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 مهر و امضاء مجاز تعهد آور  

 

       
  : قبول شرايط مناقصه : ١ماده 

نبوده و يا متضمن قيود و شرايط  اضرالف : ارائه اوراق طبق اوراق دريافتي از واحد حقوقي شركت بوده و هر پيشنهاد كه مطابق با شرايط مناقصه ح

  خاص ديگري باشد كان لم يكن تلقي خواهد شد.

  شنهادي مبني بر تغيير و اصالح پيشنهادات ارائه شده به هر عنوان كه باشد پذيرفته نخواهد شد.ب : پس از انقضاي موعد تسليم پيشنهادات هيچ گونه پي

      : موضوع مناقصه : ٢ماده 

وسايل نقليه اتوبوس و  ميني بوس(با راننده) جهت اياب و ذهاب پرسنل طبق شيفت هاي كاري و  تأمينموضوع: 
  اس به مجتمع بندري شهيد رجايي و بالعكس ساعتهاي اعالمي از مناطق اعالمي در شهر بندر عب

  : محل اجراي مناقصه : ٣ماده 
  ترمينال كانتينري شركت توسعه خدمات دريايي و بندري بتاء-شهيد رجاييمجتمع بندري  –بندرعباس 

  : محل تسليم پيشنهادات مناقصه :٤ماده 

واحد حقوقي شركت توسعه خدمات دريايي و بندري طبقه همكف  – س آرياپايانه كانتينري بندرعباترمينال -شهيد رجايي مجتمع بندري–بندرعباس 

  بتاء

  : مهلت تسليم پيشنهادات مناقصه:٥ماده 

نشر آگهي جلسه اي تحت  روز پس از ١٥ باشد. مي به مدت يك ماهتاريخ نشر روزنامه مهلت ارائه پاكات از سوي پيمانكار از 

امور اداري شركت توسعه  آريا ،–يي ساختمان پايانه كانتينري بندرعباس عنوان پرسش و پاسخ در مجتمع بندري شهيد رجا

 مي تواندشركت كنندگان خدمات دريايي و بندري بتاء با حضور دستگاه نظارت قرارداد و امور حقوقي برگزار خواهد شد . 

بصورت  و در ساعات اداري رفع ابهامات و سوال هاي خود در ارتباط با موضوع قرارداد و اوراق مناقصه در روز مقرر جهت

   تماس حاصل نمايند. ٠٧٦٣٣٥٢٤٧٢٠و يا با شماره  تلفن مراجعه حضوري 

  : شرايط تسليم پيشنهاد مناقصه : ٦ماده 

    پيشنهادات شركت در مناقصه بايد ضرورتا حاوي اسناد مشروحه ذيل باشد.

شركت كنندگان در مناقصه مؤظف به ارائه ه مي باشد. (پاكت الف ) حاوي ضمانتنامه بانكي و يا فيش واريز نقدي سپرده شركت در مناقص - ١

شركت خدمات نزد بانك ملي به نام  ٠٢١٩١٠٣٥١٦٠٠٩يا فيش واريزي به شماره  ريال١٢٠,٠٠٠,٠٠٠به  ضمانت نامه معتبر بانكي

  به پاكات بدون سپرده ترتيب اثرداده نخواهد نخواهد شد. )بتاء مي باشند دريايي و بندري

 ناد و مدارك ذيل ميباشد:پاك ب ) حاوي اس - ٢
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  : اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران شامل 

 فاكس - شماره تلفن -آدرس - مشخصات مناقصه گر شامل نام -

مديران اجراي و كسانيكه حق امضاء دارند و ارائه ليست اسامي سهامداران شركت و  -نام و عنوان شغلي اعضاء هيات مديره -

 .تصوير كد اقتصادي الزامي است

 .اساسنامه شركت كه بايستي به مهر اداره ثبت شركتها ممهور شده باشد تصوير -

 تصوير آگهي آخرين تغييرات ثبتي شركت -

شرايط مناقصه و طرح قرارداد كه عبارت قرائت شد و مورد قبول است در ذيل كليه صفحات آن درج و صفحات به مهر و امضاء  -

 .مجاز مناقصه گر رسيده باشد

 الزامي و در ارزيابي فني داراي امتياز ميباشدموضوع مناقصه رزومه كاري مرتبط با  -

داشتن تجربه و دانش در زمينه هاي مشابه  - ٢تضمين كيفيت خدمات  - ١شامل  (اسناد، اطالعات و مدارك درخواست شده  هيكل -

 - يمال كي(به تفك يفن يارهايپاسخ به مع يو الزم برا)توان مالي و مديريتي براي انجام كار - ٤حسن سابقه  - ٣و موردنظر 

از اسناد و مدارك كه بتواند در جهت اثبات توان  كيهر  يرو يابيارارزيمربوط به مع فيشماره رد دي) با قيو فن يتيريمد

آن بخش تعلق  يبرا يازيامت يابيارز يارهاياز مع كيمربوط به هر  اركمناقصه گر باشد. در صورت عدم ارائه اطالعات و مد

 نخواهد گرفت.

 اق شرايط مناقصه كه تمام صفحات آن توسط شركت كننده در مناقصه امضاء و مهر شده باشد.اور -

  پاكت ج ) محتوي جدول ارائه قيمت پيشنهادي با امضاء و مهر . - ٣

  : افتتاح پيشنهادات مناقصه: ٧ماده 

  مرحله اول:

 .كميسيون معامالت تشكيل جلسه داده و پيشنهاداتي را كه در موعد مقرر وصول گرديده باشد را باز و مورد رسيدگي قرار خواهد داد 

  ابتدا پاكت الف توسط اعضاء بررسي و پس از امضاء روي پاكت مورد پذيرش، پاك الف جهت بررسي اوراق بازگشايي و اسناد

 تضامين آن كنترل ميگردد.

 كامل بودن تضمين شركت در مناقصه پاكت (ب ) را گشوده و اسناد جهت ارزيابي فني ارسال ميگردد. درصورت 

  مرحله دوم:

 با روئيت و  ءپس از ارزيابي فني و تعيين امتيازات كميسيون مجدد تشكيل جلسه داده و پاكت (الف ) پس از ارائه گزارش فني به اعضا

 تائيد اعضاء بازگشايي ميگردد.

 رائت مبالغ پيشنهادي ، اعضاء با در نظر گرفتن ارزيابي فني مناقصه گران به تبادل نظر پرداخته و در نهايت با انتخاب برنده پس از ق

 مناقصه جلسه كميسيون خاتمه مي يابد. 
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   ميگردد عودت آن از بعد و سوم نفرات تضامين و ماند مي باقي شركت نزد دوم نفر تضمين اول نفر با قرارداد انعقاد زمان تا .  

  : تذكرات  ٨ماده 

 داشته كافي آشنايي وموقعيت محيطي،امكانات شرايط كليه و به آورده بازديد بعمل و تجهيز عمليات اجراي پيشنهادقيمت،ازمحل تسليم پيمانكارحين - ١

  .ده استهاي پيشنهادي بيمه و سود منطقي در نظر گرفته شدر قيمتندارد و  وجود وي براي ابهامي نكته وهيچ

.كاركسرميگردد انجام حسن سپرده نيزبعنوان درصد١٠ و اجتماعي تامين قانون ٣٨ ماده بيمه حق پيمانكار وضعيت ازصورت - ٢  

.مقايسه قيمت) برگزار ميگردد - مناقصه بصورت دو مرحله اي ( ارزيابي فني - ٣  

  .ندارند خصوص اين در اعتراض حق گران مناقصه و گردد مي ضبط نتضمي برنده حضور عدم دليل به اول نفر با قرارداد انعقاد عدم درصورت - ٤

  .است مختار واصله پيشنهادات از يك هر قبول يا رد در كارفرما- ٥

دگرد مي ضبط تضمين برنده حضور عدم دليل به اول نفر با قرارداد انعقاد عدم صورتدر - ٦  

باشد مي تعهدات انجام تضمين جهت ادقرارد مبلغ ميزان به بانكي چك ارايه به موظف پيمانكار  - ٧  

پيمانكار ملزم به ارائه مجوز فعاليت موضوع قرارداد از اداره بنادر و دريانوردي استان هرمزگان  يا سازمان بنادر و دريانوردي -  ٨

 مي باشد. 

اشدبپيمانكار پس از انعقاد قرارداد ملزم به اخذ مجوز فعاليت از منطقه ويژه بندر شهيد رجايي مي -  ٩  

.هزينه نشر آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.- ١٠  

كارفرما بازديد به عمل خواهـد آمـد در    HSEاز اتوبوسها و ميني بوس هاي برنده مناقصه توسط دستگاه نظارت و واحد -١١
بدون عيب و نقـص فنـي، داراي بـرگ    صورت تائيد كيفيت و سالمت فني خودروها  مطابق استانداردهاي جاري و 

هاي تميز و داراي سيستم تهويه، سرمايشـي  ها و شيشهبا ظاهر و صندلي و شخص ثالثبدنه ،  داراي بيمه  اينه فني ومع
 . وگرمايشي مناسب  با برنده قرارداد منعقد خواهد شد

 پيمان انعقاد به ، خود پيشنهادي قيمت اساس بر تعهدات اجراي تضمين سپردن با ، او به كارفرما ابالغ از پس روز هفت تا حداكثر بايد مناقصه برنده - ١٢

. ندارد اعتراضي گونه هيچ حق و شود مي ضبط كارفرما نفع به ، مناقصه در شركت تضمين اينصورت غير در.  نمايد مبادرت  

 

 ذيرش مهر و امضاء شركت كننده  بر روي تمامي اوراق مناقصه و پاكت ها الزاميست و درصورت عدم مهر و امضاء ،اوراق مورد پ

 نميباشد.

 .هرگونه خط خوردگي و الك گرفتگي جزء  مواردي مخدوش ميباشد و اوراق فاقد اعتبار ميباشند 
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تأمين وسايل نقليه اتوبوس و  ميني بوس(با راننده) جهت اياب و ذهاب پرسنل طبق شـيفت   : اسـتعالم   موضوع 

  بالعكس . و هاي كاري و ساعتهاي اعالمي  از مناطق اعالمي در شهر بندر عباس به مجتمع بندري شهيد رجايي

 

  روز نسبت به پرداخت صورت وضعيت پس از كسر كسورات  ١٥پس از تائيد دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد ظرف مدت

  % سپرده حسن انجام كار وجرائم و خسارت احتمالي اقدام خواهد نمود.١٠%  سپرده حق بيمه و٥ شامل

  پرداخت سپرده حق بيمه ويا آخرين صورت وضعيت اين قرارداد به پيمانكار منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين

اجتماعي مي باشد .بديهي است در صورت عدم تمديد قرارداد و خاتمه يافتن موضوع اين قرارداد ارائه مفاصاحساب از 

  انكار الزامي است .از طرف پيم شركتساير مراجع قانوني بنا به تشخيص 

  آزاد سازي سپرده حسن انجام كار منوط به درخواست كتبي پيمانكار و تاييد دستگاه نظارت و ارايه تاييديه پرداخت حق بيمه

 پرسنل ، از ناحيه پيمانكار مي باشد.

 .ارائه آناليز محاسبه مبلغ الزامي است 

  

 مهر و امضاء شركت كننده                                                                                                                          

 
 
  

  

  

    

 مبلغ  به ريال  شرح  رديف

  به باال ٨٠مدل صندلي مناسب ، تميز و سالم )  ٣٦دستگاه اتوبوس ( ١٤ ١

  به باال ٨٥)مدل صندلي مناسب، تميز و سالم  ١٦دستگاه ميني بوس( ٢٢ ٢

 

 

( بصـورت  مجتمع بنـدري شـهيد رجـايي     سرويس اياب وذهاب در  ١      ٣

  موردي)

  

 

  جمع كل                                                                 
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  ذهاب پرسنل قرارداد اياب و
  

سهامي خاص)( : شركت توسعه خدمات دريايي و بندري بتاء كارفرما شركت :پيمانكار   
 تاريخ قرارداد:   شماره قرارداد:

 

           امضاء و مهر پيمانكار:                  امضاء و مهر كارفرما :                                                                                                         

         
 
 
 

و كـد   ١٠٣٢٠٦٩٥٢٦٨و شناسـه ملـي    ٤١٨١٣٠به شماره ثبت (سهامي خاص)اين قرارداد بين شركت توسعه خدمات درياي و بندري بتاء  

بـه   ٨٨٩٦٤٥٠٣و شـماره تمـاس    ١٨به آدرس: تهـران، ميـدان فلسـطين، خيابـان طـوس، كوچـه تبريـز، پـالك          ٤١١٣٨٩٩١٩٨٩٣اقتصادي 

 مهدي قائم مقامي با سمت مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره و آرش رهبر سعادت با سمت عضو انآقاينمايندگي 

كـد   و...............و شناسـه ملـي  ............بـه شـماره ثبـت    .................كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طـرف و   ت مديرهئهي

كـد پسـتي   -  ..................................و به آدرس:  ...............با كد ملي ................ و...........با سمت  .........به نمايندگي  ..............اقتصادي 

  مي گردد: كه از اين پس پيمانكار ناميده مي شود از طرف ديگر و به شرح ذيل منعقد....................و به شماره تلفن  .......................

    : موضوع قرارداد١ماده 

و سـاعتهاي   هاي كـاري  كارفرما طبق شيفت اياب و ذهاب پرسنل تحت پوششجهت  (با راننده)اتوبوس و  ميني بوستأمين وسايل نقليه 

و بـالعكس و سـاير نقـاطي كـه بنـا بـه        مجتمع بندري شهيد رجايي منطقه مدنظر كافرما در شهر بندر عباس بهمناطق اعالمي در از   اعالمي

  كتباً به پيمانكار ابالغ مي گردد.طي مدت قرارداد تشخيص كارفرما 

 ٢٢صـندلي مناسـب ، تميـز و سـالم ) و      ٣٦دسـتگاه اتوبـوس (   ١٤يمانكار جهت حسن ايفاء تعهدات ، موظف به تـامين حـداقل   تبصره  : پ

  صندلي مناسب، تميز و سالم )   طبق شرايط مدنظر مي باشد . ١٦دستگاه ميني بوس(

  :مدت قرارداد  ٢ماده 
      مي باشد. قراردادي يك سالمدت  به ...................لغايت  .................تاريخ مدت قرارداد از 

: در صورت قطع رابطه كارفرما با اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان در طول مدت قرارداد و به هر دليل، اين قرارداد نيز ١تبصره

داد انجام خواهد شد و پيمانكار بدينوسيله حق هرگونـه  در همان زمان خاتمه يافته و تسويه حساب نهايي في مابين وفق مندرجات اين قرار

 اعتراضي در اين خصوص را ، از خود سلب نمود.

پيمانكار حق تعطيل يا توقف موضوع قرارداد در طول مدت اجراي آن را بدون مجوز قبلـي از كارفرمـا را نداشـته و در غيـر ايـن       :٢تبصره 

رابر نظر خود از محل مطالبات و اموال پيمانكار برداشت نموده و پيمانكار از ايـن بابـت   صورت كارفرما مجاز است كليه خسارت وارده را ب

  حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت .

و در صورت تائيد و رضايت كارفرما از عملكرد پيمانكار قرارداد با اعالم كتبي و تنظيم الحاقيه براي يك  قرارداد : با انقضاي مدت٣تبصره 

 .تمديد خواهد شد يا كوتاه مدت  دوره مشابه

پيمانكار موظف است در صورت خاتمه قرارداد نسبت به انجام موضوع قرارداد با همـان شـرايط مـورد نظـر بـا ابـالغ كتبـي از         :٤تبصره

 طرف دستگاه نظارت وحداقل براي مدت سه ماه  اقدام نمايد.

 
  : اسناد و مدارك قرارداد ٣ماده 

  و مدارك زير است :اين قرارداد شامل اسناد 

  قرارداد حاضر -١
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  ذهاب پرسنل قرارداد اياب و
  

سهامي خاص)( : شركت توسعه خدمات دريايي و بندري بتاء كارفرما شركت :پيمانكار   
 تاريخ قرارداد:   شماره قرارداد:

 

           امضاء و مهر پيمانكار:                  امضاء و مهر كارفرما :                                                                                                         

         
 
 
 

  (پيوست شماره يك)پيمانكار وسائل نقليهليست -٢

، شيفتهاي كاري، ساعات حركت سرويس ها از مبدا  به مقصد و بالعكس. (پيوست شماره  ي رفت و آمد وسيله نقليه مسيرهاليست -٣

  دو)

 .كارفرما  HSEالغي از سوي واحد با،  ايمني در بنادر نامهو آيين دستور العمل ارزيابي و نظارت بر عملكرد پيمانكاران -٤

 صورتمجلس ها ، الحاقيه ها ، توافقات يا امور ديگر كه در مدت قرارداد تنظيم گردد و به امضاء طرفين برسد.-٥             

ت. رعايت اولويت ها، تنها در تبصره: كليه مدارك منضم به قرارداد براي شرح اهداف و شرايط كارفرما بوده و مكمل يكديگر اس

جهت انجام صحيح كارها مورد استفاده قرار ميگيرد. متن هايي كه احيانأ در بعضي از قسمت هاي قرارداد درج شده و در قسمت هاي 

رد ديگر تكرار و با تأكيد مجدد نشده است موارد تناقض محسوب نمي شود و ادعاي وجود تناقض از طرف پيمانكار در اين گونه موا

روز پس از عقد قرارداد موظف به استفسار از كارفرما جهت رفع ابهام و تناقضات خواهد  ١٠مسموع نخواهد بود. پيمانكار حداكثر 

  بود  تصميم گيري نهايي با كارفرما است.

  :مبلغ قرارداد  ٤ماده   
  به شرح ذيل مي باشد:بابت انجام كليه موارد مندرج در ماده يك  ماهانه ( بدون تعطيلي) مبلغ قرارداد 

 از شهر بندرعباس به مجتمع شـهيد رجـايي وبلعكـس توسـط مينـي بـوس كـولردار        طي يك ماه رفت و برگشتهاي بابت انجام سرويس 

شماره بر اساس شيفت هاي كاري (پيوست ...............ريال مبلغ به باال ٨٠مدل ريال و توسط اتوبوس كولردار................مبلغ به باال ٨٥مدل

 از سوي كارفرما به پيمانكار پرداخت مي گردد. دو قرارداد)

پرداخت  ريال  ...........، براي هر سرويس رفت و برگشت مبلغ  مجتمع بندري شهيد رجايي  در : بابت انجام سرويس اياب وذهاب١تبصره

  مي گردد.

حسب صالحديد كارفرما در صورت عدم رضايت مي باشد  به باال ...............مدلو اتوبوس  : مدل دستگاههاي مذكور ميني بوس ٢تبصره

قرارداد  ١٢در غير اينصورت مطابق ماده دستگاه نظارت از مدل هاي مذكور پيمانكار موظف به جايگزيني با مدل هاي باالتر خواهد بود . 

  خواهد شد.و موظف به جايگزني وسيله نقليه  جريمه پيمانكار 

 ايـن  اقدام نمايـد. در  سرويس اياب و ذهاب تواند در طول مدت قرارداد در حسب مورد نسبت به كاهش يا افزايش:  كارفرما مي ٣تبصره

  . شد خواهد عمل قرارداد محاسبه مبلغ قرارداد براي اتوبوس و ميني بوس و شرايط طبق و كارفرما مكتوب درخواست به بنا صورت

  : محل اجرا ي قرارداد٥ماده        

  منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي مي باشد.مسير شهر بندرعباس به محل اجراي اين قرارداد        

  نحوه پرداخت ، كسورات و سپرده هاي قانوني و قراردادي: ٦ ماده

كارفرما در  پايان هر ماه و ارائه صورت وضعيت از طرف پيمانكار(تنظيمي بر اساس دستور كار كتبي ارائه شده از سوي دستگاه نظارت در

%  سپرده حق ٥نيز رسيده باشد، كارفرما نسبت به پرداخت صورت حساب  مربوطه پس ازكسر  ه كاركرد به تائيد دستگاه نظارتهرماه) ك

  % سپرده حسن انجام كار و جرائم و خسارت احتمالي اقدام خواهد نمود.١٠بيمه و
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به پيمانكار منوط به ارائه مفاصاحساب از  و سپرده حسن انجامآخرين صورت وضعيت اين قرارداد  سپرده حق بيمه وپرداخت  :١تبصره

بديهي است در صورت عدم تمديد قرارداد و خاتمه يافتن موضوع اين قرارداد ارائه مفاصاحساب از ساير .سازمان تامين اجتماعي مي باشد 

  . ر الزامي استمراجع قانوني بنا به تشخيص كارفرما از طرف پيمانكا

پيمانكار در اخذ كليه مفاصاحسابها از ادارات من جمله ادارات مالياتي و بيمه مكلف است شركت توسعه و خدمات دريايي و  : ٢تبصره 

  دد.بندري بتاء را به عنوان كارفرماي قراردادي خود ذكر نمايد تا امكان استفاده و بهره برداري شركت كارفرما از مفاصاحسابها ميسر گر

از  رديتوسط كارفرما انجام پذچنانچه باشد  يم مانكاريموضوع قرارداد و بر عهده پ ياجرا يكه در راستا يها نهيهز هيكل : ٣تبصره 

  .گردد يكسر م مانكاريپ تيصورت وضع

 هزينـه  و عهـده  بـه  گيـرد  تعلـق  قـرارداد  ايـن  موضـوع  از بخش هر به كه ماليات و عوارضي و قانوني كسور نوع هر كلي بطور : ٤تبصره 

 اين موضوع مورد در پيمانكار و بود خواهد كارفرما به مرتبط هاي حساب مفاصا ارائه و آنها پرداخت به موظف پيمانكار و است پيمانكار

  .دارد مي مبرا و مصون هزينه پرداخت و مسئوليت نوع هر از را كارفرما ماده

  : ضمانت حسن انجام تعهدات  ٧ماده         
طبق شرايط مدنظر كافرمـا  شركتي معتبر  يا چك بانكي پيمانكار موظف است به منظور تضمين انجام تعهدات اين قرارداد، ضمانتنامه بانكي

تسليم كارفرما نمايد. در صورت عدم ايفاي تعهدات و تخطي از اجـراي   ريال  ...............مبلغ معادل   از جمله بدون قيد شرط ، عندالمطالبه

قسمت يا هر بخش از مفاد قرارداد ،كارفرما مجاز به ضبط و وصول وجه تضمين فوق بدون انجام هرگونه تشريفاتي مي باشد و پيمانكار هر 

حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب نموده است.آزاد سازي تضمين مذكور همزمان با اتمام قرارداد و تسـويه حسـاب كامـل پيمانكـار بـا      

  د.كارفرما صورت مي گير

تبصره:در صورت عدم اجراي صحيح قرارداد از ناحيه پيمانكار كه منجر به برداشت از محل تضمين فوق االشاره گـردد پيمانكـار مكلـف    

روز نسبت به ترميم تضمين اقدام نمايد در غير اين صورت به ازاي هـر   ٢٠است حسب اعالم كتبي دستگاه نظارت كارفرما حداكثر ظرف 

  ريال از مطالبات پيمانكار كسر ميگردد ٠٠٠/٠٠٠/٢ام به مبلغ روز ديركرد وجه التز

منوط به تاييد دستگاه نظارت مبني بر ايفاي تمامي تعهدات  و ارايه مفاصا حساب  خاتمه قراردادآزاد سازي تضمين ، پس از تبصره: 

                                                     قراردادي مي باشد.

  نظارت: دستگاه ٨ماده 
 كارفرما در ناحيه هرمزگان مي باشد. راي مفاد اين قرارداد ، بر عهده مديريت ناحيهنظارت بر حسن اج

  : دستگاه نظارت مختار است جهت اجراي دقيق تر نظارت براي هر بخش ناظرخاص تعيين نمايد.١تبصره

و يا نمايندگان او در اجراي امور مي شود بـه   كارفرماپيمانكار مسئول كامل حسن اجراي قرارداد مي باشد و نظارتي كه از طرف :٢تبصره 

  د و مكلف به پاسخ گويي در اسرع وقت مي باشد . هيچ وجه از ميزان مسئوليت وي نمي كاه

  يفت هاي كاري مي باشد .: پيمانكار موظف به معرفي نماينده تام اختيار در تمام ش ٣تبصره 

  تعهدات كارفرما: ٩ه ماد
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كارفرما در حد مقدور هماهنگي الزم جهت اختصاص دادن مكاني بـراي پـانچ ورود و خـروج پرسـنل ، بـا اداره بنـدر معمـول         -١

 خواهد داشت.

همكـاري الزم را  كارفرما نسبت به معرفي پيمانكار و پرسنل او جهت اخذ مجوز تـردد در محوطـه هـاي بنـدري بـه اداره بنـدر        -٢

 معمول مي دارد.

 در صورت امكان فراهم كردن شرايط ثبت زمان ورود و خروج پرسنل پيمانكار در دستگاه ثبت حضور و غياب كارفرما -٣

  

 
  پيمانكارو وظايف : تعهدات ١٠ماده 

  الف: تعهدات عمومي
اجراي كار، مسائل مرتبط با جمع آوري اطالعـات  پيمانكار با علم و اطالع از موضوع قرارداد، شرايط كار و كارفرما، محل هاي  -١

ها (اعم از نيروي  هزينه تمامي و خود نظر مورد وسود مورد نياز، مطالعات الزم را انجام داده و شناخت كافي از آن بدست آورده

 را كافي مطالعات و ديده را لوازم و قطعات)  مصرفي، الستيك ،تعمير و نگهداري،سوخت پوشش هاي بيمه نامه ،  ،ماهر انساني 

و سپس اقدام به امضاء قرارداد نموده و نمي تواند به هيچ عنوان به عدم آگاهي خود بـه هـر موضـوع     داده انجام خصوص اين در

مرتبط با قرارداد استناد نموده و معترض شود. پيمانكار نسبت به جمع آوري اطالعات در مورد موضوع قرارداد، كيفيت وظـايف  

  به كليه جوانب كار آگاهي دارد.بت ام نموده و نسو خدمات آن اقد

پيمانكار تأكيد دارد توانايي مالي جهت انجام موضوع قرارداد را دارد و تاخير در پرداخت صورت وضعيت هاي قراردادي توسط  -٢

 كارفرما ، رافع مسئوليت پيمانكار در رعايت تعهدات و پرداخت حقوق پرسنل موضوع قرارداد نخواهد بود. 

  انكار جهت انجام موضوع قرارداد ملزم به استفاده از افرادي مي باشد كه داراي شرايط ذيل باشند:پيم -٣

 الف : عدم اعتياد به مواد مخدر 

  ب: عدم سوء پيشينه كيفري

  و متعارف  پ: سالمت جسماني

و داشـتن حـداقل مـدرك تحصـيلي سـيكل و       معتبر و مرتبطدارا بودن گواهينامه  سال سابقه كاري براي رانندگان و ٣حداقل ج: 

  سال ٥٠حداكثر سن 

به پرسنل و رانندگان ( گواهينامه عدم اعتياد  : پيمانكار مكلف است فتوكپي برابر اصل (توسط دادگستري) مدارك مربوط١تبصره

  تحويل دهد.تگاه نظارت دسبه و سابقه كاري ) را  معتبر و مرتبط، عدم سوء پيشينه كيفري از شهرستان محل تولد ، گواهينامه 

: چنانچه در طول مدت قرارداد عدم صالحيت پرسنل پيمانكار محرزگردد پيمانكار ظرف يك هفته مكلف به جـايگزيني  ٢تبصره

  با شخص واجد صالحيت و مورد تائيد دستگاه نظارت مي باشد.
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پيشينه و تصوير برابر اصل شناسنامه سوء -پيمانكار موظف است جهت پرسنل خود پرونده پرسنلي شامل مدارك :عدم اعتياد -٤

تبط بـا شـغل فـرد و    كـارت ملـي و گواهينامـه هـاي مـر     -يليمدرك تحص–كارت پايان خدمت –شاغل و افراد تحت تكفل 

بايگاني ساير مدارك و مستندات مربوط به پرسنل تشكيل و در صـورت درخواسـت كارفرمـا در كمتـرين زمـان بـه نماينـده        

  كارفرما تحويل دهد. 

تامين نيروي انساني متخصص براي انجام كارها و پرداخت حقوق و مزايا و غيره، تامين محل سكونت ، غذا و اياب و ذهاب  -٥

و  hseكارگران و كاركنان ، پوشش بيمه اي مسوليت مدني و حوادث ، جذب نفر آگاه به مباحث و دستورالعملهاي ايمني و 

حادثه و خسارات جاني و مالي به عهده و هزينه پيمانكار خواهد بود و كارفرما  تهيه وسايل ايمني به منظور جلوگيري از بروز

هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت و پيمانكار مسئول و جوابگو خواهد بود و در هر حال هيچ گونه مسئوليتي متوجه 

 كارفرما نخواهد بود.

مان تامين اجتماعي بيمه نمايد وليست بيمه پرداختي پرسنل خـود را  پيمانكار موظف است كليه پرسنل ذيربط خود را نزد ساز -٦

 ١٢به صورت ماهانه به دستگاه نظارت كارفرما جهت بررسي ارسال نمايد و در غير اينصورت عالوه بر جرائم مذكور در ماده 

  هيچگونه پرداختي از سوي كارفرما تا زمان رفع نواقص صورت نخواهد پذيرفت.

ت حقوق و مزايا ويا حق بيمه كارگران يا عدم رعايت ساير تعهدات قراردادي منجر به اعتصاب، تحصن و چنانچه عدم پرداخ -٧

اختالل در اجراي موضوع قرارداد گرددپيمانكار مسئول بـوده و مكلـف بـه جبـران خسـارات       ترك كار رانندگان يا هر گونه

دون رعايـت هرگونـه تشـريفات كسـر مـي گـردد و       خواهد بود كه اين خسارات از محل مطالبات و تضمين هاي مـأخوذه بـ  

 پيمانكار حق اعتراض ندارد.

قرارداد،كليه مـوارد ايمنـي جهـت انجـام كـار      پيمانكار ضمن رعايت كليه مقررات ايمني و ساير مقررات ديگر در چارچوب  -٨

به ادعاهاي كاركنان پيمانكـار  است.كارفرما هيچگونه مسئوليت نسبت براي پرسنل پيمانكار تمامأبه عهده و به هزينه پيمانكار 

ندارد و فيصله دادن به اين گونه ادعاها جزءمسـئوليت پيمانكـار مـي باشـد.پيمانكار در مـورد ايـن بنـدكارفرما را از هـر نـوع          

  مسئوليت ،پرداخت هزينه و يا خسارتي مصون مي دارد.

پيمانكار موظف است در هرشيفت كاري نسبت به معرفي يكنفر نماينده تام االختيار خود به كارفرما اقـدام نمـوده و نـامبرده      -٩

 مكلف به حضور دائم در محل كار مي باشد.

پيمانكارمكلف به برگزاري دوره هاي منظم آموزشي و موردي (به هزينه خود) براي رانندگان ، تحت نظـر واحـد آمـوزش      -١٠

رفرما ومراجع ذيصالح جهت افزايش كارائي ، رعايت بهداشت فني و ايمنـي محـيط كـار وكـاهش سـوانح و خسـارات و       كا

  ....ميباشد.

  تبصره : درصورت انجام آموزش توسط كارفرما هزينه آن ازصورتحساب پيمانكاركسرخواهد شد.       
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و حفـظ شـئونات ظـاهري در پوشـيدن لبـاس و       تحدالشـكل م پيمانكار مكلف به الزام پرسنل خود به استفاده از لباس مناسـب  -١١

و رعايـت نكـات ايمنـي مـي     پرسنل، عدم استفاده از موارد خوراكي و استعالم دخانيات در موقع رانندگي برخورد مناسب با 

 باشد. 

پايـان   اعم از باز خريد سـنوات خـدمت و عيـدي    دستمزد و حق و حقوق قانوني رانندگانپرداخت كليه هزينه هاي حقوق و  -١٢

  .سال و باز خريد مرخصي و بن كارگري وبيمه... بر عهده پيمانكار مي باشد

پيمانكار متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتمـاعي را در انجـام وظـايف موضـوع قـرارداد و تعيـين حقـوق         -١٣

رعايت نمايد و هر گونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به مراجع قانوني  و ساير تعهدات قانون كار را  رانندگان

 به عهده بگيرد.

پيمانكار از قوانين و مقررات مربوط به موضوع قرارداد از جمله قوانين و مقررات  ماليات ، عوارض هاي قانوني ، بيمه ، كار،  -١٤

دستورالعمل هاي ايمني و بهداشت  ، كار  ، ذيصالح ه ها و دستور العملهاي مصوب ابالغي از طرف مراجعبخشنامتامين اجتماعي 

ساير قوانين و مقررات مرتبط با موضوع قرارداد كه ممكن ايمني در بنادر و  ،آيين نامه امور پيمانكاري  ،در ارتفاع ، حفاظت فني 

ر باشند، آگاهي كافي دارد و متعهد به رعايت همه آنها است. پيمانكار بايد است در قيمت، سرعت پيشرفت كار و كيفيت آن موث

هدف هايي را كه مورد انتظار بوده و در قرارداد صراحتا يا تلويحا مشخص شده است، به شايستگي برآورده نمايد . در هر حال 

 كارفرما از هرگونه مسئوليتي مبرا است.مسئوليت عدم اجراي ضوابط، قوانين و مقررات مذكور بر عهده پيمانكارمي باشد و 

پيمانكارحق هيچگونه مكاتبه با گمرك ، اداره بندر و ساير ارگانها و مراكزدولتي خارج از بندر را در راستاي موضوع قرارداد  -١٥

 بدون هماهنگي با دستگاه نظارت ندارد.

   و ساير كميته هـاي تكليفـي در    HSEو  IMSپيمانكار متعهد به تشكيل كميته بهداشت فردي و ايمني محيط كار و الزامات  -١٦       

  قانون كار تحت نظر دستگاه نظارت مي باشد و تحت عنوان عدم آگاهي نمي تواند متعذر شود.

ايمني و بهداشت  و زيست محيط بخصوص قوانين كـار و  پيمانكارمتعهد به رعايت كليه قوانين و مقررات ودستورالعمل هاي -١٧

 امور اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان و سازمان محيط زيست ... در رابطه با كاركنان خود مي باشد.

  پيمانكار موظف است راساً موضوع قرارداد را به انجام رسانده وحق واگذاري آن به صورت جزئي و كلي به غير  را ندارد. -١٨

  پيمانكار مكلف به رعايت مقررات وضع شده از طرف اداره كل بنادر ودريانوردي استان هرمزگان مي باشد.- ١٩       

پيمانكار موظف است كليه دستورالعمل ها و شرايط اختصاصي اعالم شده ازسوي دستگاه نظارت كارفرما را رعايـت و اجـرا    -٢٠

  نمايد. 

  ني در دو شيفت متوالي اكيداً ممنوع است.:بكارگيري هريك از نيروهاي انسا١تبصره 

:  پيمانكار موظف است در هر زمان با اعالم كارفرما ساعت كاري و تعداد شيفت پرسـنل خـود را متعاقـب نظـر كارفرمـا       ٢تبصره

بايـد بـا   افزايش يا كاهش دهد. در هر صورت زمان تعويض شيفت آنها بايد با زمان تعويض شيفت كارفرما همزمان باشد. اين امر 

  حداكثر اثربخشي به مرحله اجرا درآمده و هيچگونه توقفي در عمليات  موضوع قرارداد ايجاد ننمايد.
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و حضـور در   و راننـدگان  پيمانكار ملزم به تهيه جعبه كمكهاي اوليه  و كپسول اطفاء حريـق بـراي دسترسـي كليـه كاركنـان       -٢١

 مي باشد. حادثه صحنه

هرگونه ابالغيه مكتوب از سوي كليه مراجع قانوني و ذيصالح ظرف مـدت مقـرر در ابالغيـه مـي      پيمانكار موظف به اجراي -٢٢

 باشد در غير اينصورت كليه هزينه هاي عدم اجراي آن اعم از جريمه ، خسارت و غيره بر عهده پيمانكار مي باشد.

عهده پيمانكار مي باشد مگر موارديكه پرداخت  كليه هزينه هائي كه جهت اجراي قرارداد وجود دارد و يا پيش خواهد آمد بر-٢٣

      ازسوي كارفرما (درضمن تعهدات كارفرما) به صراحت ذكر شده باشد.

كارفرمـا اقـدام    HSEپيمانكار موظف مي باشد نسبت به معرفي نماينده ايمني و داراي صالحيت كامل مطابق قانون، به واحد -٢٤

  نمايد. 

  كارفرما برساند. HSEت تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز را به تائيد واحدپيمانكار موظف مي باشد كيفي-٢٥

  كارفرما گزارش نمايد. HSEپيمانكار موظف است كليه حوادث جاني ومالي و شبه حوادث را به ناظر مربوطه و واحد -٢٦

ت پـس از وقـوع بـه    سـاع  ٢٤پيمانكار موظف به ارائه فرم گزارش حوادث در خصوص هرگونه حادثه حداكثر ظـرف مـدت   -٢٧

  سازمان تامين اجتماعي و انجام كليه اقداماتي كه به موجب قانون ضروري است ،مي باشد.

كارفرما مـي  HSEپيمانكار موظف به انجام دوره آموزشهاي ايمني و بهداشت به پرسنل خود وبه هزينه خود تحت نظر واحد -٢٨

 باشد.

  پيمانكار موظف است نسبت به انجام معاينات و آزمايشات ادواري پرسنل زيرمجموعه خود به هزينه خويش اقدام نمايد. -٢٩

پيمانكار متعهد مي باشد نسبت به اخذ گواهي صالحيت انجام كار از نظر ايمني را از وزارت كار و امور اجتماعي اقدام و بـه   -٣٠

  ارائه نمايد. HSEواحد 

 -مبلغ قرارداد ساليانه خويش را جهت امور ايمني(مانند معاينات بدو اسـتخدام و معاينـات ادواري   ٠٠٥/٠ر مي بايست پيمانكا -٣١

تهيه و شارژ جعبه كمكهاي اوليه و كپسول اطفاء حريق، تهيه تجهيزات حفاظـت فـردي و غيـره) هزينـه     -پرسنلHSEآموزشهاي 

ارايـه نمايـد در غيـر اينصـورت هزينـه فـوق از مطالبـات         HSEتاييـد بـه واحـد    نمايد و اسناد آن را در پايان سال قراردادي جهت

  پيمانكار كسر مي گردد.

پيمانكار ملزم به ارائه مجوز فعاليت موضوع قرارداد از اداره بنادر و دريانوردي استان هرمزگان  يا سازمان بنادر و دريـانوردي   -٣٢

  مي باشد

 م به اخذ مجوز فعاليت از منطقه ويژه بندر شهيد رجايي مي باشد.پيمانكار پس از انعقاد قرارداد ملز -٣٣

ريـال از  ٠٠٠/٠٠٠/٦٠در صورت عدم اخذ گواهينامه مـذكور مبلـغ    مي باشد  IMSگواهينامه  و ارائه يمانكار موظف به اخذپ-٣٤

  سوي كارفرما جريمه خواهد شد.

ساعت به  ٢٤اطالعات و گزارشات مرتبط با قرارداد را ظرف پيمانكار موظف است در هر زمان پس از اعالم دستگاه نظارت، -٣٥

  صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهد.
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  ب: تعهدات خصوصي:
  دستگاه نظارت كارفرما مي باشدو دستور جابجايي منظم كليه نفرات معرفي شده از طرف كارفرما طبق هماهنگي -١

آماده به كار داشته باشد و مجهـز   و اتوبوس به تعداد مورد نياز ميني بوسپيمانكار موظف است جهت انجام موضوع قرارداد روزانه  -٢

  الزامي مي باشد. و گرمايشي بودن هر يك از دستگاههاي پيمانكار به سيستم خنك كننده (كولر)

  خواهد بود.تبصره: باتوجه به نياز كاري كارفرما، پيمانكار موظف به كاهش يا افزايش تعداد دستگاه به مقدار مورد نياز 

هر يك از دستگاههاي پيمانكار بنا به تشخيص دستگاه نظـارت كارفرمـا مـي    و گرمايشي زمان استفاده نمودن از سيستم خنك كننده -٣

  باشد.

چنانچه به هر علتي يك يا چند دستگاه از وسائط نقليه پيمانكار دچار نقص فني گردد پيمانكار موظف به جـايگزين نمـودن آن مـي     -٤

  باشد.

پيمانكار موظف است براي كليه خودروهاي موضوع قرارداد، برابر جدول زمانبندي جهت تعميرات دوره اي و پيشگيرانه ،تعميـرات  -٥

بـه هزينـه   جزيي و كلي،تعويض روغن ، فيلتر ،سرويس و نگهداري ،گريسكاري و نظافت تجهيزات و ساير الزامات قراردادي، 

  اقدام نمايد.خود 

  ه ارائه مدارك كامل هر دستگاه جهت اخذ مجوز تردد مي باشد.پيمانكار موظف ب -٦

تعيين زمان انجام سرويسهاي رفت وبرگشت و همچنين مدت زماني كه براي انجام هر سرويس الزم است توسط كارفرما تعيين شده  -٧

  و پيمانكار مكلف به رعايت تصميم اتخاذ شده مي باشد.

  ر مي باشد.عهده و هزينه پيمانكا تامين سوخت به-٨

را سـوار سرويسـها    كارفرما و مواردي كه اعالم مي گـردد رسنل پپيمانكار نمي تواند بدون هماهنگي دستگاه نظارت اشخاصي بجز  -٩

  نمايد.

  كارفرما مي باشد. HSEبه واحد  معتبر و ساليانه پيمانكار موظف به ارائه كارت معاينه فني خودرو -١٠

به معرفي راننده به همراه كليه مشخصات هويتي نامبرده كه داراي گواهينامه رانندگي معتبر و كارت پايان خدمت پيمانكار موظف به -١١

  مي باشد.كافرما و با تائيد واحد حفاظت  دستگاه نظارت 

بـر عهـده پيمانكـار     موضوع قراردادهاي دستگاه  اساسي ، پيشگيرانه و پيشگويانه ، سرويس و نگهداري  انجام كليه تعميرات جزئي و-١٢

  مي باشد.

  به هر دليل و علتي كه باشد بر عهده پيمانكار مي باشد.وسيله نقليه در اسرع وقت ، جايگزيني -١٣

  و اصول و استاندارد هاي رانندگي توسط راننده در طول مدت قرارداد  الزامي است.راهنمايي و رانندگي  رعايت قوانين-١٤

  ر جهت خودرو موضوع قرارداد الزامي است.عدم خالفي معتبگواهي ارائه -١٥

در غير انيصورت پرداختي صورت نخواهـد   ارائه تاييديه كار انجام شده از دستگاه نظارت كارفرما به امور مالي كارفرما الزامي است.-١٦

  گرفت و پيمانكار حق اعتراض نخواهد داشت.
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موضـوع   وسائل نقليـه و سالم بودن  يدستگاه نظارت بر نظافت و پاكسازنظارت مستمر پيمانكار موظف است ترتيبي به عمل آورد تا  -١٧

  ممكن باشد و پيمانكار مكلف به اجراي دستورات پيمانكار درخصوص اين موارد مي باشد.در طول مدت قرارداد قرارداد 

خـود را در   هـاي ذكـر شـده خودرو  پيمانكار متعهد ميگردد بر اساس دستور و نياز كارفرما در هر زمان و سـاعاتي عـالوه بـر سـاعات     -١٨

  دهد. اختياركارفرما قرار

دسـتگاه  پيمانكار مؤظف است در صورت تعويض و جايگزيني خودرو ظرف مدت يك هفته قبـل از جـايگزيني مراتـب را كتبـأ بـه      -١٩

  .نمايداعالم  نظارت

به هماهنگي الزم به منظـور ارسـال بـه موقـع      چنانچه پيمانكاربه طور موقت از امكانات آژانس هاي سطح شهر استفاده نمايد، موظف-٢٠

سرويس و پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد. در غير اين صورت پرسنل با هزينه كارفرما به مسيرهاي تعيين شده مراجعه وضمن كسـر  

هـد شـد. حـداكثر    هزينه هاي مربوطه ، در صورت تشخيص كارفرما نسبت به اعمال جريمه اقدام و از صورت وضعيت پيمانكار كسر خوا

مهلت استفاده ازآژانس سه روز مي باشد و پس از آن پيمانكار موظف به جايگزين نمودن دستگاه مطابق تعهدات مندرج در اين قـرارداد  

  بوده و در غير اين صورت مشمول جريمه خواهد شد.

  سوخت گيري در حين سرويس دهي توسط راننده اكيدأ ممنوع است.-٢١

  ان كارفرما به منظور راهبري دستگاه اكيدأ ممنوع است.استفاده از كاركن-٢٢

  اقدام نمايد. مطابق استانداردهاي جاري و مورد تاييد كارفرما پيمانكار متعهد است نسبت به تأمين كيفيت و سالمت فني خودروها -٢٣

  پيمانكار متعهد است نسبت به بكارگيري رانندگان مجرب اقدام نمايد. -٢٤

هـاي تميـز و داراي   هـا و شيشـه  ها بايد بدون عيب و نقص فني، داراي برگ معاينه فني و با ظاهر و صندليوميني بوس هاكليه اتوبوس-٢٥

  . سيستم تهويه، سرمايشي وگرمايشي مناسب باشد.

مـازاد   ،ثالـث   شخصبدنه ،  موضوع قرارداد بايستي در طول مدت قرارداد داراي بيمه  ايل نقليه سپيمانكار متعهد مي گردد كليه و -٦٢

و در ابتداي قرارداد بـه دسـتگاه نظـارت     خريداريو پوشش پرداخت بدون راي دادگاه ،  وسيله نقليه  سرنشينديه ، بيمه نامه 

  نمايد. ارائه 

  پيمانكار متعهد است نسبت به ادغام مسيرها بدون هماهنگي و تاييد دستگاه نظارت كارفرما اقدام ننمايد. -٢٧

  پيمانكار موظف به انجام پانچ ورود و خروج جهت ثبت حضور به موقع خويش مي باشند.رانندگان -٢٨

استفاده از خودرو اعم از آژانس ،خودروي شخصي و....بعنوان سرويس از سوي پيمانكار ممنوع مي باشد مگر در موارد خاص بـا   -٢٩

  هماهنگي و تاييد كتبي دستگاه نظارت كارفرما.

هاي مختلف اين قرارداد را كال يا جزئا به غير، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ديگـر   سرويس دهي در مسير پيمانكارحق واگذاري -٣٠

  .دستگاه نظارت كارفرما يكتب دييتامگر با  را به هيچ عنوان ندارد

ار اسـت و كـار فرمـا هـيچ     پرداخت حقوق، دستمزد، بيمه و ساير مزاياي قانوني رانندگان در چار چوب قوانين مربوطه به عهده پيمانك-٣١

  گونه تعهدي در قبال رانندگان ندارد.
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عـدم اعتيـاد ، صـبور، متـين و برخـوردار از آداب اسـالمي ، و از        گواهيشركت موظف است از رانندگان متعهد و با تجربه ، داراي  -٣٢

  با لباس فرم مناسب و يكدست استفاده نمايد . ورانندگان متأهل 

در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوي هر يك از رانندگان مثل عدم رعايت سرعت مناسب ، برخـورد نامناسـب بـا كاركنـان و      -٣٣

عدم رعايت شئونات اسالمي ، پيمانكارموظف است حداكثر يك روز پس از اعالم دستگاه نظارت، راننـده متخلـف را بـر كنـار و راننـده      

  ديگري جايگزين نمايد. 

نظور جلوگيري از سر و صداي توليد شده از موتور خودروها، حفظ محيط زيست پيمانكار موظف است رانندگان را توجيه نمايد به م -٣٤

كه تا قبل از حركت، وسيله خود را در حالت خـاموش قـرار داده و در طـول مسـير از كشـيدن سـيگار و پخـش موسـيقي (غيـر از راديـو)           

  خودداري نمايد. 

وط به رانندگان و خودروها مثل جريمه پليس، برگ تردد در سطح شهر، تصادفات احتمالي و غيره بـه عهـده پيمانكـار    كليه امور مرب -٣٥

  بوده و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين موارد ندارد.

 موضـوع قـرارداد   پرسـنل  در صورت بروز هرگونه اختالف بين راننده و كاركنان ، راننده حق هيچ گونه بحث و عكس العملـي را بـا   -٣٦

  سي و پيگيري مي باشد.رنداشته و اين قبيل موضوعات از طريق دستگاه نظارت كارفرما قابل بر

 
 : خسارات و بيمه  ١١ماده          

زات ، امـوال و  يـ تجه بـه  مانكاريپ مانكار يا پرسنليپ فعل ترك اي اثرفعل در كهي) و مالي جان( خسارات هيكل جبران تيمسئول -الف 

 ،يبنـدر  سـات يپيمانكار و كارفرما ، سرقت و مفقودي تجهيزات و اموال كارفرما ، شناور يا اشـخاص ثالـث ، تجهيـزات و تاس    پرسنل

و ساير ريسك هـا و حـوادث احتمـالي ناشـي از اجـراي      ي) حقوق اي يقيحق(  ثالث اشخاص نر،يكانت انواع شناورها ، كاال و محموله ،

عهده و هزينه پيمانكار مي باشد ، پيمانكار موظف است به هزينه خود در اسرع وقت نسبت به رفع نقص د  به يآ موضوع قرارداد وارد

و جبران خسارت و زيان وارده ، طبق نظر و تاييد دستگاه نظارت كارفرما و يا راي قطعي كميته سوانح كارفرما اقـدام كنـد و در غيـر    

  از محل مطالبات و تضامين پيمانكار وصول نمايد. اينصورت كارفرما مجاز است خسارت و زيان وارده را

ش آمده با حضور پيمانكار تشكيل مي گردد و راي كميته مذكور مبني بـر  ي: كميته سوانح كارفرما به منظور بررسي سوانح پ ١تبصره 

ادر مـي گـردد الزم   جبران خسارت توسط پيمانكار كه در چارچوب  مفاد اين قرارداد وملحوظ نمودن حدود مسئوليت پيمانكـار صـ  

  ته مذكورتوسط پيمانكار وجود دارد) مياالجرا مي باشد. (امكان يك بار درخواست تجديد در راي ك

: چنانچه پيمانكار نسبت به جبران هر يك از موارد خسارت وارده اقدام ننمايد دستگاه نظارت مجاز خواهد بود مبلغ  ٢تبصره        

 تضمين پيمانكار بدون نياز به انجام تشريفات اعم از قضايي يا اداري  برداشت و هزينه نمايد و خسارت را از محل مطالبات و يا    

      پيمانكار در اين راستا حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت. 

وقـوع   : پس از اعالم نظر دستگاه نظارت كارفرما و يا صدور راي نهايي كميته سوانح كارفرمـا در خصـوص ميـزان خسـارت و    ٣تبصره 

  تخلف معتبر بوده و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي در اين رابطه را نخواهد داشت.
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قـانون تجـارت)،    ٤٠٣: مسئوليت مديران شركت پيمانكار با شركت پيمانكار در برابر كارفرما به صورت تضامني مي باشـد (مـاده    ٤تبصره

اصلي و ضامن يا ضامنين مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع بـه يكـي   وكارفرما مي تواند جهت وصول هرگونه مطالبات خود به مديران 

  از آن ها وعدم وصول طلب خود، براي تمام يا مابقي طلب به ديگري رجوع نمايد.

پيمانكار مكلف به خريد پوشش هاي بيمه جامع  اعم مسـوليت مـدني و    ١١در راستاي ايفاي مسئوليت مذكور در صدر بند الف ماده  -ب

الث مدنظر كارفرما ،كه در برگيرنده تمامي انواع خسارات ، ريسك ها، آسيب هاي فيزيكي يا حوادث طبيعي بـه نفـع كارفرمـا    اشخاص ث

  مي باشد. 

: پيمانكار متعهد مي گردد كلوز  پوشش بيمه اي پرداخت خسارت بدون راي دادگاه را خريداري نمايد.در صورت بروز هر گونه ١تبصره 

ه طرفين سعي خواهند نمود موضوع اختالف را از طريق مديريت حقوقي كارفرما و به طور مسالمت آميز حل و فصل اختالف در اين زمين

  نمايند.

بلـي  چنانچه پيمانكارقبالً پوشش بيمه اي ديگري را اعمال مي نموده، به جاي ارائه بيمه نامه جديد مي تواند قبل ازاتمام تـاريخ بيمـه نامـه ق   

  امه موجود خود را از بيمه گردريافت وبه كارفرما ارائه نمايد. الحاقيه تكميل بيمه ن

: اصل بيمه نامه ها همراه با اسناد پرداخت حق بيمه مي بايست به رويت و تائيد امور بيمه كارفرما رسيده و يك نسخه كپي  مصدق  ٢تبصره

  از بيمه نامه ها و رسيد هاي پرداخت حق بيمه تحويل كارفرما گردد.

  جرائم: ١٢ماده 
درصورت عدم انجام هر يك از تعهدات مندرج در اين قرارداد ، پيمانكار متعهد به پرداخت وجوه التزام ذيل  با تشخيص و نظـر كارفرمـا   

مي باشد. در صورت عدم پراخت وجوه التزام ، كارفرما مجاز است از مطالبات پيمانكار و درصورت عدم تكـافو از محـل تضـمين حسـن     

  ر و وصول نمايد.انجام تعهدات كس

 ريال٠٠٠/٠٠٠/١٠الي  ٠٠٠/٠٠٠/١ بابت عدم رعايت تعهدات عمومي پيمانكار هر مورد تخلف از  -١

  ريال٠٠٠/٠٠٠/٢٠الي  ٠٠٠/٠٠٠/١٠بابت عدم رعايت تعهدات اختصاصي پيمانكار هر موردتخلف از-٢

  اين مبلغ عيناً ازصورتحساب پيمانكاركسرخواهد شد.درصورتيكه بواسطه اقدامات پيمانكار اداره بندر جريمه اي اعمال نمايد  -٣

، كارفرما هر گونه پرداخت به پيمانكار را متوقف خواهد نمود وخود مي تواند نسبت  ١١در صورت عدم تهيه بيمه نامه مذكور در ماده  -٤

ن امر مانع از دريافت جرايم از پيمانكار نمي به تهيه بيمه نامه هاي الزمه اقدام كرده و هزينه هاي وارده را به حساب پيمانكار گذارد. اي

  باشد.

روزهاي تاخير ، در ساعات و حسب مورد  ، ائمباشد در اعمال جريا ترك فعل در كليه موارديكه كه تعهد پيمانكار ، تعهد به انجام فعل -٥

  مبناي جريمه مورد نظر ضرب خواهد گرديد.

بابت وه بر اعمال جرائم تعهدات اختصاصي، عالنسبت به انجام سرويس اقدام ننمايد كارفرماچنانچه پيمانكار در زمان مقرر تعيين شده  -٦

را از محل مطالبات يا وجه ضمان پيمانكار كسر خواهد نمود و پيمانكار حق  كاركرد آن روزمبلغ با برابر  سه  عدم انجام دهي هر سرويس 

  هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
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پيمانكار در زمان مورد نظر كارفرما بـر اسـاس گـزارش نـاظر      سرويس هايهر يك از يا سيستم گرمايشي چنانچه سيستم خنك كننده  -٧

دار اقـدام ننمايـد از تـاريخ    كـولر سـرويس  دستگاه نظارت دچار نقص فني گردد پيمانكار نسبت به تعمير به موقع آن يا جـايگزين نمـودن   

  تحت عنوان جريمه از صورتحساب پيمانكار كسر خواهد شد.مبلغ كاركرد آن روز  هفتاد و پنج درصد ،گزارش

  : فسخ قرارداد١٣ماده 
در صورت فسخ قرارداد كارفرما بـدون احتيـاج بـه انجـام       كارفرما حق دارد در موارد ذيل با اعالم كتبي به پيمانكار قرارداد را فسخ نمايد .

وصول نمايد، ضمناً كليه خسـارات مترتبـه نيـز از     نجام تعهدات را به نفع خود نقد وتضمين حسن امجاز است تا  تشريفات قضايي يا اداري

  محل مطالبات  و سپرده ها و تضمين پيمانكار وصول و تامين مي گردد.

  روز) ٢تاخير در شروع قرارداد(بيش از -١

   .كار، تعطيل نمودن كار بدون بروز حوادث قهريرها كردن موضوع قرارداد، عدم استقرار سرپرست يا نماينده از سوي پيمان-٢

  بدون اخذ تاييديه كتبي كارفرما انتقال قرارداد به صورت جزئي و كلي به شخص ثالث به انحاء مختلف اعم از وكالت، نمايندگي و ....-٣

 عدم توانايي مالي يا فني پيمانكار جهت اجراي قرارداد بنا به تشخيص كارفرما-٤

 قصور در اجراي تعهدات مطابق با مفاد قراردادعدم انجام يا  -٥

 انحالل شركت پيمانكارورشكستگي يا  -٧

 موارد مصرح در متن قرارداد -٧

هـاي   تبصره: كارفرما درصورت عدم تمايل خود به ادامه اجراء قرارداد، بنابه تشخيص خود مي تواند قرارداد را يك طرفـه فسـخ نمـوده و هزينـه    

اين امر تا زمان ابالغ كتبي به پيمانكار را طبق توافق طرفين محاسبه و به پيمانكار پرداخت نمايد بنابراين پيمانكـار موظـف بـه پـيش     ناشي از 

  بيني شرط مذكور در قرارداد منعقده با پرسنل موضوع اين قرارداد مي باشد.

 رد.پيمانكار تحت هيچ عنوان حق فسخ يكجانبه اين قرارداد را ندا :٢تبصره 

  : حوادث قوه قاهره (غير مترقبه) ٤١ماده
در صورت بروز حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ،سيل،زلزله و ساير مصاديق آن بگونه اي كه مانع در اجراي قـرارداد شـود بـه نحـو ذيـل      

  عمل مي گرددو پيمانكار حق مطالبه هيچ گونه وجهي از اين بابت را نخواهد داشت.

  اجرا ي قرارداد به تشخيص كارفرما موقت باشد مدت تاخير به مدت قرارداد اضافه مي گردد.درصورتيكه عدم امكان  -١

 درصورتيكه عدم امكان اجراي قرارداد به تشخيص كارفرما دائمي گردد،قرارداد منفسخ خواهد شد. -٢

ردن آنها منجر به زيان جدي به پيمانكار ، موظف است حداكثر كوشش خود را براي اتمام كارهايي كه در شرايط قهري رها ك تبصره :

  آنها به كارفرما مي شود  و همچنين بخش هايي از كار را كه در شرايط قهري قرار ندارد  به كار بندد.
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 : حل اختالف  ٥١ماده 

مـذاكره حـل و   در صورت بروز اختالف در اجراء و تعبير و تفسير مفاد قرارداد، طرفين سعي خواهند نمود موضـوع اخـتالف را از طريـق    

فصل نمايند و چنانچه در اين زمينه توافق حاصل نگرديد موضوع به كميسيون حل اختالف شامل نماينده پيمانكار، نماينده دستگاه نظارت 

، تـا زمـان حـل     و نماينده حقوقي كارفرما ارجاع مي گردد و راي كميسيون مربوطه براي طرفين الزم االتباع و غيرقابل اعتراض مـي باشـد  

 ختالف پيمانكار متعهد به ايفا تعهدات مي باشد . ا

 : اقامتگاه طرفين  ١٦ماده 

قانون مدني همان است كه در صدر  ١٠١٠اقامتگاه قانوني طرفين در رابطه با انجام تعهدات ، دعاوي احتمالي و ابالغ اوراق قضائي طبق ماده       

 و فاكس كه طـي مكاتبـه اعـالم خواهـد شـد      و ساير وسايل ارتباطي از جمله ايميل  قرارداد ذكر شده است و ابالغ كليه اوراق به اين آدرس

روز به صورت كتبي به اطالع طرف ديگر برسانند در غيـر اينصـورت    ٧معتبر مي باشد. طرفين موظفند هرگونه تغيير اقامتگاه را ظرف مدت 

  تغيير را نمي توانند مستند عذري براي عدم اطالع قرار دهند.

  :نسخ قرارداد٧١ماده
نسـخه كـه داراي  ارزش يكسـان      ٣پيوست  است كه پيوست ها نيز جزء الينفك قـرارداد هسـتند و در    ٢ماده  و  ١٧اين قرارداد مشتمل بر         

  است، تنظيم شده است 
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22:001041002401-18:00-16:00-14:00-07:00بلوار ساحلي-خواجه عطا-تعويض روغني بلوار چمران -چهار راه معلم -چهار راه فلسطين- استانداري-هتل امين اسكله و بلعكس35:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:001972525311-18:00-16:00-14:00-07:00آزادشهر-خيابان غدير  مسجد امام علي چهار خانه نان  منازل اطلس ايستگاه خاوران و بلعكس45:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:0040203309311-18:00-16:00-14:00-07:00كوي فرهنگيان-چهار راه شهناز-جنب خور شهناز-ميدان شاه حسيني-چهار راه قدس-خيابان جديد تا داروخانه بني محمدي-اسكله و بلعكس55:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:002271003901-18:00-16:00-14:00-07:00شهر نمايش-بيمارستان شهيد محمدي جنب اورژانس-كمربندي-نبش پل چهاستانيها-سراه برق-اسكله و بلعكس65:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:0023123807310-18:00-16:00-14:00-07:00چهار راه فاطميه-چهار راه مرادي-سراه دلگشا-چهار راه سازمان -مسجد بالل - سر محله شميليها-يادبود-ارشاد-سراه 22 بهمن-هتل هما- اسكله  و بلعكس75:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:00815406311-18:00-16:00-14:00-2007:00متري درخت سبز-سراه برق-جاده ي راه آهن -اسكله وبلعكس 85:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:0036233209111-18:00-16:00-14:00-07:00دوقلوهاي ديداس الهيه جنوبي -چهار راه ديداس-نبش ورزشگاه-چهار راه پگاه- فاز اول اوقاف- نبش ايرانيت شمالي-چهار راه داماهي - اسكله و بلعكس95:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:0020134528021-18:00-16:00-14:00-07:00پارك نبوت چهار راه الهيه-هر دو سرازيري- نبش طالئيه- الهيه شمالي-پمپ بنزين خليج فارس-امام رضا-تا پل چهاستاني ها اسكله و بلعكس105:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:00522260013411-18:00-16:00-14:00-07:00مسجد امام حسين-اتوبوسراني-داروپخش- روبروي هيوا- بانك گردشگري-صادقيه-چهار راه پرديس-كوي خليج فارس- اسكله و بلعكس115:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:005442228201-18:00-16:00-14:00-07:00شهرك توحيد-نيروي هوايي-پارك جنگلي-سهند- چهار راه نخل -عدالت -صمدو-تا سيد مظفر-اسكله و بلعكس125:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:00509100015912-18:00-16:00-14:00-07:00شهرك  پيامبر اعظم-تا خيابان جديد امير آباد اسكله و بلعكس135:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:00542060213601-18:00-16:00-14:00-07:00ميدان 600 دستگاه- امير آباد- باغ منير-سورو قديم- اسكله و بلعكس145:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:003632306210-18:00-16:00-14:00-07:00تپه اهللا اكبر-دو هزار-مركز بهداشت-اسكله  و بلعكس155:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:0033864110601-18:00-16:00-14:00-07:00  22بهمن -خيابان ثاراهللا-400 دستگاه-نان فانتزي نمونه- اسالم آباد- سراه جهانبار-اسكله و بلعكس 165:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:0035182507810-18:00-16:00-14:00-07:00خيابان دانشگاه- بانك صادرات- بانك ملت- ميدان دانشگاه-700 واحدي-مهرگان-بهاران- اسكله و بلعكس175:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:00301180112210-18:00-16:00-14:00-07:00شهيد دقت- نبش شهرك نور-نيايش اسكله و بلعكس185:35-6:00-12:45-16:45-20:45

22:001863706101-18:00-14:00-07:00روستاهاي تازيان(نيمه كار-انگوران-چاه ليمو-دوراهي تازيان-كشار-قالت-كهورستان)- ايسين اسكله و بلعكس195:35-12:45-16:45-20:45

8:00001601601آتش نشاني- 24ساعته(يك روز كار - يك روز  استراحت )206:15

8:0080114012205حفاظت- 24ساعته(يك روز كار - يك روز  استراحت )216:15

6382059301417871422        جمع
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 با سالم، مديريت محترم مقتضيست نسبت به درج اطالعات در فرم مربوطه اقدام و به پيوست مدارك عودت گردد.

 اطالعات عمومي  -١

  اختصاري : نام شركت :                                      نام تجاري/
   .............اير با ذكر نام..............س          با مسئوليت محدود        سهامي خاص       سهامي عام وضعيت حقوقي  :   

  مليت :                                    كد اقتصادي :                                              
  محل ثبت :                         تاريخ ثبت :                     نام قبلي:           شماره ثبت :                    

   خارجي                   تحت پوشش                 خصوصي            دولتي        نوع مالكيت :      
  شركت اصلي و نمايندگي               نمايندگي           شركت اصلي       نحوه تامين:  

  

  اطالعات آدرس

  كارخانه /كارگاه  دفتر فروش  دفتر مركزي  موضوع

        پيش كد) بهمراهتلفن (
        دورنگار

        تلفن همراه

        كد پستي

        پست الكترونيك-وب سايت 
    آدرس

          صفحه اول اساسنامه، آگهي تاسيس، اظهارنامه ثبتي، آگهي روزنامه، آخرين صورتجلسه مجمع و اگهي مربوطه با ارائه كپي شناسنامه،  مدارك الزم :(
  مدرك تحصيلي و سوابق كاري)

  

  اطالعات اعضاء هيئت مديره /سهامداران

  سمت  نام و نام خانوادگي
درصد 

  سهم
تاريخ 

  عضويت
  كد ملي  تحصيليرشته   مدرك تحصيلي

              

              

              

              

              
  

  نام مدير عامل
  (يا صاحب امضاء مجاز)

  تاريخ تكميل  مهر شركت  امضاء
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  خدمات قابل ارائه -١

  ليست زمينه فعاليت هاي قابل ارائه توسط شركت خود را ذكر نماييد. 
كد زمينه 

  فعاليت
  زمينه فعاليت

حجم تعداد كارهاي مجاز و 
  ريالي معامالت

  گواهينامه صالحيت

        
        
        
        
        
        
        
        
        

  

  سوابق كاري -٢

  )با ارائه مستندات الزم(سال گذشته ارائه نماييد .  ٥ليست قراردادهاي خود را در زمينه فعاليت كاري در 
كد زمينه 

  فعاليت
  تاريخ پايان  تاريخ شروع  مبلغ (به ريال)  كارفرما  شرح قرارداد

            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

  تاريخ تكميل  مهر شركت  امضاء  (يا صاحب امضاء مجاز)نام مدير عامل
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 حسن سابقه و كارهاي قبلي - ٣

  )با ارائه مستندات الزم(رضايت كارفرمايان قبلي مربوط به كارهاي اجرا شده  

  ارائه دهنده رضايت نامهنام شركت 
  نظريه مثبت كارفرما درخصوص 

  كيفيت
زمان انجام كار 

  (عدم تاخير)
  كفايت كادر فني

خدمات پس از 
  فروش

  تاريخ دريافت رضايت كار

            
            

  

  توانايي مالي - ٤

  )با ارائه اظهارنامه مالياتي و مستندات الزم  - به ريال(يكي از شاخصهاي مالي زير را براي پنج سال گذشته ذكر نماييد . 
  تائيد شده اعتبار بانكي مبلغ  دارايي ثابت  درآمد ناخالص ساالنه  ماليات ساليانه  سال مالي

          
          
          
          
          

  

  نظام هاي مديريت/ تقديرنامه ها - ٥

  )با ارائه مستندات الزم(تقديرنامه/ نظامها و گواهينامه هاي ملي و بين المللي كسب شده/پياده شده . 

  شرح گواهينامه / نظام
نام موسسه صادر 

  كننده
نوع گواهينامه 
  (ملي/بين المللي)

  تاريخ انقضاء  تاريخ دريافت

         ISO 9001سيستم مديريت كيفيت 
         ISO 14001سيستم مديريت زيست محيطي 

 ISOاي  وبهداشت حرفه ايمني سيستم مديريت

18001 
        

          ساير نظامها و سيستمها
  تقديرنامه ها :

١-  
٢-  

        

  

  تاريخ تكميل  مهر شركت  امضاء  (يا صاحب امضاء مجاز)نام مدير عامل
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 گواهي صالحيت و پروانه فعاليت -٦

  )با ارائه مستندات الزم(گواهي صالحيت اخذ شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي، اداره كار، سازمان صنايع و ... . 

  رشته تخصصي  پايه
تعداد كار همزمان 

  (ظرفيت)
حداكثر مبلغ 

  مناسب
  سازمان صادر كننده  تاريخ انقضاء

            
            
            
            
            

  

  كليدي/ كادر فنيمشخصات كاركنان  - ٧

ليست كاركنان كليدي خود را در زمينه هاي طراحي و مهندسي، فني ، اجرايي، كنترل كيفي و بازرگاني با ارائه 
  )با ارائه مستندات الزم(چارت سازماني در جدول زير ارائه نماييد . 

  عنوان شغل در شركت  سابقه كار  رشته تحصيلي  مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  

  تاريخ تكميل  مهر شركت  امضاء  (يا صاحب امضاء مجاز)نام مدير عامل
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 توان تجهيزاتي - ٨

  )با ارائه مستندات الزم(ليست ماشين آالت ، تجهيزات و ابزار آالت خاص خود را اعالم نمائيد . 

  تعداد  مدل  دستگاه/ تجهيزات نام ابزار/
  نوع مالكيت 

  (ملكي/اجاره اي)
  كشور سازنده

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  

و يا گواهينامه  مربوطهدر صورتيكه  جهت بازرسي كيفي محصوالت از خدمات شركتهاي بازرسي استفاده مي نماييد توافقنامه 
  را پيوست نماييد . هاي رده بندي فني خود

  

  تاريخ تكميل  مهر شركت  امضاء  (يا صاحب امضاء مجاز)نام مدير عامل
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  راهنماي تكميل پرسشنامه :
بتاء (ناحيه  هدف ازتهيه اين پرسشنامه، تشخيص صالحيت و ارزيابي كيفي پيمانكاران متقاضي كار در شركت

باشد . پرسشنامه بصورت كلي بوده و ممكن است در مراحل برگزاري مناقصات نياز به گرفتن اطالعات  ان) ميهرمزگ
  واالت طرح شده باشد . ستكميلي درخصوص 

 شانگر مدارك و اسنادي را كه ن متقاضيان بايدكليه اطالعات درخواست شده در پرسشنامه را تكميل نموده و
اطالعات مذكورمي باشد، ضميمه نمايد . به اطالعات ارائه شده بدون مدرك متعبر، ترتيب اثر داده اعتبار 

  نخواهد شد .
  در صورتيكه نياز به ارائه اطالعات تكميلي باشد، صفحات جداگانه اي تهيه نموده و نام پيمانكار و شماره

 سوال مورد نظر را نيز روي آنها قيد نماييد . 
 واقع ، مخدوش يا جعلي بودن اسناد ارائه شده از طرف پيمانكار محرز گردد ،  مان، خالفچنانچه در هر ز

هاي قانوني مترتب  بالفاصله امتيازبندي انجام شده لغو گرديده و پيمانكاران خاطي عالوه بر قبول مجازات
ه هرمزگان) و (ناحي بتاءبر ارائه مدارك و اطالعات غير واقعي يا جعلي ، تصميم متخذه از طرف شركت 

 جبران خسارت وارده را نيز قبول خواهند داشت . 
  پرسشنامه تكميل شده را پس از امضاء توسط صاحب امضاء تعهد آور ، به همراه مستندات مورد نياز كه

 همگي ممهور به مهر شركت شده باشند، در يك زونكن به آدرس زير ارسال نمائيد :
 دفتر امور حقوقي  –(ناحيه هرمزگان)  شركت بتاء  اختمان بكتس -مجتمع بندري شهيدرجايي -بندرعباس
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مي گردد . شركت پيمانكار محترم  تكميل بتاء توسعه خدات دريايي و بندري اين صفحه توسط شركت

  خواهشمند است در آن چيزي ننويسيد

  

  پيمانكاران  اوليه ارزيابي
زير و به روش وزني انجام مي شود . به هر يك از معيارهاي ارزيابي، امتيازي ارزيابي پيمانكاران براساس معيارهاي 

داده شده و امتياز كل هر پيمانكار برابر است با مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده هر معيار در  ١٠٠بين صفر تا 
  ي باشد .در مناقصات منوط به كسب حداقل امتياز قابل قبول موزني آن، شركت دادن پيمانكاران  ضريب

خواهشمند است پس از تعيين امتياز هر معيار ، آن را در ضريب وزني مربوطه ضرب و در جدول زير به صورت درصد 
  مشخص نمائيد .

  امتياز ارزيابي پيمانكار  ضريب وزني  معيارهاي ارزيابي  رديف
  امتياز نهايي  ١٠٠امتياز از   پيمانكاران مستمر  پيمانكاران مقطعي

      ٣  ٥  بومي بودن  ١
      ١٠  ١٠  سابقه كار  ٢
      ١٥  ٢٠  حسن سابقه در كارهاي قبلي  ٣
      ١٥  ١٥  توان مالي واعتباري  ٤
      ١٠  ٥  نظام هاي مديريت و تقدير نامه ها  ٥
      ٥  ٥  گواهي صالحيت وپروانه صالحيت  ٦
      ٢٠  ١٥  مشخصات كاركنان كليدي و كادر فني  ٧
      ١٠  ١٠  توان تجهيزاتي  ٨
      ١٢  ١٥  قيمت پيشنهادي  ٩

      ١٠٠  ١٠٠  جمع كل

  

    ( اين عدد براي كليه متقاضيان اين مناقصه ثابت مي باشد)  حداقل امتياز قابل قبول :

  )مي باشد فرم( اين عدد نتيجه حاصل از بررسي اطالعات اين  امتياز كسب شده :
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