نياز به قرارداد اضافه نمايد و كار فرما حق دارد پس از بررسي و گزينش هر

يك از آنها نسبت به رد يا قبول آنان اﺗخاذ ﺗصميم نمايد.

١

 -٣-٤پيمانكارموﻇف به ارائه كليه سوابق ﺗحصيلي و رزومه كاري نيروي انساني مورد نظر به كارفرما بوده و قبل از آن مي بايست از ميزان
كارائي و بهره وري نيروي مذكور منطبق با محل بكارگيري وي اطمينان حاصل نمايد.

 -٤-٤پيمانكارموﻇف است در پايان هر ماه صورت وضعيت كاري كاركنان )به همراه الصاق گزارش كاركرد( و انجام محاسبات كاركرد
به طور دقيق در خصوص هر نﻔر را از واحد محاسبه كاركرد ﺗحويل گرفته و به ﺗاييد مدير واحد محل كار كارگر ،رئيس كارگزيني،

رئيس اداري ،مدير مالي و مدير كارخانه برساند و پس از ﺗاييد مدير كارخانه مدت كاركرد هر نيرو جهت محاسبات مﻼك عمل خواهد
بود.

 -٥-٤پيمانكارمتعهد مي گردد پس ازرعايت بند) ، (٤-٤بﻼفاصله نسبت به محاسبه حقوق و مزاياي قانوني كاركنان و كسور قانوني) بيمه
سهم كارفرما  ،كارگر و ماليات و  ( ...اقدام نموده و مبلغ قابل پرداخت را طي گزارشي به رئيس اداري و مدير مالي اعﻼم نمايد .مبالغ
حقوق و مزايا در مورد كارگران مدت معين و محدود يا روز مزد به صورت كتبي و از سوي واحد اداري ﺗعيين مي گردد.

 -٦-٤پيمانكار بايستي حقوق و مزاياي افراد را برابراعﻼم و ﺗاييد رئيس اداري ﻇرف مدت قانوني پرداخت نمايد و يك نسخه از مدارك
پرداخت شده به همراه ليست پرداخت حقوق كه به ﺗاييد بانك رسيده به همراه ليست بيمه ماه قبل را طي نامه اي به واحد اداري و واحد

مالي ارائه نمايد ،پرداخت صورت وضعيت وباﻻسري هرماه منوط به ارائه موارد مذكور دراين بند مربوط به ماه قبل خواهد بود.

تبصره-٢حقوق،مزايا،عيدي و سنوات پرسنل به صورت ماهيانه پرداخت مي گردد و بدهي هاي اعﻼم شده ﺗوسط سازمان ﺗامين
اجتماعي در ارﺗباط با قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

 -٧-٤پيمانكار اقرار و اعتراف مي نمايد كه از قانون كار و ﺗامين اجتماعي و مالياﺗهاي مستقيم آگاهي كامل داشته و هيچ نكته اي براي او
مبهم نبوده و رعايت و اجراي كامل مقررات ياد شده را در خصوص كاركنان پذيرفته شده از سوي كار فرما در محل اجراي قرارداد
ﺗضمين مي نمايد .

 -٨-٤پيمانكاراقرار و اعتراف مي نمايد كه داراي ﺗوانايي و امكانات كافي براي ﺗامين نيروي انساني و ﺗجهيزات و وسايل مورد نياز بوده
است و در طول اجراي قرارداد به جز مبالغ مورد ﺗوافق در اين قرارداد  ،حق ادعاي دريافت هيچگونه وجه يا هزينه ديگري از قبيل دستمزد

اضافي)باستثناي افزايش حقوق كه وزارت كار ممكن است اعﻼم نمايد و پاداش مناسبت ها كه طبق نظر كارفرما اعﻼم مي گردد ( و يا

ساير هزينه ها را از كارفرما نخواهد داشت .

 -٩-٤پيمانكار موﻇف است در حين انجام كار  ،كليه مقررات  ،دستورالعملهاي انضباطي كارفرما و دستورات نماينده وي را كه در حدود
انجام موضوع اين قرارداد باشد  ،به دقت رعايت نمايد .

 -١٠-٤پيمانكار قبول مي نمايد كه فهرست اسامي كاركنان پيمانكار بايد قبﻼً به ﺗاييد كارفرما رسيده باشد و هيچ نيروي انساني قبل از
اعﻼم كتبي مشخصات شناسنامه اي آن به مدير كارخانه و اخذ ﺗاييد از وي  ،حق ورود به محوطه هاي محل كار كارفرما را ندارد.

٢

 -١١-٤پرسنل پيمانكار عبارت است :
 -١١-٤-١شاغلين ﺗمام وقت ) ٤٤ساعت كار هﻔتگي( كه فهرست آنها را كارفرما به پيمانكار در زمان امضاء قرارداد ارائه نموده يا با
ﺗشخيص كارفرما براي مشاغل خاص در محيط كار براي مدت معين به كار گرفته مي شوند كه از ساعت كاري كارگاه و شرايط موجود

در كارگاه ﺗبعيت مي كند.ﺗعداد پرسنل در طول مدت قرارداد بر اساس ابﻼغ كارفرما قابل افزايش يا كاهش خواهد بود.

 -١١-٤-٢نيروهاي روزمزد :بسته به شرايط كاري از جمله جايگزين مرخصي يا ﺗعميرات موردي و ساير موارد مورد نياز.
تبصره-٣نيروهايي كه به صورت نوبت كاري بكار گمارده مي شوند مشمول مقررات قانون كاركشور خواهند بود.
تبصره -٤در مواقع ضروري كه نياز به حضور بيشتر كارگر در كارخانه باشد با ﺗوافق كارگر بر اساس مقررات جاري شركت و مقررات
قانون كار اقدام خواهد شد .

 -١٢-٤كليه كارگران پيمانكار كه جهت كار در كارخانه جذب شده اند موﻇف به رعايت مقررات اداري،انضباطي و قانوني شركت
مي باشند و در خصوص كوﺗاهي  ،قصور يا ﺗخلف مطابق دستور العمل ها و نظر كارفرما اقدام خواهد شد.

-١٣-٤پيمانكار موﻇف است نسبت به عقد قرار داد با هريك از كارگران با ﺗوجه به رعايت موادآمره قانون كار و حداقل دستمزد قانون كار
و يا دستمزدي باﻻﺗر از آن كه از سوي كار فرما ﺗعيين مي گردد ،اقدام نمايد .رعايت شرايط قانون كار و حداقل هاي قانوني در اين قرارداد

الزامي مي باشد .ضمنا پيمانكار ميبايست قراردادهاي خود را در سه نسخه ﺗنظيم نمايد كه يك نسخه آن در اختيار كارگر  ،يك نسخه در
اختيار پيمانكار و يك نسخه در اختيار كارفرما خواهد بود .همچنين ﺗعهدات قرار داد هاي ﺗنظيم شده مي بايست به ﺗاييد اداره ﺗعاون  ،كار
و رفاه اجتماعي برسد .فرمت قرارداد في مابين بدوا بايستي به ﺗاييد اداره ﺗعاون ،كار و رفاه اجتماعي رسيده باشد.

تبصره  - ٥ارائه طرح طبقه بندي و گواهي صﻼحيت كار مورد ﺗاييد اداره ﺗعاون و كاردر زمان انعقاد به عهده پيمانكار مي باشد ودر
صورت عدم ارائه ،ميبايست طي مدت  ٢ماه پس از انعقاد قرارداد از سوي پيمانكار ارائه گردد .در غير اينصورت پيمانكار هر گونه
ﺗصميمي را از سوي كارفرما پذيرا مي باشد و ﺗبعيت مي نمايد .

 -١٤-٤پيمانكار موﻇف است در زمان معرفي كارگر ﺗمامي مدارك شناسنامه اي ،كارت ملي،كارت پايان خدمت ،مدرك ﺗحصيلي
سوابق كاري كارگر ﺗمامي مدارك مورد نياز و ﻻزم را جمع آوري و در يك پوشه مجزا با نام كارگر به واحد اداري ﺗحويل نمايد.

-١٥-٤پيمانكار اقرار مي نمايد چنانچه كارفرما به هر دليلي در پرداخت صورت وضعيت ﺗاخيرنمايد ﺗوانايي پرداخت حداقل دو ماه حقوق
و مزاياي كاركنان خود را بر اساس اعﻼم نظر رئيس اداري و مدير مالي دارد.

 -١٦-٤پيمانكارموﻇف است اگر در پست ها يا مشاغل خاص با نظر كار فرما افرادي را بصورت ﺗمام وقت به كار گيرد حقوق آنان را
برابر ضوابط شركت لحاظ نمايد بدين ﺗرﺗيب بايستي برابر ليست ارائه شده براي هر يك از مشاغل  ،ميزان حقوق و مزايايي كه با
هماهنگي و محاسبه مدير منابع انساني و امور اداري ارائه مي گردد را پس از لحاظ نمودن كسور سهم كارگر بي هيچ كم و كاستي به وي
پرداخت نمايد و ﺗاييد پرداخت مبلغ به شماره حساب كارگر را پس از ﺗاييد بانك به امور اداري و مالي شركت صنايع سيمان غرب ارائه

نمايد.

٣

 -١٧-٤پيمانكار مكلف است پس از اعﻼم كار فرما داير بر ﺗشويق ،ﺗنبيه و يا جايگزيني و يا اخراج يك يا چند نﻔر از كاركنان بدون هيچ
عذري بﻼفاصله نظر كار فرما را اجرا نمايد پيمانكار ﺗضمين كننده حسن رفتار پرسنل ﺗحت مديريت و نظارت خود مي باشد .

 -١٨-٤در صورت نياز هر قسمت از كارخانه به كارگر خدماﺗي طي درخواست كتبي از طرف قسمت متقاضي با ناﻇر قرارداد )رئيس
اداري و مدير مالي و اداري( مشتمل بر ﺗعداد نﻔرات مورد نياز و مدت زمان ﻻزم اعﻼم مي گردد و پس از ﺗﺄييد مديريت كارخانه و اعﻼم

به پيمانكار ،وي مكلف خواهد بود به موقع نسبت به ﺗﺄمين نﻔرات و معرفي آنها به قسمت متقاضي اقدام نمايد .لذا در صورت عدم ﺗﺄمين و
معرفي كارگر در چنين مواقعي به ازاء هر نﻔر كارگر در هر روز مبلغ ) ٨٠٠.٠٠٠هشتصد هزار( ريال به عنوان جريمه از مطالبات پيمانكار
كسر و در صورت ﺗكرار صنايع سيمان غرب حق اعمال جريمه ﺗا دو برابر مبلغ ياد شده و نيز فسخ يكجانبه قرارداد را خواهد داشت.

 -١٩-٤هر يك از نيروهاي بكار گرفته شده در هر واحد از كارخانه ﺗحت نظر مستقيم مدير ،رئيس يا سرپرست آن قسمت يا واحد انجام
وﻇيﻔه خواهد نمود و بر اساس مقررات شركت با وي برخورد خواهد شد)درخواست مرخصي ساعتي،اداري(.....،

 -٢٠ -٤پيمانكار موﻇف است بيمه ﺗكميلي درمان بر اساس حداقل شرايط قرارداد فعلي براي كارگران فراهم نمايد ،همچنين پيمانكار بايد
نسبت به بيمه مسئوليت مدني افراد اين پيمانكاري اقدام نموده) حداقل براي  ٨نﻔر با اخذ آيين نامه پرداخت غرامت بدون راي دادگاه( و

مبلغ بيمه مسئوليت از ناحيه كارفرما پرداخت خواهد گرديد .بيمه نامه به نام شركت پيمانكاري و ﺗوسط بيمه ﺗامين آينده بايستي صادر
گردد و رونوشتي از آن ﺗحويل واحد اداري گردد.
 – ٢١ –٤با ﺗوجه به ﺗامين نيرو )شاغلين ﺗمام وقت( از سوي پيمانكار كليه مسئوليتهاي مربوط به قوانين كار و ﺗامين اجتماعي ،حوادث و
غيره در رابطه با كليه پرسنل به عهده پيمانكار بوده و موﻇف به حضور در مراجع قانوني )در صورت نياز (و ارائه پاسخهاي ﻻزم مي باشد و

كار فرما ،هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد  .ضمنا پيمانكار بايستي در پايان قرارداد جهت ﺗسويه نهايي  ،از اداره كار منطقه مﻔاصا
حساب اخذ و به كار فرما ارائه نمايد .

-٢٢-٤پيمانكار يك نﻔر را بايستي به طور جداگانه به عنوان نماينده ﺗام اﻻختيار خويش معرفي نمايدكه مسئوليت پيگيري هاي امور
كاركنان وي براساس اين قرارداد با پيمانكار خواهد بود .حضور نماينده پيمانكار در ساعات اداري ﺗمام روزهاي كاري هﻔته با هماهنگي
ناﻇر قرارداد در محل كارخانه الزامي است .در صورت عدم حضور نماينده به ازاء هر روز )٢.٠٠٠.٠٠٠دو ميليون ( ريال جريمه از محل

مطالبات و يا ﺗضمينات پيمانكار كسر خواهد شد.همچنين در ايام ﺗعطيل نيز در صورت اعﻼم كارفرما حضور نماينده پيمانكار در محل
كارخانه الزامي مي باشد.

 -٢٣-٤پيمانكار موﻇف است چنانچه نيروي جديد به قرارداد اضافه شد نسبت به معرفي قبل از شروع بكار جهت دريافت گواهي عدم
سوء پيشينه اقدام نمايد و گواهي ﺗحويل واحد حراست و امور اداري و مالي گردد .و بنا به صﻼح شركت و كارفرما در صورت نياز در هر
زمان گواهي عدم سوء پيشينه در خصوص نيروي ﺗحت امر را ارائه نمايد.

٤

 ٢٤-٤پيمانكار موﻇف است درپايان قرارداد با هريك از كارگران خود ﺗسويه حساب انجام داده ويك نسخه ازمﻔاصاحساب نهايي را به
كارفرما ﺗحويل نمايد.

ماده  – ٥تعهدات كارفرما

 -١-٥ﺗامين محل استقرار پرسنل پيمانكار در كارخانه.
 -٢-٥به كاركنان پيمانكار مشابه كاركنان كارفرما يك نوبت غذاي گرم داده مي شود .بهره مندي از ناهار يا شام يا هر دو وعده غذايي
بسته به شرايط كاري مي باشد .همچنين ﺗامين شير كارگران طي مدت قرارداد به عهده كارفرما مي باشد.

-٣-٥در مورد ﺗامين سرويس اياب وذهاب مطابق ضوابط كارخانه و شرايط جاري حاكم بر آن اقدام مي گردد.
 -٤-٥درجه مهارت  ،نوع شغل  ،محل انجام وﻇيﻔه  ،ساعات كار  ،دستمزد شاغلين ﺗمام وقت بر اساس ضوابط شركت صنايع سيمان غرب
)كارفرما ( ﺗعيين مي گردد .

-٥-٥ﺗحويل وسايل حﻔاﻇت فردي و ايمني بر اساس مقرارت شركت و نياز كارگر بر عهده كارفرما است واستﻔاده ازآن الزام قانوني ميباشد.
-٦-٥ﺗوجيه و آموزش وسايل ايمني و بهداشت كارگران به عهده كارفرما بوده و كارگر پس از دريافت ﺗاييديه ﺗوجيه از قسمت ايمني
وبهداشت به كار گمارده مي شود و پيمانكار بايستي اين موضوع را از آغاز ﺗا دريافت ﺗاييديه پيگيري نمايد.

 – ٧-٥هزينه انجام آزمايشات بدو استخدام با معرفي پيمانكار برعهده شخص معرفي شده مي باشد و انجام ازمايشات ادواري ساليانه و
انجام معاينات دوره اي ﺗوسط پزشك معتمد كارخانه بر عهده كارفرما مي باشد و در صورت كوﺗاهي در خصوص انجام معاينات از سوي
كارگران موضوع قرارداد اين موضوع در دو مرحله ﺗذكر داده ميشود و در مرحله سوم برابر راي كميته انضباط كار برخورد خواهد شد .

 -٨-٥جدول عناوين شغلي و ﺗعداد نيروهاي بكار رفته در هر شغل به همراه ليست افراد در اين پيمانكاري و شرايط پرداخت به آنها از
سوي امور اداري شركت در ابتداي قرارداد ﺗحويل پيمانكار مي گردد.

 -٩-٥عناوين شغل ها و گروه هاي مربوط به آن بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل پيمانكار ﺗامين نيروي انساني )كه به ﺗاييد اداره كار
رسيده باشد( و نوع فعاليت افراد ﺗعيين گرديده است و جدول حقوقي ﺗنظيمي از سوي واحد اداري و مالي نيز بر اساس طرح طبقه بندي

مشاغل پيمانكار و ﺗاييد اداره كار مي باشد.

 -١٠-٥ﺗامين قند و چاي كارگران مشمول قرارداد وفق رويه جاري شركت بر عهده كارفرما مي باشد.

 -١١-٥ﺗامين لباس ،كﻔش ،كﻼه ايمني و ديگر اقﻼم ضروري بر عهده و با هزينه كارفرما مي باشد و پيمانكار در خصوص مديريت و
رعايت مقررات ايمني و استﻔاده از ﺗجهيزات ﺗحويلي مسئول است.

 -١٢-٥پيمانكار بايستي ﺗعداد محدود كﻔش ،كﻼه ايمني و لباس كار از كارفرما دريافت نمايد و در مواقع بكارگيري نيروي روزمزد
اين وسايل را به آنها ﺗحويل نمايد و سپس ﺗحويل بگيرد و در پايان قرارداد به عنوان لوازم مصرفي ﺗلقي خواهد شد و عودت آنها به

٥

كارفرما ضرورﺗي ندارد).حداكثر  ٣٠جﻔت كﻔش ايمني ٣٠،عدد كﻼه ايمني و٣٠دست لباس كار( ﺗهيه لباس،كﻼه وكﻔش مازاد بر اين
ﺗعداد به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما در اين خصوص مسئوليتي ندارد و چنانچه پيمانكار موارد مذكور را ﺗحويل ننمايد كارفرما

اين وسايل را در اختيار نيروهاي پيمانكار خواهد داد و نهايتاً سه برابر مبلغ هزينه شده در اين باره را از اولين صورت وضعيت پيمانكار

كسر خواهد كرد.
 -١٣-٥ايجاد كاردكس مرخصي استحقاقي ،بدون حقوق ،استعﻼجي و ماموريتهاي ساعتي و روزانه نيروهاي پيمانكار به عهده كارفرما ميباشد.

ماده  -٦مبلغ قرارداد و روش پرداخت

مبلغ قرارداد براي هر ماه ،بشرح صورت وضعيت هايي است كه به نحو زير ﺗوسط پيمانكار ﺗنظيم و پس از بررسي ،كنترل و ﺗاييد ﺗوسط
كارفرما و نمايندگان وي و پس ازكسر كسور قانوني به پيمانكار پرداخت مي گردد :

صورت وضعيت ماهيانه مربوط به شاغلين ﺗمام وقت بر اساس جدول حقوقي پيوستي در قرارداد و كسور قانوني محقق شده بعﻼوه موارد
ذيل مي باشد .اين صورت وضعيت پس از ﺗاييد رئيس اداري  ،مدير امور مالي و مدير كارخانه به صورت ماهيانه در وجه پيمانكار

پرداخت خواهد شد .

جدول محاسبات و پرداختها به پيمانكار
رديف

موضوع

مبلغ )ريال(

١

باﻻسري نيروها )شاغلين ﺗمام وقت(

ماهيانه به ازاي هر نﻔر ------ ) ---هزار( ريال

٢

باﻻسري نيروهاي روزمزد

ماهيانه به ازاي هر نﻔر -----) -----هزار( ريال

٣

پرداختي حقوق به نيروهاي شاغل ﺗمام وقت

طبق جدول ارائه شده از سوي كارفرما با رعايت مقررات قانون كار

٤

خالص پرداختي حقوق كارگر روزمزد

برابر مقررات كار به صورت روزانه براي هر نﻔر

تبصره -٦مبالغ فوق بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده مي باشد .بديهي است پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده در صورت
مشموليت منوط به ارائه گواهي ثبت نام معتبر و به همراه صورت حساب مربوط از سوي پيمانكار مي باشد.
تبصره  -٧چنانچه بخشي و مدﺗي از زمان قرارداد در سال  ١٤٠٢واقع و اجراگردد حقوق كارگران و يا پرداختي به آنها در صورت
ﺗاييد كارفرما به ميزان افزايش شوراي عالي كار قابل ﺗغيير مي باشد .ولي در خصوص مبالغ باﻻسري كه به پيمانكار پرداخت مي گردد
هيچگونه ﺗغييري حاصل نخواهد شد.

٦

تبصره  -٨ساير پرداخت ها از جمله پاداش مناسبت

ها  ،پاداش ﺗوليد )آكورد( و  .....بر اساس ﺗصميم و ﺗاييد كارفرما ممكن است در ﺗاريخ هاي مختلف اضافه گردد كه پيمانكار موﻇف به

پرداخت كامل وجه بدون كم و كاست بر اساس مبالغ مشخص شده به پرسنل پيمانكار مي باشد.
 -١-٦پيمانكارموﻇف است بر اساس صورت وضعيتهايي كه به صورت ماهيانه دريافت نموده است  ،مبالغ ﺗاييد شده را به حساب هر نﻔر
ذينﻔع بعنوان حقوق وي پرداخت و اسناد پرداختي هر ماه را پيوست صورت وضعيت ماه بعد به كارفرما ﺗسليم نمايد  .پس از ﺗاييد اسناد

پرداختي ﺗوسط رئيس اداري ،مدير مالي و مدير كارخانه صورت وضعيت هايي كه بصورت ماهيانه پرداخت گرديده است قطعي ﺗلقي
مي شوند.

تبصره  - ٩پرداخت كليه كسور قانوني قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد و كار فرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد و
ﺗسوي ه حساب با پيمانكار منوط به اخذ مﻔاصا حساب از اداره ﺗامين اجتماعي و اداره كار و ساير مراجع ذيربط خواهد بود .

ماده  –٧ساير شرايط

 -١-٧حقوق كارگران شاغل ﺗمام وقت ﺗابع مقررات قانون كار كشور و شرايط زماني مي باشد و ميزان باﻻسري ﺗا پايان قرارداد ثابت

خواهد بود.

 -٢-٧پيمانكار ملزم به ﺗسليم گواهي صﻼحيت حرفه اي مرﺗبط با موضوع قرارداد از سوي سازمانهاي مرﺗبط به كار فرمااست .چنانچه
در طول مدت قرارداد اين صﻼحيت لغو گردد ،اين قرارداد بنا به ﺗشخيص كار فرما و اعﻼم وي خود به خود لغو و پيمانكار موﻇف به

ﺗامين كليه خسارﺗهاي كار فرما مي باشد و هيچگونه عذر و بهانه اي از سوي پيمانكار قابل قبول نمي با شد .
 -٣-٧پيمانكار در ابتداي كار ملزم به ارائه گواهي صﻼحيت ايمني براي خود وكارگران خويش مي باشد.

 -٤-٧پيمانكار موﻇف است به نيروهاي خويش اطﻼع رساني نمايد كه افراد ملزم به رعايت مقررات اداري وانضباطي شركت ميباشند
كوﺗاهي و قصور در رعايت مقررات متوجه شخص پيمانكار هم خواهد بود.

 -٥-٧نيروهاي پيمانكار ملزم به حضور در دوره هاي آموزشي عمومي واختصاصي مي باشند ودر صورت كوﺗاهي با ارائه گزارش
واحد آموزش مبني بر بي ﺗوجهي سازماني برابر مقررات انضباطي برخورد خواهد شد.

-٦-٧كارگران مشمول اين قرارداد در صورت استﻔاده از مرخصي استعﻼجي ﺗا سه روز مي ﺗواند با ارائه گواهي معتبر وﺗﺄييد رئيس
اداري و مديرمالي از اين امتياز براي يك مرﺗبه درسال استﻔاده نمايند.

 -٧-٧در زمان ايجاد حادثه پيمانكارموﻇف است گزارش حادثه راﺗكميل وپس ازطي مراحل قانوني وﺗﺄييديه هاي ﻻزم شخصاً به ﺗﺄمين
اجتماعي ارائه نموده ،همچنين گواهي آغاز به كار كارگر خويش را از ﺗﺄمين اجتماعي دريافت نمايد.
 -٨-٧در زمانهاي خاص وشرايط حساس پيمانكار موﻇف است نماينده مستقيم خودرا به همراه بازرس ايمني و بهداشت خط ﺗوليد
جهت نظارت بر كار قراردهد وهرگونه كوﺗاهي دراين خصوص برعهده پيمانكار مي باشد.

 -٩-٧هرگونه ايجاد بي نظمي درسازمان ازسوي پيمانكار يا كارگران ﺗحت پوشش وي اقدامي برابر مقررات وكميته انضباطي خواهد
داشت كه پيمانكار وكارگران با آگاهي كامل ﺗمامي اين شرايط را مي پذيرند وهيچگونه ادعايي نخواهند داشت.

٧

 -١٠-٧چنانچه هريك ازنيروهاي شاغل دراين قرارداد دچار مشكلي شد يا نتوانست بيش ازيك ماه درمحل كار حاضر شود پيمانكار
بايستي موضوع را كتبا ًبه اطﻼع رئيس اداري و مدير مالي برساند ﺗا پس از ﺗصميم گيري ﺗوسط كارفرما دراين خصوص اقدام مقتضي

صورت پذيرد.

 -١١-٧گزارشهاي مورد نياز درخصوص نيروهاي ﺗحت پوشش پيمانكار براساس درخواست رئيس اداري و مدير مالي برعهده پيمانكار
است كه بايستي گزارش هارا دراسرع وقت ارائه نمايد.

 -١٢-٧در شرايط خاص ميزان اضافه كار مازاد را كه پرداخت نشده مي بايست ﺗوسط پيمانكار ليست و پس از ﺗﺄييد وارائه گزارش

ﻻزم ﺗوسط مدير واحد با ذكر دﻻيل و ﺗﺄييد رئيس اداري ،مدير مالي ومدير كارخانه ،ارائه دهدكه پس از ﺗﺄييد مدير عامل شركت

درماههاي بعد به شرط رعايت ميانگين واحدي قابل پرداخت خواهد بود .ميزان اضافه كاري بر اساس دستور العمل هاي جاري شركت
مي باشد.

 -١٣-٧پيمانكار درپايان قرارداد بايستي مﻔاصا حسابهاي ﺗﺄمين اجتماعي ،اداره كارودارايي و....را ارائه وآخرين صورت وضعيت و
حسن انجام كار و ﺗضمين خويش را دريافت نمايد درغير اينصورت برابر مقررات آمره قانون اقدام خواهد شد.

 -١٤-٧مﻔاد مواد  ١٣و  ٩٥قانون كار به پيمانكار ﺗﻔهيم گرديد و مقرر شد پيمانكاركليه مسائل حﻔاﻇتي و ايمني حسب مواد قانون كار را
در مورد كارگران خود اعمال نمايد و شركت صنايع سيمان غرب هيچگونه مسئوليتي در قبال حوادث ناشي از كار در خصوص

كارگران پيمانكار اعم از حوادث جزئي و يا نقص عضو و فوت 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.

 -١٥-٧در صورت عدم رعايت دقيق نكات ايمني و زيست محيطي هيچ گونه عذري از پيمانكار مسموع نبوده و درصورت مشاهده
چنين مواردي كارفرما حق فسخ يك جانبه قرارداد را خواهد داشت و پيمانكار نيز حق هرگونه اعتراض و ادعايي را در اين خصوص از
خود سلب و ساقط نمود.

 -١٦-٧پيمانكار متعهد است كليه ﺗدابير ﻻزم را براي جلوگيري از ورود خسارت به مصالﺢ ،مواد ،ماشين آﻻت ،ابزار و لوازم و
ﺗﺄسيسات جانبي محل كار و كليه اموال كارفرما اﺗخاذ نمايد و در صورت وارد شدن هرگونه صدمه يا خسارت به كارخانه از طرف هر

يك از كارگران پيمانكار،كارفرما مبلغ خسارت را با نظر خود محاسبه و از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي نمايد ،همچنين چنانچه
عدم پرداخت حقوق به اعتصاب ،ﺗحصن و ﺗرك كار بيانجامد پيمانكار مسئول بوده و مكلف به جبران خسارات وارده مي باشد و در

صورت ﺗكرار ،كارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

 -١٧-٧پيمانكار و ﺗمامي كارگران ايشان موﻇف به رعايت اصول اخﻼقي و شئونات اسﻼمي ،مقررات انضباطي و ضوابط كارخانه
مي باشند و چنانچه خود يا هر يك ازكارگران ﺗحت امر وي خﻼف آن رفتار نمايند،كارفرما قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نموده و
ﺗمامي ضرر و زيان مربوط را از مطالبات پيمانكار كسر مي نمايد.

٨

-١٨-٧پيمانكار به هيچ عنوان نمي ﺗواند انجام ﺗمام يا قسمتي از كار موضوع اين قرارداد را به غير واگذار نمايد.
 - ١٩-٧در صورت مشاهده هرگونه ﺗخلف از طرف كارگران ،پيمانكار موﻇف است نﻔر متخلف رابا نظر كارفرما ﺗعويض نمايد.
بديهي است دستمزد و هزينه هاي مربوط به آن از حساب پيمانكار كسر خواهد شد.

 - ٢٠-٧پيمانكار موﻇف است نسبت به عقد قرارداد با هريك از نﻔرات منطبق با طرح كتابچه طبقه بندي مشاغل پيمانكار مشمول قانون
كار اقدام نمايد و رونوشت آن را به اداره كار و امور اجتماعي كارفرما و كارگران ارسال نمايد.

تبصره - ١٠درصورﺗي كه پيمانكار بعد از اولين اخطار كتبي ناﻇر قرارداد نسبت به انجام امور مربوط به قرارداد طي مدت ﺗعيين شده
اقدام ننمايد ،بعد از اخطار جهت مرﺗبه اول به ميزان دو درصد ،مرﺗبه دوم به ميزان 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 عﻼوه بر
خسارت مذكور ،قرارداد نيز فسخ مي گردد.

 -٢١-٧پيمانكار موﻇف است موضوع قرارداد را طي ساعات اداري كارفرما با شرايط و مقررات داخلي اجرا نمايد و در صورت درخواست
كارفرما مبني بر اجراي كار در خارج از ساعت اداري ،پيمانكار موﻇف به ﺗغيير ساعت كار مي باشد.

 -٢٢-٧پيمانكار متعهد است نﻔرات مورد نياز كارفرما را پس از ﺗﺄييد وي بكار گيرد و در صورﺗي كه كارگران پيمانكار داراي صﻼحيت
كاري و رفتاري نباشند با درخواست كارفرما موﻇف به ﺗعويض نﻔر مزبور مي باشد.
-٢٣-٧پيمانكار موﻇف است كليه كارگران خود را از ميان نيروهاي سالم )غيرمعتاد( ،غير مشمول ١٨ ،سال به باﻻ ،با ﺗجربه و آموزش ديده

انتخاب نمايد.مسئوليت هاي قانوني)حقوقي وقضايي(عدم رعايت اين ماده كﻼً 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.

 -٢٤-٧پيمانكار مكلف است صورت وضعيت خود را به صورت سيستمي ) نرم افزاري ( به امور اداري و مالي ارائه نمايد.

 -٢٥-٧پيمانكار موﻇف است يك نﻔر را به عنوان رابط واحد ايمني و حﻔاﻇت بهداشت فردي براي همكاري به بخش ايمني كارفرما

معرفي نمايد.

 -٢٦-٧بكارگيري پرسنل طرف قرارداد با پيمانكار ﺗوسط كارفرما به هيچ وجه باعث ايجاد رابطه استخدامي مابين كارفرما و پرسنل
پيمانكار نگرد يده و به هر حال پيمانكار مسئول و جوابگوي ﺗمامي مسائل پرسنلي خود در ﺗمام زمينه ها خواهد بود.

ماده  -٨تعيين جرائم و خسارات

پيمانكار به كارفرما اختيار كامل مي دهد كه راساً نسبت به ﺗعيين جرائم و خسارات ناشي از سوء عملكرد وي يا كاركنان ﺗحت پوشش

بويژه در صورت ﺗاخيرات  ،و غيبت هاي غير موجه به ﺗشخيص و برابر مقررات خود اقدام و مبلغ متعلقه را از صورت حسابهاي ماهيانه

پيمانكار كسر نمايد و پيمانكار با سلب هرگونه اعتراض از خود ملزم و متعهد به پرداخت هرگونه وجه به عنوان جريمه يا رفع نقص ميباشد .

٩

ماده  -٩نظارت و بازرسي

 -١-٩نظارت بر اجراي مﻔاد قرارداد و همچنين نظارت بر كيﻔيت وكميت موضوع قرارداد به عهده ناﻇر قرارداد )مدير منابع انساني( بوده
كه بدينوسيله به پيمانكار معرفي مي گردد .بديهي است مﻼك عمل در خصوص ﺗﺄييد يا عدم ﺗﺄييد خدمات ارائه شده به كارفرما راي

كتبي ناﻇرين قرارداد بوده و پيمانكار حق هرگونه اعتراض و ادعايي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نمود .ضمناً ﺗﺄييد ناﻇرين
قرارداد نافي مسئوليتهاي پيمانكار نخواهد بود.

تبصره -١١كارفرما كتباً نسبت به معرفي ناﻇر فني جهت نظارت بر عملكرد نيروهاي پيمانكار در خصوص 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.

 -٢-٩نظارت كارفرما رافع ﺗعهداﺗي كه پيمانكار بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است نخواهد بود  .ضمناً ﺗعداد عوامل پيمانكار و
كاركرد آنها به صورت روزانه ﺗوسط نماينده كارفرما كنترل و ﺗاييد خواهد شد .

ماده  -١٠حل اختﻼف و شرط داوري

به عنوان توافقي مستقل از قرارداد هرگونه ادعا و اختﻼف ولو كراراٌ اعم ازاينكه درخصوص انعقاد يا اجرا يا انحﻼل و مسائل ناشي از تفسير
و اجرا مفاد قرارداد و غير آن باشد ،از طريق داور منصوب توسط مدير امور حقوقي شركت سرمايه گذاري سيمان تامين)ســهامي عــام( بــه

شماره ثبت  ١٥١٣٩٤و شناسه ملي ١٠١٠١٩٤٣٠٦٦به نشاني تهران ،خيابان گاندي ،بن بســت ســوم ،پــﻼك ،١٤طبقــه دوم حــل و فصــل مــي
گردد .داور منصوب اختيار مصالحه و سازش ميان طرفين را نيز داراست و مدت زمان داوري شش ماه از تاريخ قبول داور مي باشدو حسب

تشخيص داور براي دو دوره شش ماهه ديگر)حداكثر يك و نيم سال( راســا توســط داور قابــل تمديــد اســت .ضــمنا طـرفين اختيــار اعــﻼم
موافقت خود را درخصوص ورود ثالث و يا جلب ثالث)اعم از هر شخص حقيقي و يا حقــوقي( بــه مقــام ناصــب)وفق صــدر مــاده حاضــر(
تفويض نمودند.صرف نظر از اينكه در يك فقره اختﻼف باشد يا در اختﻼفات متعدد تصميم داور مذكور براي طرفين قطعي و ﻻزم اﻻجرا
بوده و به صورت ابﻼغ حضوري و يا از طريق پست سفارشي و يا با ارسال نتيجه راي از طريق اظهار نامه به نشاني طرفين مندرج در قرارداد

حاضر ارسال و ابﻼغ خواهد شد .گواهي مامور پست و يا گواهي ابﻼغ اظهارنامه به منزله ابﻼغ است و آثار قانوني خود را دارد حق الزحمه

داوري براساس تعرفه قوه قضاييه تعيين مي گردد و تمامي هزينه هاي داوري اعم از حــق الزحمــه داور ،هزينــه كارشناســي و غيــره برعهــده

محكوم عليه/عليهم راي داوري مي باشد .در صورت محكوميت هر طرف ،هزينه يادشده از هرگونه مطالبات نزد طرف مقابل و يا تضــامين
وي قابل كسر و احتساب و يا از ساير طرق قانوني قابل مطالبه مي باشد.ضمنا تعيين محل تشكيل جلسات)احتمالي( داوري و كليــه ترتيبــات

رسيدگي با داور منصوب مي باشد.توافق داوري مستقل از قرارداد بوده و درصورت انحﻼل اقاله ،فسخ ،انفساخ يا ابطﻼل يا بطﻼن تمــام يــا
قسمتي از اين قرارداد ،توافق داوري كماكان به قوت خود باقي است.

١٠

ماده  -١١تضمين حسن انجام كار و تعهدات

 -١-١١از پرداخت ها به عنوان باﻻسري ) %٥پنﺞ درصد( بعنوان ﺗضمين حسن انجام كار كسر و بعنوان سپرده نزد كارفرما نگهداري و در
صورت رضايت از عملكرد وي در پايان قرارداد به وي مسترد خواهد شد .

 -٢-١١پيمانكار ملزم مي باشد جهت حسن اجراي ﺗعهدات موضوع قرارداد  ،ﺗضمين)يك فقره چك يا سﻔته با نظر مدير مالي و امور
حقوقي سيمان غرب( به مبلغ ٢٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ريال در وجه شركت صنايع سيمان غرب به امور مالي كارفرما ﺗحويل نمايد  .ﺗضمين
مزبور پس از پايان مدت قرارداد چنانچه موردي براي ضبط و يا برداشت بابت خسارات احتمالي از محل آن نباشد ،عيناً به پيمانكار مسترد

خواهد شد .

ماده  -١٢كسورات قانوني
مسئوليت پرداخت كسور قانوني قرارداد به عهده پيمانكار است .ضمناً پيمانكار ﺗعهد مي نمايد كه از قوانين و مقررات مربوط به كار و

بيمه هاي اجتماعي و حﻔاﻇت فني) موضوع ماده  ١٣قانون كار و ﺗامين اجتماعي( و همچنين قوانين مربوط به مالياﺗها و عوارض

شهرداري ،دارائي و… كامﻼً آگاه بوده و همه آنها را رعايت مي نمايد.

بديهي است مسئوليت عدم پرداخت ﺗعرفه هاي مذكور و نيز عدم اجراي قوانين و مقررات متوجه كارفرما نمي باشد.

ماده  -١٣قوه قهريه ) فورس ماژور (

درصورت وقوع حوادث پيش بيني نشده از قبيل عوامل قهريه طبيعي كه منجر به ﺗعطيلي كارگاه هريك از طرفين گردد اين قرارداد به
حالت ﺗعليق درآمده و پس از رفع آثار عوامل مذكور و در صورت صﻼحديد كارفرما ادامه يافته و قابل اجرا خواهد بود.

ماده  -١٤فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراي ﺗعهدات به موقع ﺗوسط پيمانكار و يا در صورت بروز يك يا چند مورد از موارد زير كارفرما با اخطار كتبي ده
روزه و يا ارسال اﻇهارنامه قبلي بدون رعايت ﺗشريﻔات قضائي به صورت يك طرفه مجاز به فسخ قرارداد مي باشد .در اين صورت كليه

خسارت ها و هزينه هاي ناشي از عدم اجراي كل اين قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد و سپرده حسن انجام كار به نﻔع كارفرما ضبط

خواهد شد.

 -١ﺗﺄخير غير موجه بيش از مدت قرارداد.

 -٢عدم ﺗوانايي انجام كار از نظر فني از سوي پيمانكار.
 -٣عدم رعايت اصول فني -حﻔاﻇتي ﺗوسط پيمانكار.

 -٤عدم رعايت شئونات اخﻼقي و اسﻼمي و ضوابط كارخانه ﺗوسط پيمانكار و كارگران زير نظر پيمانكار.
 -٥واگذاري موضوع قرارداد كﻼَ يا جزاَ به غير اعم از افراد حقيقي و حقوقي.
 -٦انحﻼل شركت پيمانكار.
 -٧ورشكستگي پيمانكار.

١١

تبصره -١٢كارفرما با ا عﻼم قبلي به مدت پانزده روز مجاز به فسخ قرارداد مي باشد.

ماده  -١٥اقامتگاه قانوني

اقامتگاه طرفين همان است كه در ابتداي قرارداد ذكر گرديده است ،لذا هر يك از متعاملين موﻇف است در صورت ﺗغيير محل اقامت
مراﺗب را كتباً به طرف مقابل ابﻼغ نمايد؛ در غير اين صورت هرگونه مكاﺗبه به آدرس گذشته نافذ بوده و عذر عدم اطﻼع پذيرفته نخواهد
بود.

ماده  -١٦مواد و نسخ قرارداد
اين قرارداد در ١٦ماده و ١٢ﺗبصره وچهار نسخه ﺗنظيم  ،امضاء و مبادله گرديده و هرچهارنسخه آن معتبر و حكم واحد را خواهند داشت
و بين طرفين و قائم مقام قانوني آنان قطعي و معتبر و ﻻزم اﻻجرا و ﻻزم اﻻﺗباع مي باشد.

پيمانكار

كارفرما

شركت -------- --------

شركت صنايع سيمان غرب

مدير عامل

١٢

عضو هيئت مديره

