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  انتخاب پيمانكار  مناقصه آگهي

شـهربان   بي معادن بياز  برداریبهرهعمليات انتخاب پيمانكار در نظر دارد  ـ سهامي عام شركت سيمان تهران

)در مجمـ ع   تن سـنگ باللـه   010111و  (تن 0.0.1.111در مجم ع ) سنگ آهک تن 001.111ماهيانه  به ميزان

   به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. ایهلدو مرح را از طريق مناقصۀ عمومي تن( 0.10111

بهه سهايت    www.tehrancement.co.irآدرس از طريق  مناقصه ادنسو دريافت ا كسب اطالعاتتوانند جهت متقاضيان مي

 مراجعه نمايند.      سيمان تهران سايت شركت 

 شركت سيمان تهران ـ سهامي عام
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 بي بي شهربانودن ابرداری از معانتخاب پيمانكار بهره عمومي شرایط شرکت در مناقصهبرگ اطالعات و 

عالقمنهدان  از  ،شههربانو بهي  معهادن بهي   از بهرداری بهرهعمليات جهت  واجد صالحيت پيمانكارانتخاب  مبني برپيرو آگهي منتشره 

در  ت،يه موقع يو بررسه  ديبازد نيمتن و اسناد مناقصه و همچن نيمفاد ا قيكه پس از مطالعه دقنمايد مي مناقصه درخواستكت در شر

 رخانهه يدر پاكت سربسهته، بهه دب   ليذ طيخود را مطابق شرا شنهاديمورد نظر، پ عملياتصورت داشتن امكانات الزم و متناسب با حجم 

 ند.ينما افتيدر ديو رس ميتسل 5-1درس مذكور در بند به آ تهران مانيكميسيون معامالت شركت س

 :مناقصهموضوع  -1

سنگ آهك موردنياز  بارگيری، استخراج و برداری  ، باطله، احداث جبهه كار، آماده سازیانجام فرآيند عمليات توسعهاز است  عبارت

ن تهران واقع در غني مجتمع صنعتي سيما آن در و تحويل 4و  3، 2شهربانو شامل معادن بي از سينه كارهای مختلف معادن بي

 آباد شهرری به شرح زير : 

تهن و جمعها     131.111ماهيانهه   بهارگيری ، احداث جبهه كار و استخراج )شامل حفاری و دپو( و ، توسعه: فرآيند آماده سازی 1-1

نگ مجتمع های سمحل آسياشهربانو و تحويل آن در  سنگ آهك از جبهه كارهای مختلف معادن بي بيتن  1.5.1.111مقدار 

 های دپو كه از طرف كارفرما تعيين مي گردد.  صنعتي سيمان تهران و يا محل

تهن سهنگ باطلهه از     3.1.111تن و جمعا  مقدار  31.111: فرآيند استخراج )شامل حفاری و دپو( ، بارگيری و حمل ماهيانه  2-1

 .)در صورت نياز کارفرما(رارداد جبهه كارهای معدن بي بي شهربانو و تخليه آن در رمپ باطله در طول مدت ق

 : حفاری چالهای اكتشافي توسط واگن دريل بنا به درخواست كارفرما . 3-1

ههای معهدن از كليهه    های جديد و مرمت و نگهداری جاده های معدن )گريد كردن( و آب پاشهي  جهاده  : فرآيند احداث جاده 4-1

 . عمجتم 8های درب مواد خام و واحد كارها تا ميدانجبهه

، لهيكن مطهابق   باشهد مهي  به مدت یک سـا   مناقصهنتيجهه  بالفاصله بعد ازمشخص شدن  زمان اجرای عمليات : عملياتمدت  -2

 .اضافه شودماه  2تواند به مدت اين مدت مي قرارداد 2ذيل ماده تبصره 

 مجتمع صنعتي سيمان تهران واقع در غني آباد شهرری.در مجاورت بي بي شهربانو  4و  3، 2معادن  :محل انجام کار -3

 :تضمين شرکت در مناقصه -4 

 ي( ريهال كهه مه   5ر111ر111ر1/111) ارديه ليم پهن  بهه مبله     يضمانتنامه بانك ايكي تضمين شده و ارائه يك برگ چك بان : 1-4

تهران با كهد   مانيباشد، بابت سپرده شركت در مناقصه به نام شركت س ديصدور و قابل تمد خيسه ماه اعتبار از تار یحداقل دارا ستيبا

خهود از   يبا تكميل فرم درخواسهت بلوكهه شهدن مطالبهات قطعه      تواننديتهران م مانيس يكنون مانكارانيپ« . 118.1181241» يمل

 .نديارائه نما نيرا به عنوان تضم (، در صورت تأييد امور مالي سيمان تهران، آنوستيتهران )پ مانيس

م ضهمانت نامهه   شود تا تاريخ امضاء قرارداد و تسلي ای كه در مناقصه برنده شناخته مي سپرده يا ضمانت نامه پيشنهاد دهنده : 2-4

 .باقي خواهد ماند حسن اجرای تعهدات نزد شركت

گيرد نيز تا امضاء   سپرده يا ضمانت نامه شركت در مناقصه پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنان در مرتبه دوم و سوم قرار مي : 3-4

ت نامه سپرده شركت در مناقصه نفر چهارم قرارداد و ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات توسط نفر اول نگهداری خواهد شد و ضمان

 .به بعد آزاد و مسترد خواهد گرديد
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گهردد نسهبت بهه      برنده مناقصه ملزم است ظرف مهلت مقرر )به استثناء روزهای تعطيل( كه توسط مناقصه گذار تعيهين مهي   : 4-4

نفع شركت سيمان تهران ضبط خواهد شهد و برنهده   امضاء قرارداد اقدام كند در غير اينصورت تضمين و يا سپرده شركت در مناقصه به 

، ين نامه معهامالت شهركت  در چنين مواردی با رعايت آي .نمايد مذكور حق هرگونه اعتراض و دعوی را در اين خصوص از خود سلب مي

نيز ضبط و از نفر سوم بهرای   نفر دوم به عنوان برنده اعالم و در صورتيكه نفر دوم به شرح مذكور حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او

 انعقاد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد .

در صورتي كه تفاوت قيمت نفرات اول ، دوم و سوم بيش از مبل  سپرده باشد اختيار واگذاری به نفرات بعدی با شهركت   یادآوری :

 باشد. سيمان تهران مي

 :تسليم پيشنهاد  -5

های اجرای عمليات اقدام و پيشنهاد خود را در نسبت به اخذ اسناد از سايت و بازديد از محل : پيشنهاد دهندگان بايد بالفاصله 1-5

به نشهاني  )به دبيرخانه كميسيون معامالت شركت سيمان تهران  22/10/99م رخ  شنبهسه  روز 15:11تا ساعت های سربسته پاكت

بها شهماره تمهاس     ي، سهركار خهانم زمهان    22، اتها    5ني، پالك تهران، خيابان فردوسي، خيابان شهيد تقوی )كوشك(، كوچه انوشيروا

           .ندينما افتيو رسيد در ليتحو(  2133.2..

: هرگونه پاك شدگي و قلم خوردگي يا تغيير در عبارات يا ارقام مندرج در پيشنهاد قيمهت بايهد بها امضهاهای مجهاز پيشهنهاد        2-5

 دهنده مورد تأييد قرار گيرد .

گيرد مگر اينكه توسط كارفرما انجام كاری كه در اسناد نباشهد بهه موضهو      مت پيشنهادی هيچ گونه تعديلي تعلق نمي: به قي 3-5

 قرارداد اضافه گردد .

را پس از مطالعه بدون تغيير ، حذف و يا قرار دادن شرط در آن تكميل، تنظيم  : پيشنهاد دهنده بايد كليه اورا  اسناد مناقصه 4-5

احبان امضاء مجاز خود امضاء و مهر و ارسال كند. پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد و هرگونه ابهام تهيه و تسهليم گهردد.   و به وسيله ص

، ناقص، مبهم و مشروط، بدون امضاء و يا پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ تعيين شده واصهل  ادهای فاقد تضمين شركت در مناقصهبه پيشنه

 شد .    گردد ترتيب اثر داده نخواهد

 پيشنهاد بايد از هر حيث برای مدت سه ماه بعد از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهادها معتبر باشد .   :اعتبار پيشنهاد -6

 های جداگانه قرار داده شود :به ترتيب زیر در پاکت اسناد مناقصه  -7

 :ه( قرار داده ش د عبارتند ازبه ترتيب زیر )در پ ش« الف » مدارک و اسنادی كه باید در پاكت  : 0-0
: كپي اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي در مورد تأسيس شركت و دارندگان حق امضاء مجاز برای اسناد مالي تعهدآور )برای  1-1-2

 اشخاص حقوقي( .

برای اشهخاص  ) باشد  صاحبان امضای مجاز و آدرس شركت روزنامه رسمي كه حاوی آخرين تغييرات: تصوير آخرين آگهي  2-1-2

 حقوقي(.

 : تصوير كارت ملي صاحبان امضای مجاز. 3-1-2

باشهند از   ها مهي   های مرتبط با موضو  مناقصه از سازمانها يا نهادها يا موسساتي كه متولي صدور گواهينامه : كپي گواهينامه 4-1-2

 های صنفي. ، وزارت كار و اتحاديهبرنامه و بودجهقبيل سازمان 

 اهينامه ثبت نام در نظام مالياتي بر ارزش افزوده. : ارائه گو 5-1-2
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تأييديه صالحيت ايمنهي از اداره كهار، تعهاون و    : ارائه اسناد و مستندات مربوط به كد اقتصادی، كدپستي شركت، كدملي و  1-2-.

   رفاه اجتماعي.

 : قراردادهايي كه با سيمان تهران منعقد شده باشد. 2-1-2

 ارداد فعلي )در صورت موجود بودن(.: آدرس محل كار قر 8-1-2

 : فرمهای تكميل شده پيوست. 9-1-2

 )در صورت وجود( . اند  كه سابقه كار در آنجا داشته هاييشركتنامه يا حسن انجام كار از رضايت:  11-1-2

 بهرگ  و هها در مناقصه، فهرم  شرايط شركت ،يمنيا وستي)ازجمله نمونه قرارداد، قرارداد عدم افشاء، پ: كليه اسناد مناقصه  11-1-2

  .مهر و امضای صاحبان امضای مجاز با ( متيق شنهاديو پ زآنالي

 : حاوی تضمين شركت در مناقصه« ب » پاكت  : 2-0

 . 4-1به شرح بند 
 : قرار داده ش د عبارتند از« ج » اسناد و مداركي كه باید در پاكت  : 0-0
 تكميل شده باشد . : پيشنهاد قيمت كه بايد به طور صحيح 1-3-2

 : ليست آناليز )تجزيه بهاء( پيشنهاد قيمتهای داده شده مرتبط با موضو  مناقصه . 2-3-2

: مبل  پيشنهاد قيمت برای كل كار بايد به عدد و حروف و بر حسب ريال در برگ پيشنهاد نوشته شود. برای تعيهين برنهده    3-3-2

 ل خواهد بود و پيشنهادی كه قيمت كل به حروف را نداشته باشد مردود است.مناقصه ارقامي كه با حروف نوشته شده مالك عم

 : هاپاکت گشایش -8     
با حضور اعضهای كميسهيون    شهرری، غني آبادواقع در مجتمع صنعتي سيمان تهران های محتوی پيشنهادها در محل : پاكت 1-8

يهين  امل نبوده و يا فاقد سپرده تضميني يا با كسری ميزان تضهمين تع ك بو  الفمناقصه باز و قرائت خواهند شد. هرگاه محتوی پاكت 

به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد اقدامي به عمل نخواهد آمد و مدارك عينا   ج، پيشنهاد مردود تلقي و نسبت به افتتاح پاكت شده باشد

 .  شد

وح و نسبت به قرائت پيشنهاد قيمت اقدام خواههد  مفت جبطور صحيح گذارده شده باشد پاكت  بو  الف: هرگاه محتوی پاكت  2-8

 شد.  

 :تغيير یا تصحيح اسناد و مدارک مناقصه  -9 
توانهد بهه ههر     الزم است پيشنهاد دهنده به دقت اسناد و مدارك مناقصه را بررسي كند و كامال  از كليه شرايط و موضوعاتي كه مهي 

ای اختاللي در اسناد مالحظه كنهد يها متوجهه از قلهم      يابد. هرگاه پيشنهاد دهندههای آن موثر باشد اطال   صورت در كار و يا در هزينه

سهيمان   مجتمع صنعتيافتادن مشخصات و يا اسناد ديگری گردد يا در مورد معاني آنها دچار ترديد گردد فورا  دبير كميسيون معامالت 

 را دريافت دارد . تهران را كتبا  مطلع نموده و قبل از تسليم پيشنهاد توضيح كتبي شركت

 :نظر در اسناد مناقصه  تجدید -11

 يستيداشته باشند با يمدارك مناقصه ابهام ريسا اياز مشخصات  ياز شركت كنندگان در مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمت كيهر 

تهران اطال   مانيكت ساسناد و مدارك مناقصه، مراتب را كتبا  به دبير كميسيون معامالت شر افتي( روز پس از در2ظرف مدت دو )

از  يبه مدارك مناقصه، به طور رسم يحذف مطلب اياضافه  دنظر،يتجد اي حي. هر نو  توضنديبنما يتبك حيتوض افتيدر یدهند و تقاضا

،  ريي. شركت حق تغديضمائم جزء مدارك مناقصه منظور خواهد گرد نيگردد. ا يتهران اعالم م مانيس تيدر سا هيدرج الحاق قيطر
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دارد و اگر  يخود محفوظ م یبرا شنهادهايپ ميمهلت الزم جهت تسل یمدارك را قبل از انقضا ايدر مشخصات  دنظريح و تجداصال

مزبور  هيقبل از ارسال الحاق یشنهاديتهران اعالم خواهد شد و چنانچه پ مانيس تيسا قياصالحات فو  از طر ديآ شيپ یمورد نيچن

 ني. چنانچه اديو اصالحات الزم بنما راتيياسترداد آنرا به منظور انجام تغ یق دارد تقاضادهنده ح شنهاديشده باشد، پ ميتسل

تواند با  يم شنهادهايپ افتيروز در نيآخر نصورتيهر دو باشد در ا اي یشنهاديپ متيق اي ريمقاد ريياصالح مستلزم تغ اي دنظريتجد

 دنظرياعمال اصالحات و تجد یبرا يدهندگان فرصت كاف شنهاديكه پ یافتد، به نحو قيتهران، به تعو مانيشركت س تياعالم در سا

 داشته باشند.

 ج به ذكر داليلي باشد مختار است.كارفرما در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها بدون آنكه احتيا  قبول یا رد پيشنهاد : -11

 :سایر شرایط  -12

های انجام كار بازديد به عمهل آورده تها پيشهنهاد بها     هماهنگي قبلي از محل های اعالم شده با: پيشنهاد دهنده بايد در تاريخ 1-12

سهاعت بازديهد از   اطالعي از شرايط كاری موجود مورد پذيرش نخواهد بهود.  واقعيت تطبيق داشته باشد. در هر صورت هرگونه اظهار بي

 باشد.   روزهای كاری مي 15الي  8فقط از ساعت  مجتمع

وان برنده مناقصه اعالم خواهد شد موظف است حسب درخواست سيمان تهران حداكثر ظرف مهدت يهك   : شركتي كه به عن 2-12

در خصهوص   (تعهدنامه محضرینامه از دفاتر اسناد رسمي )اقراراخذ هفته پس از انعقاد قرارداد و قبل از شرو  به كار نسبت به تنظيم و 

 ه كارگيری شده در اين پروژه اقدام كند.های مدني و قضائي پرسنل بدار بودن كليه مسئوليت عهده

 .باشد: پرداخت كسور قانوني شامل بيمه مترتب بر قرارداد به عهده پيمانكار مي 3-12

: متقاضيان بايد پيشنهاد قيمت خود را فقط در فرمت برگ پيشنهاد قيمت شركت سيمان تهران درج و ارائه كنند. همچنين  4-12

 .     شودموجب ابطال پيشنهاد متقاضي در مناقصه  تواندمي مناقصه در برگ پيشنهادی و يا آناليز قيمت درج هرگونه شرط خارج از شرايط

 : سيمان تهران در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است. در ضمن هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه است . 5-12

 .تهيه كنند www.tehrancement.co.irركت سيمان تهران به آدرس : متقاضيان بايد كليه اسناد مناقصه را از طريق سايت ش 12-.

آقهای  بها   33421238شماره تلفهن   از طريقتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت پاسخ سواالت خود  : متقاضيان مي 2-12

 .عرب زاده تماس حاصل فرمايند

 

 باشد يد ميأیشرایط ف ق م رد ت

 ..........نام و نام خان ادگي ............

 تاریخ ...........................................

 مهر شركت و امضاء صاحبان امضاء 

 

 
 

 

 



 . 

 

  

 

  

 ام ر مالي سيمان تهران   

از مطالبات اينجانب / اين شهركت .  .  .  .  .  .  .    ریا  (0ر111ر111ر111) پنج ميليارد شود مبل  بدينوسيله تقاضا مي

-معادن بـي از  برداریبهرهعمليات پيمانكار  انتخاب مناقصه عم مين شركت در .  .  .  .  .  .  .  .  .  . جهت تضمي

)در  تن سنگ بالله 010111و  (تن 0.0.1.111در مجم ع ) سنگ آهک تن 001.111ماهيانه  به ميزانشهربان  بي 

سيمان تههران، بلوكهه شهود و مراتهب بهه شهرح ذيهل بهرای          1399مهرماه  آگهي مناقصهموضو   تن( 0.10111مجم ع 

 دبيرخانه كميسيون معامالت سيمان تهران گواهي گردد.

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 لي سيمان تهران به دبيرخانه كميسي ن معامالت    از ام ر ما

از مطالبههات  ریــا  (0ر111ر111ر111) ميليــارد پــنج شههود مطههابق درخواسههت فههو  مبلهه  بدينوسههيله گههواهي مههي

شهرايط مناقصهه    4متقاضي بابت تضمين شركت در مناقصه بلوكه شده و مطابق بند  /ضمانتنامه بانكي/ چك بانكيشركت

 .  دبرای مسترد شدن آن اقدام خواهد ش

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 مناقصه گر و مهر 0 امضانام               

 تاریخ                 

 و مهر امضا 0نام                   

 ام ر مالي سيمان تهران                 
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 برداری از معادن بي بي شهربانومناقصه انتخاب پيمانكار بهره پيشنهاد قيمتبرگ 

 شرح عمليات ردیف

مقدار بر 

حسب 

تن 

 ماهيانه

مقدار بر 

حسب تن 

 ساليانه

مبلغ 

 واحد

 انهمبلغ كل سالي

 به عدد به حروف

0 

فرآيند آماده سازی ، توسعه ، احداث 

جبهه كار و استخراج )شامل حفهاری  

سههنگ آهههك از  بههارگيریو دپههو( و 

جبهه كارهای مختلف معادن بي بهي  

شههههربانو و تحويهههل آن در محهههل  

آسههيابهای سههنگ مجتمههع صههنعتي  

سيمان تهران و يا محلهای دپو كه از 

 گردد. طرف كارفرما تعيين مي

001.111 0.0.1.111  

  

2 

فرآينههد اسههتخراج )شههامل حفههاری و 

دپو( ، بارگيری و حمل سنگ باطلهه  

از جبهههه كارهههای معههدن بههي بههي   

شهربانو و تخليه آن در رمهپ باطلهه   

)در صـ رت  در طول مدت قهرارداد  

 نياز كارفرما(.

01.111 0.1.111  

  

   جمع كل عمليات معدنكاری 

 مهر و امضاء مدیرعامل/عضو هيئت مدیره                                                  نام شرکت/پيمانكار  

 نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء :

 نشاني و تلفن :

 تاریخ تنظيم :
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 راردادـقه نونم

با  اداره ثبت شركتها 4513ثبت شده به شماره  شركت سيمان تهران ـ سهامي عامفيمابين اين قرارداد       

به نشاني تهران، سيد عباس حسيني و بابك نظريان به مديريت آقايان  4111-11.9-8.53كد اقتصادی شماره 

كه از اين پهس   218391..به شماره تلفن  5خيابان فردوسي ، خيابان شهيد تقوی ، كوچه انوشيرواني ، پالك 

 .....................به شماره ثبهت  ................................. .........شركت  و شود از يكطرف  ناميده مي «كارفرما » به اختصار 

 بهها كههد اقتصههادی شههماره ..........................................موسسههات غيرتجههاری و شناسههه ملههي اداره ثبههت شههركتها و 

، ................................................................................................... ..............بهههههه نشهههههاني   .....................................................

و تلفههههن همههههراه   ............................................... بههههه شههههماره تلفههههن ...........................................  كدپسههههتي 

كهه   با شماره ملهي . . . . .   ..........................................................................به مديريت آقايان  ..............................................

ي منهدرج در روزنامهه رسهم    ..................................مورخ  ..............................................................به موجب آگهي شماره 

 «پيمانكـار »با مهر شركت بوده و به اختصهار   دارای حق امضا...................................... مورخ  .........................شماره 

    .گردد شود از طرف ديگر به شرح زير منعقد مي ناميده مي

   
 : موضوع قرارداد -1ماده 

، اسهتخراج و   بهرداری   ، آماده سازی ، احداث جبههه كهار ، باطلهه    عمليات توسعه يندآفرانجام از است  عبارت

و  4و3،2 شهامل معهادن   بي شههربانو   بيمعادن نياز از سينه كارهای مختلف سنگ آهك مورد بارگيری

 :  زيربه شرح واقع در غني آباد شهرری تحويل به مجتمع صنعتي سيمان تهران 

ماهيانهه   بهارگيری بهه كار و اسهتخراج )شهامل حفهاری و دپهو( و     : فرآيند آماده سازی ، توسعه ، احداث ج 1-1

بي شههربانو و   سنگ آهك از جبهه كارهای مختلف معادن بيتن  1.5.1.111و جمعا  مقدار تن  131.111

تحويل آن در محل آسيابهای سنگ مجتمع صنعتي سيمان تهران و يا محلهای دپو كهه از طهرف كارفرمها    

 گردد .  تعيين مي

تن  3.1.111و جمعا  مقدار تن  31.111آيند استخراج )شامل حفاری و دپو( ، بارگيری و حمل ماهيانه : فر 2-1

)در بي شهربانو و تخليه آن در رمپ باطلهه در طهول مهدت قهرارداد      سنگ باطله از جبهه كارهای معدن بي

 . صورت نياز کارفرما(

 . است كارفرماهای اكتشافي توسط واگن دريل بنا به درخوحفاری چال:  3-1

های  )گريد كردن( و آب پاشي  جاده های معدن نگهداری جاده مرمت و و های جديد احداث جاده يندآ: فر 4-1

 مجتمع .  8معدن از كليه جبهه كارها تا ميدانهای درب مواد خام و واحد 
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 مختلف معادن مذكور بي شهربانو و جبهه كارهای بيپيمانكار قبال  از سينه كارهای مختلف معادن  : 0تبصره 

محل ،  ها سنگ شكنفاصله هر كدام از سينه كارها تا محل  و ارتفا ،  بازديد نموده و از موقعيت مكاني آنها

كامال  مطلع بوده و با  ها  های ارتباطي و همچنين موقعيت استقرار سنگ شكن  وضعيت جادهتخليه باطله ، 

عقاد اين قرارداد نموده ام مطالعات دقيق و كافي مبادرت به انآگاهي و وقوف كامل به موارد فو  و پس از انج

 . وجه مسمو  نخواهد بود هيچه گونه اظهار عدم اطال  از جانب نامبرده باست و هر

حفاری جبهه كارهای جديهد   پيمانكار موظف به حفاری جبهه كارهای موجود مطابق ارتفا  فعلي و : 2 تبصره

ق كاهش ارتفا  جبهه كارههای فعهال موجهود را نهدارد و مطهابق نظهرات       ح و دباش فرما ميرمطابق طرح كا

باشد و پيمانكار مجاز  حداكثر قطر سر مته برای حفاری سه و نيم اينچ مي باشد. كارفرما ملزم به حفاری مي

 باشد . به حفاری با قطر بيشتر نمي

 های موجهود آسياب سهنگ ه داخل های حمل شده در طول روز بپيمانكار موظف به تخليه كليه سنگ:  0 تبصره

ها ، تخليهه و دپهو نمايهد و    در مجاور آسهياب بايست سنگ حمل شده را  ها ، ميبوده و در صورت توقف آسياب

های دپو شده به داخهل سهنگ   پيمانكار موظف به تخليه سنگهنگام آماده شدن و راه اندازی مجدد آسياب ، 

 . باشد مي با هزينه خود ها شكن

بها  پيمانكهار  و پر بودن دپهوی مجهاور آسهياب سهنگها ،     های سنگ توقف طوالني مدت آسياب هنگام : 4تبصره 

و در صهورت عهدم    داشهته پوهای سنگ را حق تخليه سنگ در محل دو اخذ مجوز كتبي هماهنگي كارفرما 

 هماهنگي با كارفرما و تخليه سنگ در دپو هيچ گونه وجهي بابت تخليه در دپو پرداخت نخواهد شد .

بيسهت و  به ميهزان  ممكن است با اعالم كتبي معاونت بازرگاني شركت سيمان تهران حجم عمليات  : 0ه تبصر

 بايست تأمين گردد .    نياز كارفرما مي در هر صورتداشته باشد يا كاهش افزايش %( 25درصد ) پن 

 : مدت قرارداد -2اده م

 ( سال شمسهي تعيهين مهي   1) يكبه مدت  31/18/1411لغايت  11/19/99زمان اجرای اين قرارداد از تاريخ 

    گردد .

( ماه پس از انقضهاء قهرارداد و تها    2در صورت نياز و اعالم كارفرما ، پيمانكار موظف است به مدت دو ) تبصره :

 تعيين پيمانكار جديد با كليه شرايط و قيمتهای مندرج در قرارداد به كار خود ادامه دهد .
  : مجتمعكارها و فاصله آنها تا   مكاني سينهعناوين و موقعيت  -3ماده 

 4كيلومتر و معدن  5/3حداكثر  3 كيلومتر ، معدن 5/2حداكثر  2: سينه كارهای مختلف معدن  1-3

 . تا مجتمع صنعتي سيمان تهران كيلومتر 5بي شهربانو با فاصله حداكثر  واقع در معادن بي

 كيلومتر از جبهه كارها . 3اصله حداكثر مپ باطله واقع در معدن مذكور به فرمحل  : 2-3
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 گردد تحت هر  مكاني كه از طرف مسئولين تعيين مي ها و در سنگ شكن تخليه سنگ در : 0 تبصره

نچه پيمانكار بدون هماهنگي و بايستي با اطال  كارفرما صورت پذيرد و اگر چنا مي شرايطي

تبعات آن مشكالتي را برای كارفرما  نظر كارفرما اقدام به تخليه در محل ديگری نمايد و اخذ

نظر آن در محل آسياب و يا دپهوی مهورد   ي سنگ و تخليهي، مسئوليت جابجا وجود آورده ب

 . عهده پيمانكار خواهد بوده ، كال  ب كارفرما

های مختلهف  ، استخراج همزمان جبهه كاربي شهربانو  با توجه به كيفيت متنو  معادن بي : 2تبصره 

های مختلف به منظور سنگ آهك جبهه كار ده و پيمانكار موظف به تجهيزمعدن ضروری بو

 )حداقل دو سينه كار همزمان( . باشد نياز مطابق نظر كارفرما ميمورد

    
 :و نحوه پرداخت  مبلغ قرارداد -4ماده 

بهه ازای  به استناد پيشنهاد قيمت پيمانكار و موافقت كارفرما ، مبل  كل قرارداد با احتساب مقادير زير 

سال  يكتن عمليات باطله برداری برای مدت  3.1،111تن سنگ آهك و  1،5.1،111تحويل مقدار 

( ريهال  ..................................) ...............................................................................................................جمعا  معادل 

گردد كه در پايان هر ماه ، در قبال ارائه صورت وضعيت از سوی پيمانكار و تأييد كتبي ناظر  تعيين مي

مجتمع و بر اساس نرخهای زيهر و پهس از    HSEو راهبر اجرايي قرارداد و همچنين با تأييد مدير واحد 

 كسر كسور قانوني و ساير كسور در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد .

بي شهربانو و تخليه در  : هزينه مربوط به استخراج ، بارگيری و حمل سنگ آهك از معدن بي 1-4

 ..........................................................بل  و يا محل دپو از قرار هر تن مهای مجتمع  سنگ شكن

 ريال . ( .....................................................)

بي شهربانو و تخليه در  : هزينه مربوط به استخراج ، بارگيری و حمل سنگ باطله از معدن بي 2-4

   ريال .( ..................................) .......................................................حل دپو باطله از قرار هر تن مبل  م

بي شههربانو و تخليهه در محهل     : هزينه مربوط به استخراج ، بارگيری و حمل سنگ از معدن بي 3-4

سههنگ شههكن واحههد هفههتم واقههع در انتهههای شهههرك مشههيريه از قههرار هههر تههن مبلهه            

 ( ريال ...............................) ..................................................................

و حمل به سنگ شهكن واحهد هفهتم     4: هزينه مربوط به بارگيری و حمل سنگ از دپوی معدن  4-4

............................... .................................. مبلهه  تههن هههر قههرار مشههيريه از شهههرك واقههع در انتهههای 

     ( ريال........................)
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های  : هزينه مربوط به بارگيری و حمل سنگ و يا مواد افزودني از ذخائر مجتمع به سنگ شكن 5-4

 ريال . ( ................................).................................................. مجتمع از قرار هر تن مبل  

ط واگن دريل از قرار هر متر مبل  : هزينه حفر هر متر چالهای اكتشافي توس 4-.

 ريال .( .................................)...................................................... 

 عت كاركرد مبل : هزينه تأمين يك دستگاه بولدوزر در معدن خاك مجتمع از قرار هر سا 2-4

 ريال .( ..............................................) ................................

 و ساير كسور : قانوني كسور -5ماده 

بيمه برابر قهوانين جهاری كشهور از صورتحسهاب     حق  %( سپرده8/2درصد ) هفت و هشت دهم : 1-5

در صهورت ارائهه   نزد كارفرما نگهداری خواههد شهد كهه    انه پيمانكار كسر و مبال  كسر شده يماه

ماه يكبار صورت گيرد بهه   سهبايستي حداكثر هر  مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي كه مي

پيمانكار مسترد و پرداخت آخرين صورتحساب كال  موكول به ارائه مفاصاحساب از سازمان تهامين  

 . بود اجتماعي خواهد

 .  احتمالي گونه جرائمكسر هر:  2-5

 .  : كسر خسارات وارده احتمالي 3-5

 .   : كسر ساير خدمات ارائه شده به پيمانكار 4-5

 : حسن انجام كار -6ماده 

وجه  منظور اطمينان از صحت عملكرد پيمانكار و بازدهي پيش بيني شده كار از كليه مبالغي كه دره ب

عنهوان  ه %( ب11درصد ) دهگردد معادل  خت مياساس صورت وضعيت كاركرد ماهيانه پردا پيمانكار بر

. مبال  مكسهوره  ای نزد كارفرما نگهداری خواهد شد سپرده حسن انجام كار كسر و در حساب جداگانه

تعهدات مندرج در قرارداد و بها  بابت سپرده حسن انجام كار در پايان قرارداد ، پس از انجام كامل كليه 

بهه پيمانكهار    و ارائه مفاصاحسهاب سهازمان تهامين اجتمهاعي     اردادي قرتأييد كتبي ناظر و راهبر اجراي

 مسترد خواهد شد .

 : نحوه محاسبه -7ماده 

بهي شههربانو و دپهو ذخهائر      : مالك محاسبه مقدار سنگ استخراج ، بارگيری و حمل شده از بهي  1-2

ن )مجتمهع  سيمان تهران تحويلي توسط پيمانكار ، باسكولهای مستقر در كارخانجات سيمان تهرا

باشد كليهه كاميونههای حامهل سهنگ را بهر روی        و واحد هفتم( خواهد بود و پيمانكار موظف مي

ای از برگه باسهكول را اخهذ نمايهد. بنهابر      باسكولهای تعيين شده توسط كارفرما ، توزين و نسخه
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رج تعريف مذكور مبنای محاسبه سنگ حمل شده و پرداخت مطالبات پيمانكار بر اساس تناژ مند

ای از اورا  باسهكول   باشد در نگهداری نسهخه  های توزين خواهد بود و پيمانكار ملزم مي در برگه

گردد نهايت دقت را به عمهل آورده و در پايهان ههر مهاه      كه از طرف متصدی مربوطه تحويل مي

 نسبت به تنظيم صورت وضعيت اقدام نمايد .

به محل دپو در  بي شهربانو ل شده از معدن بي: مالك محاسبه مقدار سنگ استخراج و باطله حم 2-2

 :باشد   مي زيرطول روز به شرح 

: كاميونهای حمل سنگ پيمانكار قبال  به كارفرما معرفي شهده و وزن خهالي آنهها توسهط      1-2-2

 گردد .  بار توزين مي باسكول مواد خام كارخانه هر روز يك

ه ي به ابصهورت انتخه  ه ك بار توسط كارفرما به : وزن هر كاميون با بار در هر روز حداقل ي 2-2-2

 گردد .  وسيله باسكول مواد خام كارخانه توزين مي

 شود .  : تعداد كاميونهای بارگيری شده توسط نماينده كارفرما هر روز شمارش مي 3-2-2

: متوسط وزن سنگهای توزين شده هر كاميون توسهط باسهكول ضهربدر تعهداد سهرويس       4-2-2

مشخص كننده وزن سنگ بارگيری شده و حمل شده ههر كهاميون در    روزانه هر كاميون

 . باشد  مي      روز 

: ليست كاركرد كاميونها و مقدار بار حمل شهده ، روزانهه صورتجلسهه شهده و بهه امضهاء        5-2-2

مسئول شمارش كاميونها ، نماينده پيمانكار و نماينده كارفرما رسيده و مبنهای محاسهبه   

. يهك نسهخه از   گيهرد   ه قهرار مهي  خراج ، بهارگيری و حمهل شهد   مقدار سنگ باطله اسهت 

 . صورتجلسه ضميمه صورتحساب ماهيانه خواهد شد

 : زمان كار پيمانكار -8ماده 

سهاعت(   14:31مهدت  ه )ب 22:31و خاتمه آن ساعت  8رو  كار پيمانكار همه روزه از ساعت : ش 1-8

وجه اجهازه رفهت و    نقليه پيمانكار به هيچ خواهد بود و در خارج از اين ساعات كارگران و وسائط

، حمل و تخليه  آمد در معادن و يا محدوده داخلي كارخانه را نخواهند داشت و عمليات بارگيری

ای خواهد بود كه از طرف كارفرما تعيين و پيمانكار ملزم به اجرای آن   در ايام تعطيل طبق برنامه

 خواهد بود.

بامداد خواهد بهود )در صهورت    2الي  22موضو  قرارداد از ساعت : شيفت چهارم اجرای عمليات  2-8

 نياز كارفرما( .

منظور بازرسي وسايل و اداوات فني و تعهوي  شهيفت   ه ساعت ب حدود يك جاتباسكول كارخان:  3-8

باشد و اين موضو  قبال  به اطال  پيمانكار رسيده و   كاری و صرف ناهار پرسنل كارفرما تعطيل مي

هها و پهر بهودن سهالنهای      و توقف كهوره  ها در صورت توقف سنگ شكنباشد.  وی مي مورد قبول
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تها زمهان   تواند با توجه به عدم نياز به سنگ نسبت به توقف بارگيری  ي، كارفرما م سنگ كارخانه

 . اقدام نمايدها  راه اندازی كوره

يل سهرما و گرمهای شهديد    ل مشابه از قبئتغييرات شرايط جوی و ساير مسااعتصابات كارگری ، :  4-8

منظور تهداوم  ه تاثيری در نحوه انجام تعهدات پيمانكار نداشته و پيمانكار موظف به برنامه ريزی ب

 باشد . كامل انجام تعهدات مندرج در قرارداد مي

 : خدمات مشترك -9ماده 

، حفاری  رمپو  ، توسعه ، احداث جبهه كار )جاده و رمپ( عمليات استخراج شامل آماده سازی:  1-9

همچنهين جهاده سهازی و مرمهت نگههداری       باشد و ه عهده پيمانكار مي، دپو ، بارگيری و حمل ب

دپو  محلهای مجتمع و  مسير تردد تا جلوی سنگ شكنو  های معدن و آب پاشي جاده ها هجاد

ر طهول مسهي   نيهاز در ه كار گماردن كارگران مورد. همچنين بباشد  مي به عهده پيمانكار پاركينگ

، در جههت نگههداری صهحيح     منظور رعايت دقيق و كامله حمل مواد به عهده پيمانكار بوده و ب

زاحم تهردد  نمايهد كهه مه    ای جمهع آوری مهي    ها ، پيمانكار سنگهای ريخته شده را به گونه جاده

يش از نمايد كه از بهارگيری كاميونهها به     . در هر صورت پيمانكار تعهد ميوسائط نقليه ديگر نشود

 باشد .  تأمين آب چاه جهت آب پاشي به عهده كارفرما مي رفيت مجاز خودداری نمايد. ضمنا ظ

: عمليات آتشكاری به عهده كارفرما )سيمان تهران( بوده و پيمانكار موظف است صورت چالههای   2-9

 .ت معادن اعالم نمايدصورت كتبي به مديريه ب حفاری شده را مطابق نقشه چالها و رديفهای آن ،

اساس محاسبات خود ميزان مواد ناريهه را تعيهين و چالههای حفهاری شهده را       مديريت معادن بر

 نمايد .  آتشكاری مي

عههده  ه : تعيين محل استخراج ، بارگيری ، حمل و احداث جبهه كار جديد موضو  اين قرارداد ب 3-9

نمايهد نسهبت بهه      ن مهي گردد هر محل كه كارفرمها تعيهي    باشد و پيمانكار متعهد مي  كارفرما مي

كه سنگهای آتشكاری شده تا پهای سهينه كهار     به نحویبارگيری و حمل سنگ اقدام ،  استخراج،

 . كار برای آتشكاری بعدی آماده شود  كامال  حمل و سينه

و استفاده  نياز پروژه كه پيمانكار موظف به داشتن آنها هنگام عقد قراردادحداقل تجهيزات مورد : 4-9

 :است  زيرباشد به شرح  مي طول قرارداد از آن در

 . دستگاه 3 : توان حفاری جبهه كارهای موجود واگن دريل متناسب با الف(

 . دستگاه 2 : متناسب با كار در معادن سنگ آهك بولدوزر( ب

 )به همراه چكش هيدروليكي( . دستگاه 2 : بيل مكانيكي مناسب (ج

 )يك دستگاه كنار آسياب سنگها جهت تخليه( . هدستگا 3:  پيالركاتر 988ح( لودر معادل 

 . دستگاه 15 : كاميون ده چرخ (د
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 و( كاميون آب پاش : يك دستگاه .

 ز( كاميون حمل سوخت : يك دستگاه .

 ه( گريدر : يك دستگاه .ه

 ی( بولدوزر متناسب با كار در معدن خاك : يك دستگاه )در صورت نياز كارفرما( .

 : ي با مقررات كاريل و آشناسنآموزش پر -11ماده 

باشد قبل از شرو  عمليات با توجهه بهه اينكهه حهوزه عمليهاتي وی در محهدوده         پيمانكار متعهد مي

آموزشهای الزم و ضروری را در هر مورد به پرسنل تحت پوشش تفهيم ، آتشكاری معادن قرار گرفته 

بر اهميهت موضهو  اگهر    ، بنا آشنا نمايدطور كامل با شرايط كار و اهميت رعايت مقررات ه و آنان را ب

كار و بهه  ه تواند قبل از شرو  ب چنانچه پيمانكار در اين زمينه نياز به آگاهي بيشتری داشته باشد مي

االت خود را با قسمت معادن در ميان گذاشهته و آنچهه   وهای كاری س  ي بيشتر به جنبهيمنظور آشنا

كار ه در هر صورت شرو  ب ي و هدايت خواهد شد.ياراهنم ، كه مصلحت باشد از طريق قسمت مذكور

 ، مراحل آتشكاری ي و وقوف كامل او و كاركنانش از چگونگي وضعيت معادنيپيمانكار به منزله آشنا

د د شه ي خواهديگر مسائل مرتبط با موضو  عمليات تلق، ممنوعيت رفت و آمد در مواقع آتشكاری و 

وز هرگونه حادثه احتمالي تبعات ناشي از آن را نيز تقبل نمايد نمايد در صورت بر  و پيمانكار تعهد مي

باشهد    گونه مسئوليتي در اين زمينه متوجه كارفرما نخواهد بود. همچنين پيمانكار متعهد مي و هيچ

  لهوازم و ماشهين   ،، اثاثيهه   ، حفظ اسهرار  ، آداب معاشرت آموزشهای الزم را در مورد رعايت شئونات

دليل عدم اجهرای صهحيح و دقيهق ايهن مهاده      ه ب ، چنانچه اركنان خود ارائه نمايدآالت كارفرما به ك

مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. ميزان خسارت  خساراتي متوجه كارفرما گردد پيمانكار راسا 

 . باشد  وارده توسط كارفرما تعيين و پيمانكار ملزم به قبول آن مي

 : موارد ايمني و حفاظتي -11ماده 

ي و يني و بهداشت كار و مقررات راهنمابايستي كليه قوانين و مقررات حفاظت ف  پيمانكار مي:  1-11

تا كاميون را در مورد كاركنان خهود اعمال و در ايههن راسه   با حمل بار مجازميزان رانندگي و 

و آنان را با دهد  قرارآنان نياز را به هزينه خود تهيه و در اختيار بايستي كليه لوازم ايمني مورد

حهداكثر بهار    دهنده آشنا نمايهد.  ني و نيز رعايت آن و عالئم هشدارطرز استفاده از وسايل ايم

باشهد. حهداكثر سهرعت     تن مهي  14تن و كاميونهای شش چرخ  24مجاز كاميونهای ده چرخ 

باشد ، بديهي در صورت عدم رعايت  كيلومتر در ساعت مي 41های معدن  مجاز با بار در جاده

   ارد ذكر شده پيمانكار مشمول جريمه خواهد شد .مو
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پيمانكار مسئول امور بهداشت و ايمني كاركنان خهود بهوده و كارفرمها را در مقابهل هرگونهه      :  2-11

اشخاص ثالث و يا صهدمات بهدني يها     يات و صدمات وارده به افراد تحت پوشش خود و اخسار

نكهار يها كهارگران او بهه ههر شهخص اعهم از        در نتيجه انجام فعل و يا ترك فعل پيماكه مالي 

 يا كاركنان و اموال و تأسيسات كارفرما وارد گردد ، كارگران وی و يا اشخاص ثالث و پيمانكار

 داند. مبری از مسئوليت مي

پوشهش   نمايد كه مسئول و جوابگوی عمليات كهارگران تحهت    و تصديق مي هيپيمانكار گوا:  3-11

گردد كه كليه كارگراني كه بهرای انجهام ايهن قهرارداد از طهرف او        باشد و متعهد مي  خود مي

شوند مقررات ايمني و حفاطتي و انضباطي را رعايت و در جههت جلهوگيری از     مي     تعيين 

بهه   .باشد به نحو كامهل رعايهت نماينهد     كه مترتب ضرر و زيان مي بروز حريق و ديگر مواردی

ارت كه از اين بابت متوجه كارفرما گردد مستقيما  مسئوليت جبران هرگونه خس تعبيری ديگر

 . عهده پيمانكار خواهد بوده ب

: پيمانكار بايد تمام موارد زيست محيطي را در محهل اسهتقرار پرسهنل و تجهيهزات خهود در       4-11

( را از محل استقرار الستيك و قطعات فرسودهمعادن ، رعايت و كليه ضايعات و لوازم فرسوده )

از معدن منتقل و از آلوده نمودن زمين از روغن و مواد سوختي جدا  جلهوگيری   خود به خارج

 نمايد .

پيمانكهار  ، به منظور كنترل و رعايت اصول ايمني و بهداشت و شركت در جلسهات مربوطهه    : 5-11

  . باشد موظف به اسقرار يك نفر كارشناس ايمني و بهداشت كار در كارگاه مي

 :تعهدات انجام تضمين  -12ماده 

پيمانكار همزمان با عقد و مبادله قرارداد ، يك فقره چك شركتي به ميزان مبل  كل قهرارداد معهادل   

( ريههال .............................) .........................................................................................................................................

را به عنوان وثيقه و تضمين قرارداد به كارفرما تسليم خواهد نمود. چك ارائه شده از سوی پيمانكار تا 

پايان عمليات نزد كارفرما باقي خواهد ماند و كارفرما محق خواهد بود در صهورت عهدول پيمانكهار از    

كتبي ، قهرارداد را فسهخ و مبله  تضهمين      يك يا تمامي مفاد قرارداد به طور يكجانبه و با يك اخطار

پيمانكار را به نفع خود ضبط نمايد و پيمانكار در اين صورت حق طرح دعوی عليه سهيمان تههران و   

مطالبه ضرر و زيان را در هيچ يك از مراجع رسمي و قانوني نداشته و بدينوسيله حق هرگونهه طهرح   

تي كه مطالبات جاری پيمانكار و وجه تضهمين  نمايد. بديهي است در صور  دعوی را از خود سلب مي

دارد از طرف پيمانكار   تكافوی ميزان خسارات وارده را ننمايد ، مازاد آن معادلي كه كارفرما اعالم مي

 باشد .  پرداخت خواهد شد و اين موضو  كامال  مورد قبول پيمانكار مي



 1. 

بر اجرايهي  رداد و پس از تأييد ناظر و راهزمان استرداد اسناد تضميني پيمانكار در پايان قرا تبصره :

 مين اجتماعي و تسويه حساب نهايي خواهد بود .قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تا

 : تعهدات پيمانكار -13ماده 

 يكحمل و تخليه آنها مطابق ماده  ،های حاصل از آتشكاری ، بارگيری  كردن كليه قله : خرد 1-13

 .  باشد استخراج محسوب و پيمانكار متعهد به اجرای آن مي عمليات ءقرارداد ، جز

، مسئول حفهظ و نگههداری    : پيمانكار از روز تحويل كار تا روز خاتمه عمليات موضو  قرارداد 2-13

باشد و بهه همهين     ماشين آالت و مايملكي كه تحت نظر و مراقبت او قرار دارد مي ،كليه ابزار 

عمل خواهد ه نگهداری و حفاظت كليه اشياء و تأسيسات موجود ب منظور اقدامات الزم را برای

 آورد .

ههای تهامين     نمايد كه از جميع قوانين و مقررات مربهوط بهه كهار و بيمهه      ييد ميأ: پيمانكار ت 3-13

، حفاظت فني و ايمني ، بهداشت كار و قوانين مربوط به ماليات و بيمه كامال  مطلهع  اجتماعي

هر حال مسهئوليت عهدم اجهرای قهوانين و      . درمامي آنها را رعايت نمايدد است تبوده و متعه

 . بود گونه مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد مقررات فو  الذكر متوجه پيمانكار بوده و هيچ

وجهه در طهول اجهرای آن     ههيچ ه : پيمانكار متعهد است عمليات را طوری هدايت نمايد كه ب 4-13

 د نيايد .وجوه مزاحمتي برای ديگران ب

منظور اجرای موضو  قرارداد از ابزار و ماشين آالت اسهتاندارد شهده   ه : پيمانكار مكلف است ب 5-13

 حسب نياز كارفرما استفاده نمايد .

: تأمين ماشين آالت )استخراج ، بارگيری و حمل( و كليه لوازم و ابزار كار برای انجام عمليات  13-.

 گونه تعهدی در اين خصوص نخواهد داشت . رفرما هيچعهده پيمانكار است و كاه كال  ب

: در صورتي كه حين اجرای كار ، پيمانكار تشخيص دهد كه انجام تغييراتي در برنامه قرارداد  2-13

ضروری است ، موضو  را بايد قبل از رسيدن موعد انجام كاری كه به نظر وی بايهد در برنامهه   

به ناظر قرارداد اطال  دهد. ناظر ، تغييرات مورد تقاضای آن تغيير داده شود با ذكر دليل كتبا  

پيمانكار را رسيدگي و آنچه كه مورد قبول باشد ، كتبا  تأييهد و نتيجهه را بهه پيمانكهار ابهال       

. بديهي است اين تغييرات در حدود شرايط قرارداد از ميزان مسهئوليت پيمانكهار   نمودخواهد 

 نخواهد كاست .

 نمايد .  گونه حقي نمي جز آنچه بدان تصريح شده برای پيمانكار ايجاد هيچ: اين قرارداد  8-13

 : پيمانكار موظف به رعايت كامل مقررات راهنمايي و رانندگي ، سرعت مجهاز ، حمهل بهار بها     9-13

. باشهد   ن باتجربه و دارای مهارت مهي توجه به گنجايش و ظرفيت كاميون و استفاده از رانندگا
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طرف ناظر قرارداد  وظف است در هر حالت به برنامه تنظيمي تهيه شده ازهمچنين پيمانكار م

 عمل نمايد .

سنگ  ضو  اين قرارداد را فقط در آسيابنظر موگ آهك موردباشد سن  : پيمانكار موظف مي 11-13

گهردد    سيمان تهران و يا در محلهای ديگری كه از طرف كارفرما تعيين ميصنعتي مجتمع 

ر چنانچه خالف آن ثابت شهود عهالوه بهر مسهئوليتهای مهدني و كيفهری ،       تخليه نمايد و اگ

عيهين و پيمانكهار ملهزم بهه     پيمانكار مشمول جريمه نيز خواهد بود و ميزان آن را كارفرمها ت 

( قرارداد عمل خواهد شد 5)ماده  4و  3گونه موارد با رعايت بند  باشد كه در اين  ميقبول آن

. 

ه باشد تمهيدات الزم را در جهت اجرای دقيق و كامل قرارداد به   ملزم مي: پيمانكار متعهد و  11-13

 نحوی كه رضايت كارفرما از هر نظر تأمين گردد .ه كار بسته ب

: حسن سلوك و رعايت اخال  حسنه و حفظ شعائر اسالمي از بديهيات مبرم و ضهروری در   12-13

ت عنداللزوم افرادی را به كهار گمهارد   باشد و پيمانكار متعهد اس  مسير اجرای اين قرارداد مي

 كه اشتهار كافي و الزم را در اين زمينه داشته و از فسق و فجور مبرا باشند .

فرمها تحويهل گرفتهه در پايهان     رباشد به همان صورت كهه اقهالم را از كا    : پيمانكار ملزم مي 13-13

 قرارداد نسبت به عودت آن اقدام نمايد .

نمايد كه از جميع قوانين ، ضوابط و مقررات مربوط بهه رعايهت مهوازين      مي ييدأ: پيمانكار ت 14-13

باشهد و چنانچهه از جانهب      محيط زيست كامال  مطلع و آگاه بوده و ملزم بهه رعايهت آن مهي   

مسئولين حفاظت محيط زيست اعتراض و ايرادی بر كيفيت اجرای موضو  قرارداد مطرح و 

طرف پيمانكار بهر كارفرمها وارد آيهد ، پيمانكهار      وابط ازنظر عدم رعايت ض يا ضرر و زياني از

گونهه   متعهد به پاسخگويي و جبران خسارت و ضرر و زيان وارده بوده و در اين مهورد ههيچ  

 نخواهد بود . مسئوليتي متوجه كارفرما

نقدی پرسنلي كه از طهرف پيمانكهار بهه كهار     پرداخت هرگونه حقو  و مزايای نقدی و غير:  15-13

گونه مسئوليتي در اين زمينهه   عهده پيمانكار خواهد بود و كارفرما هيچه شوند ب  ه ميگمارد

مين اجتمهاعي  ان و مقررات كار و تگردد كليه قواني  نخواهد داشت. ضمنا  پيمانكار متعهد مي

های حفاظتي را در قبال كاركنهان خهود     نامه  ينيقانون كار و آ 13تبصره يك ماده  خصوصا 

 . اعمال نمايد
نسبت به بيمه نمودن كارگران و وسائط نقليه خود اقدام نمايد و در سا  را پيمانكار موظف است : 13-.1

گونه مسئوليتي  هيچكارفرما ،  صورت بروز هرگونه حادثه برای كارگران و وسائط نقليه پيمانكار

مدير عهده ه ، كنترل نظم و ترتيب انجام كار در معادن فو  ب ايمنيدليل ه بنخواهد داشت. ضمنا  
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. البته اين موضو  نافي مسئوليت و تكاليف خواهد بودمجتمع صنعتي سيمان تهران  معادن

 .    باشد پيمانكار در جهت رعايت دقيق مسائل حفاظت ، ايمني و فني نمي

مشخصات و جزئيهات   ،شرايط كار  ،احوال  ،نمايد كه از اوضا    و تصديق مياقرار پيمانكار  : 12-13

و داشته اين قرارداد ارتباط  اها و مصوباتي كه ب  نامه  ينيآ ،مقررات  ،نيز از كليه قوانين آن و 

به نحوی از انحاء در اجرای آن دخالت دارد آگاهي كامهل داشهته و ملهزم بهه رعايهت كليهه       

 يهك و تبصهره   13تعهد اجراء مهاده  ممقررات ايمني و حفاظت وزارت كار و امور اجتماعي و 

حمل  ،مين اجتماعي در مورد بارگيری ااسالمي ايران و قوانين سازمان ت قانون كار جمهوری

عههده  ه گونه مسئوليتي در مورد حوادث احتمهالي به   هيچكارفرما باشد و  سنگ ميو تخليه 

 . نخواهد داشت

انكار خسارتي اعم از مالي و جاني متوجه ماشين آالت و وسائط پيم ،هرگاه توسط كارگران :  18-13

گردد پيمانكار در برابهر آن مسهئول و ملهزم بهه جبهران خسهارت       و يا اشخاص ثالث  فرماكار

 . خواهد بود

: پيمانكار به هيچ وجه حق واگذاری اجرا يا مشاركت در اجرای اين قرارداد به غيهر ، اعهم از    19-13

 . اشخاص حقيقي و حقوقي را ندارد

: در صورتيكه پيمانكار ظرف مدت تعيين شده ، تجهيز كارگاه نموده وليكن پهس از تجهيهز    21-13

طول مدت قرارداد به هر علتي نتواند تناژ ماهيانه مطابق مفاد قهرارداد را حمهل    كارگاه و در

( تهن  1111ههزار ) يك نمايد ، ضمن الزام به جبران كسری در ماه بعد ، به ازای كاهش هر 

قهرارداد كسهر و بههای     4از بهای واحد مندرج در ماده  (%2) دو درصد دلسنگ آهك ، معا

عنوان مبنای محاسبه پرداخت برای سنگ حمل شده در آن مهاه قهرار   ه اصالح شده جديد ب

 گونه اعتراضي را نخواهد داشت . خواهد گرفت و پيمانكار حق هيچ

ل را در روزهای تعطيهل  ری و حم: پيمانكار به هيچ دليلي حق متوقف نمودن عمليات بارگي 21-13

صورت متوقف نمودن و عهدم حمهل سهنگ مطهابق      رسمي نخواهد داشت و دررسمي و غير

معمول ، در پايان ماه معادل تناژ سنگ حمل نشده در روزهای تعطيل ، هزينهه آن  روزهای 

گونهه اعتراضهي    محاسبه و از صورتحساب پيمانكار كسر خواهد گرديد و پيمانكار حق ههيچ 

 اهد داشت .نخو

: پيمانكار موظف است كه حداقل حقو  و مزايای مصوب شورای عالي كار برای هر سهال را   22-13

كمتر از حقو  و مزايای قانوني مورد تأييد وزارت كار و امهور اجتمهاعي را در وجهه     رعايت و

 كاركنان خود پرداخت ننمايد . 
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ات حفاظت محيط زيست در محدوده فعاليت : پيمانكار موظف به رعايت كليه قوانين و مقرر 23-13

خود و همچنين در محل پاركينگ تجهيزات خود بوده و موظف است كليه مسائل بهداشتي 

و محيط زيست را رعايت و از آلوده نمودن محل از روغن و مواد سوختني شديدا  جلهوگيری  

ن و خارج از محهل  اسقاط از قبيل الستيك و قطعات فرسوده را به خارج از معد اقالمو كليه 

 پاركينگ ماشين آالت منتقل نمايد .  

بهه   باطلهه  : پيمانكار موظف به گماردن يك نفر كارگر در محل تخليه و دپو سهنگ آههك و   24-13

صحيح كار و جلوگيری از بروز حوادث احتمالي هنگام تخليه توسط كاميون در منظور انجام 

  باشد .  مي    دپو 

به گماردن كارگر در طول مسير حمل از جبهه تا محل دپو سنگ آهك به : پيمانكار موظف  25-13

 باشد .  منظور جمع آوری سنگهای ريخته شده در مسير حمل مي

 سيستممني و بهداشت و حفاظتي كارخانه و: پيمانكار موظف است كليه مقررات و قوانين اي 13-.2

ل آن از جانب ناظر كارفرما به را كه اصو IMSهای مديريتي ايزو و سيستم مديريت يكپارچه 

 پيمانكار ابال  خواهد شد رعايت نمايد .
: پيمانكار تحت هيچ شرايطي حق به كارگيری اتبا  بيگانه فاقد پروانه كار ، افراد كم سن و سال،  22-13

باشند و بازنشستگان تامين اجتماعي را ندارد و   افرادی كه دارای كارت پايان خدمت سربازی نمي

 ه تخلف در اين خصوص موجب پاسخگويي مستقيم پيمانكار در مراجع ذيصالح خواهد بود .هرگون

در محل سايت به نفر مهندس باتجربه استخراج معدن  دو: پيمانكار موظف به استقرار حداقل  28-13

ر اجرايي قرارداد به منظوو راهبر به منظور كنترل امور فني و هماهنگي با ناظر صورت تمام وقت 

 باشد . مي ام هر چه بهتر امور مربوطهانج

 باشد . مي( 1)پيوست شماره ي در معادن اصول ايمني و فن به رعايت: پيمانكار موظف  29-13
( را پهس  2)پيوست شماره  (HSE)پيمانكار موظف است الزامات ايمني ، بهداشت و زيست محيطي :  31-13

 ، تكميل و آنرا امضاء و مهر نمايد . از مطالعه

     باشهد متعههد    ضمن امضاء قرارداد عدم افشاء پيوست كه جزء الينفك قرارداد مهي  پيمانكار:  31-13

 خرابهي  هها و  گردد كه از اطالعات شركت سيمان تهران در برابر تهديدها ، آسيب پذيری مي

 های احتمالي بر اساس سياستهای امنيت اطالعات شركت محافظت نمايد .

دار اسهتفاده نمايهد كهه از     ست جهت اجرای عمليات از كاميون پشت بنهد : پيمانكار موظف ا 32-13

ريزش سنگ در مسير حمل جلوگيری به عمل آيد بديهي است در صورت ريهزش سهنگ از   

 باشد . وسائط ، پيمانكار متعهد به جمع آوری آن با هزينه خود مي

ار بهر عههده وی بهوده و    مسئوليت حراست ، حفظ و نگهباني از كليه ماشهين آالت پيمانكه   : 33-13

 نمايد .  گونه مسئوليتي در اين مورد تقبل نمي كارفرما هيچ
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: پيمانكار موظف است نسبت به تأمين يك دستگاه لهودر جههت پاكسهازی كنهار آسهيابها و       34-13

 تخليه آنها استفاده نمايد )در صورت نياز كارفرما( .

از  مربوطهه  يت پر خطر نسبت به اخذ مجهوز پيمانكار موظف است جهت انجام هرگونه فعال:  35-13

  واحد حفاظت و ايمني مجتمع اقدام نمايد .

 : تعهدات كارفرما -14 ادهم

و تأييهد نهاظر   پس از كارفرما مطالبات پيمانكار را برابر مفاد قرارداد و حسب درخواست او و  : 1-14

 . نمايد ميپرداخت راهبر اجرايي قرارداد 

اسبي را جهت پارك وسايل بارگيری و حمل در اختيار پيمانكار قرار خواههد  كارفرما محل من:  2-14

 . داد

تواند ناهار كارگران خود را از باشگاه غذاخوری كارخانه تأمين نمايد و بهای ههر   پيمانكار مي:  3-14

 گردد . پرس غذای تحويل شده طبق ضوابط كارفرما از صورتحساب ماهانه پيمانكار كسر مي

ان تعيين محلهای استخراج برای يك هفته آينهده و مشهخص كهردن سهينه كهار جههت       : امك 4-14

آتشكاری و استخراج يك هفتگي وجود دارد. بديهي است برنامهه روزانهه حمهل و بهارگيری از     

 سينه كارها بر اساس نياز سالنها به عهده كارفرما خواهد بود .

ن آالت پيمانكار را با نهرخ و قيمهت تمهام    كارفرما توانايي تأمين سوخت ماشيدر صورتي كه :  5-14

صورت اعالم نيهاز پيمانكهار ، مقهدار سهوخت مهذكور در محهل ذخهاير         و در باشد شده داشته

سوخت تحويل پيمانكار گرديده و از صورت وضعيت ماهيانه پيمانكار كسر خواهد شد. بهديهي  

نكهار ، بهر عههده    های مربوط به حمل سوخت تا محل ماشهين آالت پيما  است پرداخت هزينه

باشد ضمنا  هرگونه تغيير در نرخ سوخت توسط سازمان ذيصالح ، از زمان مصوبه  پيمانكار مي

 آن اجرايي خواهد  شد .

 : حل اختالف -15ماده 

موافقت نمود كه در صورت بروز هر گونه اختالف ناشي از تفسير، اجرا، فسخ و بطالن قرارداد،  مانكاريپ

پرداخت و اسناد تجاری مرتبط با اين قرارداد و يا دعاوی راجع به توابع و لواحق دعاوی راجع به اسناد 

آن، و به طور كلي هر گونه ابهام يا ايراد نسبت به قرارداد، بدوا از طريق مذاكره و به صورت مسالمت 

آميز حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتيجه، موضو  از طريق هيئت داوری مستقر در 

مستضعفان انقالب اسالمي و طبق دستورالعمل هيئت داوری مزبور قابل رسيدگي و حل و فصل  بنياد

 بوده و رای داور برای طرفين قطعي و الزم االجرا مي باشد.
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موظف و مكلف است در دوره حل  مانكاريپ قرارداد، اجرایاز بروز وقفه در  یريبه منظور جلوگ :تبصره

 .ديدات خود اقدام الزم را بنمااختالف نسبت به انجام كامل تعه

 : ي قراردادناظر و راهبر اجراي -16ماده 

نظارت بر اجرای قرارداد بر عهده شخص يا اشخاصي خواهد بود كه بالفاصله پس از امضهای قهرارداد   

توسط مدير مجتمع صنعتي سيمان تهران به پيمانكار معرفي خواهد شد كارفرما در طول مدت   كتبا 

به پيمانكار معرفي نمايد  تواند دستگاه نظارت خود را تغيير و بالفاصله ناظر جديد را كتبا  قرارداد  مي

موظهف   پيمانكاربوده و  كارفرماو كليه دستورات صادره از سوی ناظر و راهبر اجرايي در حكم دستور 

قرارداد نهافي  در اين  كارفرماي از طرف ي. بديهي است تعيين ناظر و راهبر اجراباشد به اجرای آن مي

همچنان محفوظ و بهه قهوت خهود بهاقي      پيمانكارنبوده و تعهدات و مسئوليتهای  پيمانكارمسئوليت 

 . خواهد بود

  :قرارداد  طرفينو محل اقامت  نشاني -17ماده 

قرارداد تعيين گرديده و پيمانكار متعهد اسهت   قدمهمهمان است كه در محل اقامت طرفين نشاني و 

صورت عدم اطال   . دردآدرس جديد خود را كتبا  به كارفرما اطال  دهبالفاصله ، ن صورت تغيير آ در

فرستاده شهود ابهال    فكس( و يا دورنويس )وسيله پست ه هرگونه نامه يا ابالغي كه به نشاني مزبور ب

 دقانوني محسوب خواهد گرديد و ابالغي كه به آدرس فو  ارسال و يا به نماينده پيمانكار تسليم گرد

صورت رسمي و در قبهال  ه بايستي ب  . ضمنا  مكاتبات پيمانكار نيز ميگردد ابال  به پيمانكار تلقي مي

 اخذ رسيد به دبيرخانه مجتمع صنعتي سيمان تهران تسليم گردد .

 :فسخ قرارداد  -18ماده 

مندرج در  : كارفرما در صورت عدم رضايت از عملكرد پيمانكار و يا عدول وی از انجام تعهدات 1-18

تواند در هر زمان بنا به تشخيص و گزارش كتبي ناظر و راهبر اجرايي قهرارداد   اين قرارداد مي

طور يكجانبه فسخ نمهوده و  ه با يك اخطار كتبي و بدون پرداخت هرگونه خسارت قرارداد را ب

مانكار در باشد و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی از پي اين موضو  مورد قبول و تأييد پيمانكار مي

 . اين زمينه مسمو  نخواهد بود

صورت عدم رعايت مقررات و ضوابط جاری كارخانه به خصهوص عهدم اسهتفاده كهارگران      : در 2-18

، بيني شده در برنامهه    خير در انجام كارهای پيشاتپيمانكار از لوازم حفاظت فردی مناسب و 

صورت   ون هيچ قيد و شرطي قرارداد را بهسا  و بدار كارفرما،  پيمانكارپس از تذكر به نماينده 

 . نمايد از خود ساقط ميگونه اعتراضي را در اين خصوص رنيز حق ه پيمانكارو  يكطرفه فسخ
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: تخلف پيمانكار از هر يك از شروط مندرج در اين قرارداد موجب اختيار فسخ بهرای كارفرمها    3-18

 خواهد بود .

 گردد عبارت است از :  ارداد مي: ساير مواردی كه منجر به فسخ قر 4-18

 : تاخير در تجهيز و تأمين امكانات از جانب پيمانكار برای شرو  كار .  1-4-18

: رها ساختن محل كار بدون سرپرست از طرف پيمانكار يا تعطيل كهار بهدون اخهذ     2-4-18

 مجوز كتبي كارفرما .

قي و يا حقهوقي بهدون مجهوز    : انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث اعم از حقي 3-4-18

 كارفرما .

: عدم توانايي مالي يا فني پيمانكار برای ادامه كار بنا به تشهخيص و گهزارش كتبهي     4-4-18

 ناظر و راهبر اجرايي و تأييد مديريت .
 پيمانكار، مراتب يك ماه قبل به  پيمانكاربه ادامه همكاری با  كارفرمادر صورت عدم نياز  : 5-4-18

محاسبه و پرداخت  پيمانكارر اين اساس قرارداد فيمابين فسخ و كليه مطالبات اعالم و ب

 خواهد شد .

در صورتي كه قرارداد مشمول فسخ گردد كارفرما فسخ قرارداد را طي يك نامه كتبي به طرف  : 0تبصره 

 قرارداد اعالم خواهد نمود .

و يا عدم اجرای صحيح مفاد قرارداد توسط  های مربوط به فسخ قرارداد كه ناشي از قصور هزينه : 2تبصره 

كارفرما محاسبه و از اسناد تضميني و يا هرگونه مطالبات پيمانكار ناظر توسط  ،پيمانكار باشد 

 . باشد مورد قبول پيمانكار مي كسر خواهد شد و اين موضو  كامال 

 :رعايت مفاد قانون كار و حداقل دستمزد  -19ماده 

ر ، پرداخت حداقل دستمزد و حقو  و مزايای مصوب است كه مفاد قانون كا وظف و مكلفپيمانكار م

شورای عالي كار را در مورد كاركنان تحت پوشهش خهود رعايهت نمايهد و در صهورت مشهاهده و يها        

 گزارش مورد خالف مشمول جريمه خواهد شد . 

 حوادث غيرمترقبه )فورس ماژور( : -21ماده 

طور كلهي بهه حهوادثي كهه     ه مانند سيل ، زلزله ، صاعقه ، جنگ و ... بحوادث غيرمترقبه به مواردی 

صهورت   شهود و در   ايجاد و دفع آن خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين قرارداد باشهد ، اطهال  مهي   

صورت ه بايست مراتب ب  يك از طرفين قرارداد كه ناگزير به توقف كار باشند ، مي حدوث آن برای هر

. در اين صورت طرفين قرارداد ، موضو  را بين خود عالم گرددقت به طرف ديگر اكتبي و در اسر  و

ه صورت عدم حصول توافهق ، كارفرمها قهرارداد را به     به طريق مقتضي حل و فصل خواهند نمود و در
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صورت يكطرفه فسخ نموده و پيمانكار نيز حق هرگونه اعتراض و دعوی را در ايهن خصهوص از خهود    

مهدت قهرارداد    ءنا  چنانچه اين امور باعث ايجاد تعويق كار گردد ، آن مهدت جهز  . ضممايدن  سلب مي

 محسوب نخواهد شد .

شركت سهيمان  با توجه به نياز ملي نسبت به توليد كاالهای استراتژيك و استمرار توليد در : تبصره 

های انرژی در تهران، شيو  ويروس كرونا، اعتصابات كارگری و رانندگان و افزايش قيمت حامل

 باشد.هر صورت از مصاديق فورس ماژور نمي

 ساير موارد : -21ماده 

ساير موارد مرتبط با اين قرارداد كه در متن قرارداد صراحتا  ذكر نشده است تابع قوانين مصوب دولت 

 جمهوری اسالمي ايران خواهد بود .

 : خ قراردادمواد و نس -22ماده 

دارای كليه نسخ آن نسخه كه ( 3) سه وتبصره ( 14چهارده ) ،( ماده 22اين قرارداد در بيست و دو )

 باشد تنظيم و پس از امضاء بين طرفين مبادله گرديد . اعتبار يكسان مي

  

 کارفرمـا
 شرکت سهامي عام ـسيمان تهران 

 بابک نظریانـ  سيد عباس حسيني

 ارـپيمانك 
.......................... 

............................. 
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 : رعایت اصول ایمني و فني در معادن 1پيوست شماره 

 بخشنامه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران

  
 : باشد شرح ذيل ميه ب رعايت اصول ايمني و فني در معادنپيمانكار در طول مدت قرارداد موظف به 

به وسايل ايمني )كفش ، كاله ، ماسك ، لباس كار ، عينهك ، دسهتكش ، ...( و اخهذ رسهيد از     پرسنل تجهيز  -1

 پرسنل .

با نصب تابلو مشخص شوند  محل دپوهای باطله و دپوی مواد معدني به صورت تفكيك و جدا از هم و ترجيحا  -2

. 

 صورت گيرد . معدن بايستي  GPSهرگونه فعاليت در معدن در چارچوب  -3

كليه ماشين آالت سبك و سنگين موجود در معدن و همچنين تجهيزات معدني بايهد توسهط افهراد مهاهر و      -4

 آموزش ديده دارای گواهينامه موردنظر به كار برده شوند و حسب مورد مجهز به بر  گير باشند .

های زيسهت محيطهي در    آلودگيهای ارتباطي و يا ريختن مازوت جهت كاهش  آب پاشي يا شن ريزی جاده -5

 اثر ايجاد گرد و غبار حاصل از تردد ماشين آالت .

جهت جلوگيری از ايجاد هرگونه شيب منفي در سينه كارهای معدني ، كنتهرل مهداوم ارتفها  سهينه كهار و       -.

ور ها و لق گيری آنها و همچنين انباشته شدن سنگهای استخراجي به طه  تعيين شيب موقت و شيب كلي ديواره

 منظم روی سطح اتكاء جهت اطمينان از عدم ريزش و سقوط آنها و آسيب رساني به كارگران الزامي است .
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  (HSE): الزامات ایمني ، بهداشتي و زیست محيطي  2پيوست شماره 

 
يت انجام ين نامه ايمني امور پيمانكاری ، پيمانكار موظف است قبل از شرو  بكار صالحيآ 2مطابق با ماده  (1

سيمان  HSEكار خود را از نظر ايمني از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اخذ و رونوشت آن را به واحد 

 تهران ارائه نمايد .

، ين نامه حفاظت فني و بهداشت كار يآ 2نفر باشد ، طبق ماده  25در صورتيكه كارگاه پيمانكاری باالی  (2

حفاظت فني و بهداشت كار را به صورت مرتب و ماهيانه تشكيل جلسات داخلي كميته پيمانكار موظف است 

سيمان تهران ارسال نمايد  HSEو ضمن ارسال رونوشت جلسات به مراجع ذيصالح ، يك نسخه نيز به واحد 

پيمانكار ، موظف است در جلسات كميته هماهنگي حفاظت فني و بهداشت كار  HSE، همچنين مسئول 

لي واحد ايمني فني و آتش نشاني سيمان تهران برگزار مي شود شركت نمايد و پيمانكاران كه با اعالم قب

 مصوبات جلسه را تا حصول نتيجه نهايي پيگيری نمايد .

های حفاظت فني و بهداشت كار سيمان تهران و هماهنگي  تبصره : بديهي است نظارت عاليه كميته 

 انكار نخواهد بود .، به هيچ عنوان رافع مسئوليتهای حقوقي پيم پيمانكاران

ين نامه حفاظت فني و يآ 2نفر باشد ، طبق مفاد ماده  25چنانچه تعداد پرسنل تحت االمر پيمانكار باالی  (3

 HSEقبل از شرو  بكار كتبا  نسبت به معرفي يك نفر به عنوان مسئول  پيمانكار موظف است ، بهداشت كار 

معرفي  HSEوده اقدام نمايد. الزم بذكر است مسئول كه دارای تجربه و دانش فني در خصوص كار مربوطه ب

سيمان تهران  HSEشده ، مي بايست ضمن اخذ تأييديه اداره كار و شبكه بهداشت منطقه ، مورد تأييد مدير 

 باشد . سيمان تهران ناظر عملكرد وی مي HSEباشد و واحد 

، پيمانكار موظف است قبل از شرو   نفر كمتر باشد 25در صورتيكه تعداد پرسنل تحت االمر پيمانكار از  (4

سيمان تهران مراجعه نمايد ، تا آموزشهای الزم در خصوص الزامات ايمني ، بهداشتي و  HSEبكار به واحد 

 زيست محيطي سيمان تهران را بگذرانند .

پيمانكار موظف است جهت كنترل ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي پرسنل تحت االمر خود نسبت به  (5

سيمان  HSE( اقدام نموده و به تأييد واحد HSE PLANرح ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي )ط تهيه

 . برساند تهران 

شركت پيمانكاری موظف است با  HSEبه منظور آشنايي با كار ، خطرات و حوادث احتمالي ، مسئول  (.

خاطرات ايمني ، با مسيمان تهران ضمن آشنا نمودن كليه پرسنل تحت االمر خود  HSEهماهنگي واحد 

محيطي سيمان تهران آنها را به مراكز ذيصالح جهت آموزش قبل از استخدام )آموزش  بهداشتي و زيست



 2. 

HSE های  پيمانكاران و ...( معرفي نمايد. همچنين ليست افراد آموزش ديده خود را به همراه كپي گواهينامه

 سيمان تهران ارائه نمايد . HSEمعتبر به واحد 

ر هر شرايط مسئول امور بهداشت و ايمني كارگران خود بوده و كارفرما )سيمان تهران( را در پيمانكار د (2

مقابل هرگونه ادعای خسارات و صدمات وارده به كارگران خود و يا اشخاص ثالث در رابطه با موضو  قرارداد 

انكار يا كاركنان تحت مي نمايد. چنانچه در اثر سهل انگاری و غفلت ، تقصير يا اعمال عمدی پيم    مبری

االمر وی خسارتي به كارفرما يا اشخاص ثالث وارد شود و يا صدمات بدني يا مالي در نتيجه انجام فعل 

اموال و تأسيسات  ،پيمانكار و يا كارگران او به هر شخص اعم از پيمانكار و يا اشخاص ثالث و يا كاركنان 

مسئوليت كامل داشته و در قبال اشخاص ثالث ، وی و كارفرما وارد گردد پيمانكار در مقابل كارفرما 

كاركنانش مسئوليت مدني خواهند داشت. ضمنا  پيمانكار در طول قرارداد مسئول كامل فعاليتهای كاركنان 

خود بوده و متعهد مي گردد كه كليه كارگراني كه برای انجام اين قرارداد از طرف او تعيين مي شوند 

حريق و امثالهم  و زيست محيطي سيمان تهران ، انضباط كاری و جلوگيری از بروزمقررات ايمني ، بهداشتي 

را به نحو كامل رعايت نمايند. مسئوليت جبران خسارت كه از اين راه متوجه كارفرما گردد مستقيما  بر عهده 

 پيمانكار خواهد بود .

فردی مناسب و اظت پيمانكار موظف است جهت پرسنل تحت پوشش خود تمام وسايل و تجهيزات حف (8

لباس كار و سيمان تهران از قبيل كفش ، كاله ، دستكش ،  HSEپس از اخذ تأييديه واحد متناسب با كار را 

تهيه نموده و پس از آموزش نحوه استفاده ، با اخذ رسيد در اختيار كاركنان خود قرار دهد. در ضمن ... 

 HSEای تحت االمر پيمانكار بر عهده مسئول نظارت بر حسن استفاده از تجهيزات حفاظت فردی نيروه

سيمان تهران در طول مدت اجرای قرارداد  HSEپيمانكار و در نهايت مسئول پيمانكاری خواهد بود. واحد 

نظارت عاليه داشته و در صورت مشاهده عدم رعايت اصول ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي سيمان تهران 

مليات ضمن صدور اخطار كتبي ، در صورت تشخيص عمليات را متوقف هنگام شرو  بكار و يا حين اجرای ع

حق انجام هيچگونه عملياتي را نخواهد داشت ؛ بديهي  مي نمايد. پيمانكار تا رفع كامل موارد فو  الذكر

 سيمان تهران الزامي است . HSEاست برای شرو  مجدد عمليات ، تأييديه كتبي واحد 

نيروهای خود لباس كار متحدالشكل آرم دار و كاله ايمني با برچسب پيمانكار موظف است برای كليه  (9

رسيده باشد تهيه و در ابتدای شرو  عمليات در اختيار  HSEمشخص كه جنس و رنگ آن به تأييديه واحد 

 آنان قرار دهد.

صورت  پيمانكار به هيچ عنوان حق استفاده از لباس كار و كاله ايمني پرسنل سيمان تهران را ندارد و در (11

 . مشاهده با آن برخورد خواهد شد

پيمانكار موظف است قبل از شرو  بكار ، پرسنل تحت پوشش خود را جهت انجام آزمايشات پزشكي شامل :  (11

آزمايش عدم اعتياد ، آزمايشات قبل از استخدام و معاينات ادواری )ساليانه( و ... به مراكز ذيصالح اعزام 
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تشكيل پرونده پزشكي به مركز بهداشت كار )بهداری( سيمان تهران ارائه  نموده و نتاي  آزمايشات را جهت

فرما )سيمان تهران( راسا  نسبت به اعزام پرسنل به مراكز ياد شده اقدام نموده و اينصورت كارنمايد. در غير 

 های آن را به اضافه يك برابر از مطالبات پيمانكار كسر خواهد نمود . هزينه

در زمان حمل و نقل تجهيزات و وسايل ، مجموعه مقررات ايمني ارائه شده از سوی پيمانكار موظف است  (12

سيمان  HSEهای الزم را با واحد   سيمان تهران را رعايت نموده و در تمامي مراحل هماهنگي HSEواحد 

 تهران به عمل آورد .

ات برقي ، جوشكاری كنار مواد و چنانچه پيمانكار به هر دليل نياز به كار در ارتفا  ، حفاری ، كار با تجهيز (13

كار در فضاهای بسته ، حمل ، مخازن قابل اشتعال )از قبيل مخازن مازوت ، پمپ بنزين ، ايستگاه گاز و ...( 

و نقل تجهيزات سنگين و خطرناك و هرگونه عمليات كاری دارای ريسك خطر بااليي را داشت ، مي بايست 

 HSEل از شرو  هرگونه فعاليت ، مجوزهای كار ايمن را از واحد سيمان تهران قب HSEضمن اطال  به واحد 

 سيمان تهران اخذ نمايد .

حالت   و بهسازی محيط كار و بازگرداندن آن به  پيمانكار موظف است پس از انجام كار ، نسبت به پاكسازی (14

قطعات گردنده  اوليه اقدام نمايد ؛ در اين مورد ، خصوصا  تأكيد مي شود كليه حفاظهای برداشته شده

بالفاصله و ضرورتا  قبل از استارت تجهيزات مي بايست مجددا  نصب گردد ؛ همچنين در خصوص نرده 

 HSEهای مزاحم كار وجود داشت قبل از اقدام ، به اطال  واحد  حفاظها نيز چنانچه ضرورت برش نرده

 خود برگردانده شود .سيمان تهران رسانده و بعد از اتمام نيز در اسر  وقت به حالت اوليه 

مندرج در آناليز قيمت خود را قبل از شرو  بكار لحاظ  HSEهای مرتبط با  پيمانكار موظف است هزينه (15

كاركنان ،  HSEنياز شامل : تجهيزات حفاظت فردی ، آموزش صرف تأمين اقالم مورد نمايد. مبل  فو  بايد

سيمان تهران  HSEيد مدير يفو  مي بايست به تأفرهنگ سازی ، امداد و نجات و ... گردد. در ضمن هزينه 

سيمان تهران  HSEهای مرتبط توسط مدير  برسد. پرداخت هرگونه صورت وضعيت پس از تأييد هزينه

 خواهد بود .

موظف است كليه نيروهای خود را در مقابل حوادث ناشي از كار تحت پوشش بيمه مناسب قرار  پيمانكار  (.1

 دهد .

هايي كه بدين منظور تهيه  در صورت بروز هرگونه حادثه و شبه حادثه آن را در فرم پيمانكار موظف است  (12

 سيمان تهران گزارش دهد . HSEساعت به واحد  24گرديده تنظيم و ظرف مدت 

سيمان تهران  HSEپيمانكار ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشي از كار )در پايان هر ماه( به واحد  (18

 باشد . داره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي منطقه ميجهت ارسال به ا
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در صورت بروز هرگونه حادثه توسط پيمانكار )اعم از جاني و مالي( ، پيمانكار پاسخگوی مراجع انتظامي و  (19

قانوني بوده و مكلف و متعهد به جبران خسارات وارده اعم از پرداخت ديه ، خسارات مالي و ساير موارد به 

 اشد .ب  مي طور كامل 

انجام كاری برای سيمان تهران( اين حق را برای خود محفوظ مي دارد در تمام مواردی كه شرايط كارفرما ) (21

  آميز باشد از ادامه تمام يا قسمتي از آن تا رفع شرايط  مخاطرهتهران يا پيمانكار  سيمانكاركنان و اموال 

 . ايمن جلوگيری نمايد مخاطره آميز و نا

   در خصوص دفاتر اسناد رسمي )محضر( نامه از ل از شرو  بكار نسبت به اخذ تعهدت قبموظف اسپيمانكار  (21

، كيفری و حقوقي پرسنل تحت پوشش خود در مدت اجرای قرارداد  های مدنيدار بودن كليه مسئوليت عهده

ه بر اثر بروز عبارتي ديگر در صورتي كه اقدام و در هنگام عقد قرارداد آنرا به سيمان تهران ارائه نمايد. ب

، نقص عضو و يا فوت پرسنل پيمانكار گردد و در پي شكايت  هرگونه حادثه در محل كار منجر به مصدوميت

ملزم و متعهد اعالم كند پيمانكار ، دستگاه قضائي سيمان تهران را مقصر  فرد حادثه ديده و يا وراث متوفي

و در غير اينصورت كليه خسارات وارده از  مح  مطالبه پرداخت نمايده است كليه خسارات وارده را ب

 . مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد

،  ، رعايت سبقت ممنو  كليه قوانين راهنمايي و رانندگي اعم از رعايت سرعت مجاز پيمانكار موظف است (22

.. لت از كاله كاسكت ايمني و .سيكعقب وانت و استفاده راكبين موتورعدم سوار كردن مسافر در قسمت بار 

 . رعايت نمايدتهران ( سيمان های معادن های داخل و خارج )جاده را در  جاده

)سيمان تهران( ين نامه ايمني امور پيمانكاری در صورتيكه پيمانكار با موافقت كارفرما يآ 11مطابق با ماده  (23

 ديگر محول نمايدهای مختلف عمليات پيمان را مطابق مفاد قراردادی به پيمانكار يا پيمانكاران اجرای قسمت

، هر پيمانكار در محدوده پيمان خود مسئول اجرای كليه مقررات مرتبط بوده و پيمانكار اصلي مسئول 

 .  نظارت و ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود

، بهداشتي و زيست محيطي سيمان تهران را رعايت  نمايد.  قوانين و مقررات ايمني مكلف است پيمانكار (24

، به شرح ذيل  زيست محيطي سيمان تهران و ، بهداشتي صورت عدم رعايت الزامات ايمنيبديهي است در 

 : برخورد خواهد شد

از  ماه حقو  و مزايای روزانه كارگر پن مبلغي معادل  ، در صورت دريافت اخطار كتبي برای نوبت اول -

 . صورت وضعيت آن پيمانكار كسر خواهد شد

از صورت  گره ماه حقو  و مزايای روزانه كاردمعادل  مبلغي ، نوبت دوماخطار كتبي برای دريافت در صورت  -

 . وضعيت آن پيمانكار كسر خواهد شد

 .  خواهد شد فسخ، قرارداد  در صورت دريافت اخطار كتبي برای نوبت سوم -
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    ،  اعي، بيمه تأمين اجتم نمايد كه جميع قوانين و مقررات مربوط به قانون كار يد مييگواهي و تأپيمانكار  (25

، بهداشتي و زيست محيطي سيمان تهران و ... را  مات ايمنيا، الز های حفاظت فني و بهداشت كار ين نامهيآ

( )سيمان تهرانوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فو  الذكر متوجه كارفرما ئحال مس ، در هر رعايت كند

 . نخواهد بود

قرارداد خود را با پيمانكار به نحوی منعقد نمايد كه در آن  قانون كار ، كارفرما مكلف است 13مطابق ماده  (.2

های مربوط به اين قانون را در مورد كاركنان  پيمانكار متعهد گردد كه تمامي مقررات قانون كار و آيين نامه

 خود اعمال نمايد .

 ظ گردد .كليه مسئوليتها و تعهدات طرفين پيمان در مورد ايمني بايد صراحتا  در متن قرارداد لحا (22

در صورتيكه پيمانكار از وسايل حمل و نقل سنگين و نيمه سنگين مثل كاميون ، بولدوزر ، ليفتراك ، جرثقيل ، لهودر   (28

و ... استفاده مي نمايد ، مكلف است نسبت به اخذ گواهينامه سالمت ايمني ماشين آالت خود اقدام و قبهل از شهرو    

 رما ارائه نمايد . های مذكور را به كارف به كار ، گواهينامه

 
............................................ اینجانب ................................................... بـه عنـ ان پيمانكـار ...............................................   

د آن را اجراء كنم و در ص رت عدم رعایت به شركت سيمان تهران تمام م ارد ف ق را مطالعه و تعهد مي نمایم تمام مفا

این م ارد حاضر به قب   هرگ نه تصميم از جانب كارفرما )سيمان تهران( خ اهم ب د ضمناً ع اقب و مسـو ليت كامـل   

 آن را نيز به عهده مي گيرم و حق هرگ نه ادعا و اعتراضي را در این رابطه عليه سيمان تهران از خ د سلب و ساقط مي

 . نمایم

 نام و نام خانوادگي مدیرعامل شرکت پيمانكار                                                                                                        

 

 تاریخ ، مهر و امضاء                                                                                                         
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 قرارداد منع افشاء اطالعات سيمان تهران
 و اختصاصی( محرمانه اطالعات و اسرار )حفظ 

(NDA) 

شركت سيمان تهـران ـ سـهامي    بندی شده مربوط به صاحب اطالعات دارای اطالعات طبقهاينكه باتوجه به

بندی شده ناميهده  بعد در اين قرارداد اطالعات طبقهمنشركت است و باشد كه محرمانه و مختص به اينمي عام

منظهور انجهام   ای را بهه بندی شدهموجب اين قرارداد، اطالعات طبقهاينكه گيرنده اطالعات بهشود و باتوجه بهمي

-نمايد، اين قرارداد با توافق و قصد طرفين و با شرايط ذيل منعقهد مهي  تعهدات خود در قبال شركت دريافت مي

 د:گرد
 :( متعهدله)صاحب اطالعات(1ماده 

تهران، خيابان فردوسي، خيابان شهيد تقوی، كوچه انوشيرواني، نشاني به شركت سيمان تهران ـ سهامي عام 

صاحب »و با نمايندگي آقايان سيد عباس حسيني و بابك نظريان به عنوان طرف اول كه در اين قرارداد  5پالك 

 شود.ناميده مي« اطالعات

 :( متعهد )گيرنده اطالعات(2ماده 

ها و موسسات غيرتجهاری و شناسهه ملهي    اداره ثبت شركت .........................................شماره ثبت به ............................................شركت 

، .................................................................................. نشههاني ............................................... بههه.... شههماره بهها كههد اقتصههادی .................................................

مههديريت آقايههان بههه ............................و تلفههن همههراه  ............................................................شههماره تلفههن .......................................... بهههكدپسههتي 

موجههب آگهههي شههماره هكههه بهه ........................................بهها كههد ملههي ..................................... و  .................................بهها كههد ملههي  ...........................

 .................................مهورخ   ................................مندرج در روزنامه رسمي شهماره   .............................................مورخ  ........................................................

 شود.ناميده مي« تگيرنده اطالعا»عنوان طرف دوم كه در اين قرارداد به

   :( موضوع قرارداد3ماده 

 يها  شفاهي يا غيررسمي، مكتوب يا رسمي صورتهبكه  اطالعاتي كليه حفظبه تعهد از ستاعبارت قرارداد موضو 

گيرنهده   اختيهار  در كالديگهر اشه   يا دستگاه با خواندن قابل شده، ضبط مستند، باواسطه، يا واسطهبي الكترونيكي،

 و هها پهروژه بهه   حقهو  مربهوط   معنهوی،  مالكيهت  كهاری، دانهش  و تجاری اطالعات شامل گيرد،مي رقرا اطالعات 

 ، نهام تجهاری و برنهد(،   ، ايده، دامينگذاری)كليه مستندات مربوط به پروژهقيمت مشتريان، معامالت، محصوالت،

 تجاری اداری اسرار عنوانبه كه نآ با مرتبط فرصتهای يا اهداف برنامه، و همچنين فعاليت و سازمان هایاستراتژی

 شوند.مي تلقي و اختصاصي محرمانه اطالعات و

-بندی حفاظتي مهي گيرد و دارای طبقهكليه اطالعات و موضوعاتي كه در اختيار گيرنده اطالعات قرار مي تبصره:

 گردد. باشد محرمانه محسوب مي
   :( مدت قرارداد4ماده 
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نافهذ و مهوثر    باشهد ياطالعات م رندهيگ اريدر اخت اطالعات كهيتا زمانو  ........................................  خيقرارداد از تار نيا

معتبهر   باشهد اطالعهات   رندهيگ اريدر اخت يحفاظت یبندطبقه یاطالعات دارا كهيتعهدات تا مادام ني. اباشديم

و زمان آن، توسط صهاحب اطالعهات   اطالعات  اسناد و يفاظتح یبند طبقه یزوال وصف اطالعات دارا .باشديم

دائر بهر زوال وصهف مزبهور     صاحب اطالعات حيو پاسخ صراطالعات قبل از استعالم  رندهيو گ گرددياعالم م يطور كتببه

 .باشديقرارداد م نيتعهدات ا هيكل تيرعامكلف به

متعهد است كليه اسناد و اطالعاتي را كه قابل گيرنده در صورت قطع همكاری گيرنده اطالعات با صاحب اطالعات،  تبصره:

هذا تعهدات اين قرارداد به شهرح فهو  بهاقي و    شركت سيمان تهران مسترد نمايد معبه  باشد،صاحب اطالعات مياسترداد به 

 باشد.معتبر مي

 :بندی حفاظتي( اطالعات دارای طبقه5ماده 

كلي سری(، مشتمل بر هر نو  ديتا، مواد هحرمانه، سری، ببندی حفاظتي )محرمانه، خيلي ماطالعات دارای طبقه

طور كامل يا جزئي، هيا فرمت نشده ب فزار و يا نرم افزار، اسناد فرمت شده وری، سخت اآواطالعاتي، محصوالت فن

ها، مشخصات فني تجهيزات، مشخصات ، قراردادها، تفاهم نامه SLA, SOC, SOW LOM, LOP, RFQ, RFPاسناد

ها، اطالعات مالي و ديگهر اطالعهات داده شهده يها      Marketingها،  Business Planها،  Manualي پرسنل، اطالعات

باشد كه از سوی صهاحب  صورت شفاهي، نوشتاری و با استفاده از )موجود در( هر نو  رسانه، ميهپذيرفته شده، ب

 اطالعات در اختيار گيرنده اطالعات قرار داده شود. 
 :تعهدات  گيرنده اطالعات ( شرایط و6ماده 

 تعهدات گيرنده اطالعات شامل؛ عدم استفاده، عدم افشاء و رازداری و به شرح ذيل  است:
 عدم استفاده: -6-1

بنهدی را تنهها در مهوارد ذكهر شهده در ايهن قهرارداد و ديگهر         گيرنده اطالعات تعهد نمود اطالعات دارای طبقهه 

نمايد و يها سهاير مهواردی كهه     ه با صاحب اطالعات منعقد نموده يا ميصورت مستقل يا وابستهقراردادهايي كه ب

 كار گيرد.، آزمايش و بررسي نموده و به، مطالعهباشدبراساس مفاد اين قرارداد مجاز مي

بنهدی حفهاظتي را در اههدافي غيهر از رابطهه خهود بها        گيرنده اطالعات تعهد نمود اطالعات دارای طبقه-1 -1 -6

ران يها  مورد استفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجهوز صهاحب اطالعهات دراختيهار ادارات، مهدي     صاحب اطالعات 

 طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اطالعات نياز به دانستن آنها دارد.مستخدماني قرار دهد كه به
  :عدم افشاء -6-2

بندی حفاظتي و يها  ای اطالعات دارای طبقههت منع افشگيرنده اطالعات تعهد نمود كه تمامي تالش خود را ج 

هر بخشي از آن به اشخاص متفرقه را بنمايد و در ديگر موارد، اين اطالعات را مطابق با بندهای ايهن قهرارداد بها    

بندی حفاظتي نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر يا در اختيار عموم قرار ندهد. كاركنان گيرنده كه رعايت نكات طبقه

ستفاده های مجاز )براساس اين قرارداد( نياز به اطالعات دارای طبقه بندی حفاظتي مذكور دارند، از در راستای ا

 باشند.اين قاعده مستثني مي
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 كنهد،  فاش را دريافتي اختصاصي اطالعات قضايي، احكام راستای در شود گيرنده اطالعات ناگزير چنانچه :1تبصره 

بها   مخالفتي اطالعات كننده واگذار طرف چنانچه .دهد احب اطالعات اطال ص به قبل از را مراتب بايد صورتدر آن

 اختيهار خهود   بهه  تواندمي صورتآن در ندهد، نشان خود از قضايي احكام اساس بر مقرر مهلت در اطالعات افشای

 .كند اقدام كننده درخواست قضايي دستگاه به اطالعات افشای به نسبت
 رفع به نسبت قانوني از مسيرهای بايد هفته يك مدت ظرف خود باشد، اطالعات افشای مخالف عاتاطال كننده واگذار كهصورتي در

 .نمايد ارائه قضايي محاكم به را اطالعات تواندگيرنده اطالعات مي حكم، اثر رفع عدم صورت در و نمايد اقدام دستور با حكم اثر
 :اصل رازداری -6-3

-بندی حفاظتي را بهه جهت حفاظت از اطالعات دارای طبقهي اقدامات الزم گيرنده اطالعات تعهد نمود كه تمام 

بندی حفاظتي در مجهامع عمهومي يها در اختيهار قهراردادن آن بهه       ه و از افشای اطالعات دارای طبقهعمل آورد

  اشخاص غيرمجاز جلوگيری نمايد.
ن قرارداد، بازسازی يها تغييهر شهكل    بندی حفاظتي نبايد در مسيری غير از اهداف اياطالعات دارای طبقه -6-4

های اطالعهات  اطالعات بايستي عينا  )اصل( نسخهداده شود. بالفاصله پس از درخواست صاحب اطالعات، گيرنده 

هها و  ها و كپهي بندی حفاظتي دريافتي اعم از نوشتار يا هر نو  رسانه ديگر، به انضمام كليه رونوشتدارای طبقه

 روز پس از درخواست به صاحب اطالعات باز گرداند.  11ظرف مدت  های بازسازی شده رانسخه

ههای رقيهب   نمايد كه در مدت اعتبار اين قرارداد با هيچ يك از شركتگيرنده اطالعات تعهد و تضمين مي -6-5

 11، مفاد مهاده  تحت هيچ عنوان و شغل خاصي همكاری ننمايد. درصورت احراز تخلف از جانب گيرنده اطالعات

 حاكم خواهد بود.  داد )جبران خسارات(قرار

گيرنده اطالعات تعهد نمود كه در مدت زمان اعتبار اين قرارداد و تعههدات ناشهي از آن از انجهام هرگونهه      -6-6

ها و مطبوعات اعم از عمومي و اختصاصهي  مصاحبه مرتبط با اطالعات محرمانه دراختيار به هر نحو با كليه رسانه

 از صاحب اطالعات خودداری نمايد. بدون اخذ مجوز كتبي

كه به هر نحو همكاری طرفين قطع گردد اين قرارداد و كليه تعهدات ناشهي از آن مسهتقال  تها    درصورتي :2تبصره 

 االتبا  باقي خواهد ماند. كه اطالعات در اختيار گيرنده اطالعات قرار دارد معتبر و الزمزماني

تفا  يا استفاده از اطالعات موضو  اين قرارداد را برای خود يها ههر شهخص    گيرنده اطالعات، حق هيچ ان :3تبصره 

 ثالثي ندارد. 

صالح قانوني يا قضايي محكوم به موجب حكم قطعي مراجع ذیكه برخي از مفاد اين قرارداد بهصورتيدر :4تبصره 

 خواهد ماند.االتبا  باقي بطالن يا عدم نفوذ گردد، مابقي مفاد آن بين طرفين نافذ و الزم
 :بندی حفاظتي( حدود اطالعات دارای طبقه7ماده 

-ها توسط گيرنده اطالعات حاصل و كسب ميانجام تعهدات و پروژه كه در جريان 3كليه اطالعات موضو  ماده 

بندی حفاظتي تلقي و مشمول شرايط و احكام اين گردد، متعلق و مختص به شركت سيمان تهران و دارای طبقه

 خواهد بود.قرارداد 
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بندی حفاظتي و اختصاصي تلقي نشده و گيرنده اطالعات متعههد بهه رعايهت    در موارد زير اطالعات دارای طبقه

 مفاد اين قرارداد در مورد اين دسته از اطالعات نخواهد بود: 

 اطالعات بدون كم و كسر از جانب صاحب اطالعات به اطالعات عمومي رسيده باشد. -7-1

 صورت عمومي داده باشند. هولتي طبق نياز خود دستور به ارائه اطالعات بنهادهای د -7-2
 :اطالعات دارای طبقه بندی حفاظتي ( حدود مالكيت8ماده 

)كليهه مسهتندات مربهوط بهه      و هها نمونه نخستين، هایمشخصات، مدل ها،طرح اسناد، جمله از اطالعات هرگونه

بنهدی  تمهامي اطالعهات دارای طبقهه   طور كلهي  هقبيل و ب اين از مواردی پروژه، ايده، دامين، نام تجاری و برند( و

 آن واگذار كننده طرف دارايي و گيرد، جزء اموالمي قرار مقابل طرف اختيار در قرارداد اين اساس بر كه حفاظتي

 تعلهق  تاطالعا طرف واگذاركنندهبه اطالعات، گونهاين معنوی و فكری مالكيت از ناشي حقو  و شودمي محسوب

ه گيرنهده اطالعهات   بندی را هر طور كه بخواهد بدون اجهاز تواند اين اطالعات دارای طبقهو ارايه دهنده مي دارد

 استفاده نمايد.

 ايه  يحفهاظت  یبنهد طبقهه  یانتقال حقو  اطالعهات دارا  ريتفس اي يتلق ديوجه نبا چيقرارداد به ه نيا یاز بندها

اطالعهات   رنهده يبهه گ  يحفهاظت  یبنهد طبقه یدرخصوص اطالعات دارا ینومع یهاتيمالك ريسا ايهرگونه جواز 

در زمينهه   يحقهوق  یواگذاررا به عاتنبايد طرف واگذاركننده اطال دبشود. هيچ يك از مفاد مندرج در اين قراردا

رارداد كه اكنون يا در آينده در اختيار طرفين قه  یثبت عالئم و اختراعات، حق تأليف يا ديگر موارد مالكيت فكر

 اعطا كند. باشد،يآن م یپروانه از رو یيا قابل اعطا
 :خاتمه قرارداد (9 ماده

رخ دههد،   زودتهر  كهه  كهدام  ههر  قرارداد، اين اعتبار انقضای پي در يا اطالعات كنندهواگذار طرف درخواست به بنا

 های تهيهنسخه جمله از را عاتاطال همه و خودداری دريافتي اطالعات از گيریبهره ادامه از بايد گيرنده اطالعات

 از را اطالعات دريافتي كننده واگذار طرف كتبا  و امحا را آن غير و كپي و غيرديجيتال ديجيتال، از اعم آنها از شده

بهه  را دريهافتي  اطالعهات اختصاصهي   اطالعات كننده واگذار طرف درخواست به اينكه يا كند آگاه اطالعات انهدام

 بازگرداند. العاتاط واگذاركننده طرف
 :( جبران خسارت11ماده 

گيرنده اطالعات تعهد نمود كه كليه خساراتي را كه در اثر قصور يا تقصير وی يا عدم ايفای هر يهك از تعههدات   

گردد، جبران نمايد. تقويم خسارت با صاحب اطالعات بوده و گيرنده ناشي از قرارداد متوجه صاحب اطالعات مي

رداخت مبل  برآوردی صاحب اطالعات گرديده و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب نمود. اطالعات متعهد به پ

همچنين تعهد گيرنده در حفظ و نگهداری اطالعات تعهد به نتيجه بوده و هرگونه اقهدام مغهاير مفهاد قهرارداد و     

- ( خواهد بود. الزم بهبه شرح فو های صدرالذكر قابل تعقيب كيفری )عالوه بر جبران خسارتقوانين و بخشنامه

ذكر است درصورت تخلف از مراتب مندرج در قرارداد كليه تبعات قانوني آن صرفا  متوجه گيرنده اطالعات بوده و 

 نمايد. صاحب اطالعات طبق مقررات قانوني مزبور با گيرنده اطالعات رفتار مي
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 باشد.ي ايران مياين قرارداد از هرحيث تابع قوانين و مقررات جمهوری اسالم :تبصره
 :( حل اختالف11ماده 

راجهع بهه اسهناد پرداخهت و اسهناد       یاجرا، بطالن، فسخ، دعاو اي رياز تفس يدرصورت بروز هرگونه اختالف ناش 

آميز مذاكره و به صورت مسالمت، بدوا  ازطريق راجع به توابع و لواحق آن یدعاو ايقرارداد و  نيمرتبط با ا یتجار

مستضعفان  اديمستقر در بن یداور ئتيد، در صورت عدم حصول نتيجه، موضو  از طريق هحل و فصل خواهد ش

 یداور بهرا  یو حهل و فصهل بهوده و را    يدگيمزبهور قابهل رسه    یداور ئتيو طبق دستورالعمل هانقالب اسالمي 

 نيفسخ ا ايدر فرض بطالن  يحاضر و حت دمستقل از قراردا ،یو الزم االجرا خواهد بود. شرط داور يقطع نيطرف

 .باشدياعتبار و الزم االجرا م یقرارداد دارا
 :اقامتگاه (12ماده 

كه طرفين تغيير اقامتگاه خود  ياقامتگاه طرفين قرارداد همان است كه در اين قرارداد تصريح شده بنابراين مادام

صدور هرگونه ابالغي بهه   ،ندادهطرف ديگر اطال  )ثنا( به يكيدر سامانه ابال  الكترون رييتغ ايصورت كتبي و هرا ب

 ها معتبر است.اين نشاني
 :قرارداد تيتمام( 13ماده 

 544، ماده 1353قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولتي مصوب  )4(اين قرارداد مستند به مفاد بند 

منيهت ملهي بها موضهو      قانون مجازات اسالمي )تعزيرات و مجازات های بازدارنده( و رعايت مصوبه شورای عالي ا

( و مفهاد   25/2/82/م/خ بهه تهاريخ   4221/111چگونگي حفاظت از اطالعات، اسناد و مدارك )بخشنامه شهماره  

و  تهاريخ ......../........./.......... تنظهيم  تبصره در  2ماده و  13در  1382ای مصوب سال جرايم رايانه مندرج در قانون

 باشد.قيد شده است، الزم االجرا ميكه در صدر اد از تاريخين قراردتوسط طرفين امضا گرديده و مفاد اي
 

 گيرنده اطالعات صاحب اطالعات

 ..................................................... سهامي عام –شرکت سيمان تهران 

 ............................................. بابک نظریان –سيد عباس حسيني 

                              

 



    نـام پیمانکار  :     نوع خدمات پیمانکار :

امتیاز نهایی  امتیاز معیار

امتیاز معیار  X  ضریب اهمیت 
امور  

معــادن
امور   

نگهبانی
امور  

خدماتی
  امور     
طبخ غذا 

امور   
فضاي 
سبز

امور  
نـظافت

سرویس   
 ایاب  و   
ذهاب 

امور نصب  
, تعمیرات  
و نگهداري 

امور  
عمرانی 0  -  10

0 17 17 20 22 20 17 17 20 20 1
0 25 13 3 2 7 3 17 12 5 2
0 12 12 10 20 15 16 10 15 10 3
0 15 25 25 23 25 30 20 20 25 4
0 6 10 9 12 10 5 7 10 15 5
0 7 10 15 7 10 10 10 10 6 6
0 15 10 15 10 10 15 15 10 15 7
0 3 3 3 4 3 4 4 3 4 8

شرکت مرکزي و کارخانجات مجتمع صنعتی سیمان تهران 
فــرم ارزیـابی توان اجـراي کار ,  پـیمانـکاران

      تـاریخ ارزیـابی :

  داشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده بکار و یا در دسترس

معیارهاي ارجاع کار   ردیف 

  سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار

( Wi )  ضریب اهمیت عوامل

  مدیریت یکپارچه ( شامل مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت    )

مـالحـظات 

  نظام کیفی انجام کار  (روش پیشنهادي اجراي کار و تضمین کیفیت کار )
  رتبه بندي وزارت کشور یا سازمان هاي ذیصالح

  حسن سابقه در کارهاي قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه اي

  قدرت مالی و پشتیبانی
  کفایت کادر فنی و عناصر کلیدي ازنظر دانش و تجربه

3 3 3 4 3 4 4 3 4 8

0 100

100
           جدول تعیین گرید  پیمانکاران 

بـازنگـري  : 

  مدیریت یکپارچه ( شامل مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت    )

شایان ذکر است اخذ حداقل      550  امتیاز از کل امتیاز نهایی ، الزامی می باشد           .

کـد فـرم : 

امــتیاز کـــلی (  جمـع امتیازات ) 
گریــد محاسبه شده پـیمانکار

راهنماي نحوه امتیازد هی در پشت صفحه می باشد

        

( 140 TF 02 )03

:نام اعضاء تیم ارزیابی   گرید وضعیت پیمانکار 
A 1000 تـا  850 مـــجاز 
B 849 تـا  700 مـــجاز 
C 699 تـا  550 مـــجاز 
F 549 تـا  صفر غیــر مـــجاز 

:معاون مدیر عامل / تایید مدیر کارخانه محدوده امتیاز 
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 بسمـه تعـالـي

 آالت در تملك پيمانكار متقاضي شركت در مناقصه  فهرست تجهيزات و ماشين
 

 اتمالحظ ال ساختس دادتع كارخانه سازنده آالت(  ام تجهيزات )ماشينن رديف

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       



 بسمـه تعـالـي

 پيمانكاران متقاضي شركت در مناقصه  و كادر فني فهرست مشخصات مديران و كارشناسان ارشد
 

 مالحظات الشركه  سهم تاريخ ورود به شركت سابقه كار تاريخ اخذ مدرك نوع مدرك تحصيلي نام خانوادگي ـنام  رديف

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

11.         

 



 بسمـه تعـالـي

 هاي مرتبط با موضوع مناقصه  سوابق كاري پروژه
 

 راءدر دست اج روژهپ خاتمه   تاريخ روژهپ شروع   تاريخ روژهپ اجراي  محل  امتلفن كارفر شركتام ن روژهنام پ رديف
ل پيمان مبلغ ك

 )ريال(

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
11.          

 ـعجـمـ
 

 يد .ياقدام فرما زيرر اسناد درخواستي نسبت به ارسال تصاوي   

  . تصوير صفحه اول قراردادهاي مندرج در جدول فوق -

 . تصوير صورتجلسه تحويل موقت -

 . تصوير صورتجلسه تحويل دائم -

  . دست اجراء تصوير آخرين صورت وضعيت طه با پيمانهاي دردر راب -

 

   : ر شركتهو م امضاء                                                          تاريخ تنظيم :                                                                    نام و نام خانوادگي تنظيم كننده :                    
 



جـدول راهـنماي نـحوه امـتيازدهي به پـيمانكاران

1

3

4

5

6

7

8

0

براساس اسناد ارائه شده توسط پيمانكار: داشتن گواهينامه مديريت كيفيت : 4 امتياز - داشتن گواهينامه مديريت زيست محيطي : 3 امتياز - 
داشتن گواهينامه مديريت ايمني و بهداشت : 3 امتياز و داشتن هر سه گواهينامه سيستم هاي كيفيت ، ايمني و زيست محيطي ( سيستم مديريت 

يكپارچه : 10 امتياز
مديريت كيفيت ، زيست محيطي و ايمني و بهداشت 

براساس اسنادارائه شده توسط پيمانكار: داشتن  گواهينامه تائيد صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي بسته به پايه پيمانكار ( پايه 1 تا 5 )  : 9 
- 5  امتياز - معرفي پيمانكار بعنوان پيمانكار برتر و شايسته از سوي سازمان مديريت  و يا  معرفي پيمانكار از سوي وزارت صنايع و معادن بعنوان 

صنعتگر برتر و شايسته : 10 امتياز

   رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت 
صنايع و معادن

براساس اسنادارائه شده توسط پيمانكار: داشتن حسن سابقه درخصوص كيفيت  وكميت ارائه  خدمات  دركارهاي  مشابه  قبلي  درسيمان تهران 8-10 
امتياز - داشتن حسن سابقه در كارهاي مشابه قبلي در ساير شركتها : 3-7 امتياز -  نداشتن  حسن  سابقه :2-1 امتياز - داشتن  سوء  پيشينه: صفر 

امتياز

  حسن سابقه در كارهاي قبلي و فقدان سوء پيشينه 
حرفه اي

براساس اسنادارائه شده توسط پيمانكار: توان مالي(P ) پيمانكاربراساس رابطه : P= 0.5 Pt+1.5 Pc+PL محاسبه مي گردد و با توجه به برآورد 

هزينه  اجراي  كار،امتيازات  الزم به  پيمانكاران  داده  مي شود. Pt: گردش مالي  برحسب  ميليون  ريال  - Pc : توان  مالي  جاري  (تفاضل  دارايي هاي  جاري  و 

بدهي هاي  جاري) برحسب ميليون ريال - PL: توان  مالي  بلندمدت (تفاضل  دارايي هاي  بلندمدت  و بدهي هاي  بلندمدت)  برحسب  ميليون ريال

  قدرت مالي و پشتيباني

براساس اسنادارائه شده توسط پيمانكار: پيشنهاد ارائه  شده  توسط پيمانكار در خصوص نظام  كيفي انجام  كار و روش هاي بهينه  اجرا كار و مديريت 
كار بررسي و به بهترين  پيشنهاد باالترين امتياز وبه همين ترتيب امتيازات داده خواهد شد .

  نــظام كــيفي انـجام كار

براساس اسنادارائه شده توسط پيمانكار: دانش وتجربه  پيمانكارارزيابي شده و امتياز 10- 0  به پيمانكاران داده مي شود.  كفايت كادر فني و عناصر كليدي ازنظر دانش و تجربه

2

براساس اسناد ارائه شده مرتبط توسط پيمانكار:  سابقه 10 سال به باال در رشته مورد نظر : 10 امتياز -  سابقه بين 1 تا 9 سال : 9 - 1 امتياز -  
امتياز صفر : بدون سابقه

  سابقه اجرايي كار در رشته و زمينه كار

براساس اسنادمالكيت واجاره نامه هاي ارائه شده وعمرماشين آالت :  دردسترس بودن تمام ماشين آالت موردنياز باعمرمناسب:10-9 امتياز - 
دردسترس بودن تمام ماشين آالت موردنيازباعمرمتوسط:8-7 امتياز - دردسترس بودن تمام ماشين آالت باعمرباال :6 - 5امتياز - درصورت دردسترس 

نبودن كامل تجهيزات بسته به ميزان كسري وعمرماشين آالت دردسترس امتياز بين0 تا5 درنظر گرفته مي شود .
  داشتن تجهيزات و ماشين آالت آماده بكار و يا در 

دسترس
تبصره   :    ( درصورت عدم نياز به تجهيزات اجراي كار از سوي كارخانه ، به كليه پيمانكاران فوق امتياز 5 اختصاص مي يابد )

امـــتياز معيــار معيارهاي ارجـــاع كــــار   رديف 


