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 موضوع مناقصه:  -1
  عملیات  استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی انجام خدمات مربوط 

 مدت انجام کار:  -2

تعياي   يكساا باه مادت  31/03/1401لغاخا   01/04/1400مدت انجام خدمات موضوع مناقصه از تاايخ   

 گردد.مي

 محل کار: -3
 جاده سيمان بهبهان  10کيلومتر سيمان بهبهان به نشاني : کايخانه محل اجرای خدمات موضوع اخ  مناقصه 

 کارفرما:  -4

 سهامي عام()شرک  سيمان بهبهان 

 پیمانكار:-5

به معني هر شخص حقيقي خا حقوقي که از نظر کايفرما واجد صالحي  برای اجرای موضوع اخا  مناقصاه  

عقاد قرايداد منتشخيص داده شده و کليه شراخط مويد نظر کايفرما يا دي اخ  مناقصه يعاخ  نموده و با وی 

 گردد.

ی استان از اداره کل کار و اداره امور اجتماع تاییدیه صالحیت ایمنی و پیمانکاریپیمانکار میبایست دارای  -

اد بوده همچنین مجوز اجرای امور مورد نظر در این مناقصه را از مراجع مربوطه ضمیمه اسنن 1399در سال 

پیمانکاری که مدارک فوق النککر ضنمیمه اسنناد نن نبا ند ست پیشنهاد قیمت ا مناقصه نماید. بدیهی

 بررسی نخواهد  د.

 دستگاه نظارت:  -6

که از سوی کارفرما جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد می باشد، هر شخص حقيقی يا حقوقی 

   .می گردد  معرفيبه پيمانکار 

 اسناد مناقصه:-7

ذيال  الزم باککر اسات کلیاه ماوارد) باشاد:ايائه نماخد بشرح زخر مياسناد مناقصه که پيشنهاد دهنده باخد  -

 (بايست ممهور و به امضاء شرکت کننده رسیده باشدمی
 شراخط عمومي مناقصه  -الف

 قرايداد -ب 

 فرم پيشنهاد قيم  شرک  دي مناقصه –پ 

 فرم ديخواس  استرداد تضمي  شرک  دي مناقصه/مزاخده –ت 

 ليس  آناليز حقوق و دستمزد  -ث 

 5تا  1پيوستهای شمايه  -د 

 يونوش  مصدق اساسنامه و آخرخ  آگهي يوزنامه يسمي دي مويد دايندگان امضاء مجاز -ذ 

 يزومه و سوابق کايی و گواهي يضاخ  کايفرماخان سابق پيمانکاي -ث 

 .تاخيد صالحي  ادايه کاي و اموي اجتماعي و ساخر مجوزات از مراجع مربوطه دي خصوص موضوع اخ  مناقصه  –ج  
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 ايائه گواهي ثب  نام ماليات بر ايزش افزوده .-چ

 ايائه گواهي مودخان مالياتي و کد اقتصادی –ح 

 تضمین شرکت در مناقصه  -8

 برای مدت اجرای موضوع مناقصه میلیون ريا ( هفتصدريا  ) 700.000.000تضمي  شرک  دي مناقصه معادل 

ه شرکت سیمان صورت ارائه ضمانت نامه بانكی، و يا واريز سپرده نقدی در وجبه بوده که مي باخس  از سوی پيشنهاد دهنده 

 ضمنا تاکيد مي گردد تضامي  ايائه شده فقاط) ايائه شود. 0105648832003به شمايه حساب سيبا   بهبهاان

 (  گر باشدشرک  مناقصه به نام

 هساباخس  مدت اعتباي آن حداقل  دي صويت ايائه ضمانتنامه بانکي از سوی پيشنهاددهنده ، مي : 1تبصره 

 باشد. ماه

ياا چاك  پیشنهاددهنده میبايست از قراردادن هرگونه وجه نقد، چك مسافرتی يا ايران چاك، چكهاای شخصای ياا شارکتی:  2تبصره 

هاای اساناد مناقصاه مطالبات خود از شرکت سیمان بهبهان بعنوان تضمین شارکت در مناقصاه در پاکتتضمین شده  و ساير 

دي غير اخنصويت مناقصه گزاي دي قباال آن هيگووناه مسايوليتي نداشاته و کلياه  خودداری نماياد

پيشنهادهای وی باطل شده تلقي گردخده و پاک  پيشنهاد قيم  بصويت ديب بساته باه هماراه 

 د شده به شرک  کننده دي مناقصه عودت داده مي شود.تضمي  خا

 نام  رکت کننده در مناقصه با نام پرداخت کننده وجه نقد تضمین یا درخواست کننده ضنمانتنامه تذکر مهم :

  نباید مغایرت دا ته با د.

 آخرخ  مهل  ايائه پيشنهاد   ختاي-

 :شنهادي( مهل  ايائه پالف

باشاد. . مهل  مذکوي قابل تمدخد نميباشد يم 40/03/1400  ختاي 14مهل  ايائه پيشنهاد تا ساع   آخرخ 

ا مهر از اخ  شراخط تهيه و پاکتهای محتوی آنها ي 7پيشنهاد دهندگان باخد پيشنهاد خود يا طبق مفاد بند 

دي  شانهاداتيپ یحااو تپاکاا سا خبا يو امضاء نموده و قبل از پاخان موعد مقري ذکر شده فوق ابتدا ما

به  واحاد حراسا   شارک  سايمان بهبهاان   يثب  و سپس توسط متقاض يبه طوي يسم یاداي رخانهيدب

 تسليم و يسيد ديخاف  دايند .

 که خايج از موعد مقري تسليم شود ديخاف  نخواهد شد . پيشنهادهائي

 شراخط مناقصه -10

يشنهاد پمجاز تعهد آوي پيشنهاد دهنده يسيده و همراه با  ( تمامي اسناد مناقصه باخد به مهر و امضاء 1-10

 به ترتيبي که ذکر خواهد شد به کايفرما تسليم شود. "ج"و  "ب"،  "الف"قيم  دي پاکتهای 

 یهاواصله مختاي اس  همگني  از پيشنهاد ی( کايفرما دي يّد خا قبول هر خك خا قسمتي از پيشنهادها2-10

 شوند. ک  فقط سه پيشنهاد به عنوان برنده اول، دوم و سوم انتخاب ميبر اساس مقريات شر يافتخدي
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ه تباني کرده اند، عاالو ورخکدخاز پيشنهاد دهندگان با  كخ( دي صويتي که اطالع حاصل شود که هر 3-10

  با شارک یبر اقدام طبق مقريات و آخي  نامه مربوطه، تبّاني کنندگان از فهرس  پيمانکايان طرف همکاي

 شد.  بهبهان  برای هميشه حذف خواهند مانيس

، لاذا قرايداد خواهد نمود  يدي حفظ منافع طرف ياسناد سع  خنمودن ا مي( از آنجا که کايفرما با تنظ4-10

 تنظايم، مهار و امضااء ،حذف و خا اد و مدايك مناقصه يا بدون تغييرتمام اسن باخس  يپيشنهاد دهنده م

 شد.  هدنهاد ناقص و مردود خوانماخد. دي غير اخنصويت آن پيش

 ( برگ پيشنهاد قيم  مناقصه باخد از هر حيث کامل و بدون هر نوع ابهام، خدشه، عيا  و خاا نقاص5-10

اسناد و مدايك مناقصه مبهم و بر خالف شراخط مناقصه و خا نداشات  تضامي  کاافي، باعاث يّد آن باشد. 

شود و نياز ممکا  اسا  باه تشاخيص دهنده مسترد مي شنهادپيشنهاد خواهد بود و مدايك عيناً به پي

 کايفرما، پيشنهاد دهنده، از شرک  دي استعالمات و مناقصات آتي محروم شود. 

( هر خك از شرک  کنندگان دي مناقصه که نسب  به مفهوم و مدايك مناقصه ابهامي داشاته باشاند 6-10

 ح نماخند وبا واحد اموي قرايداد ها تقاضای توضي يموباخد مرات  يا کتباً به اخ  شرک  اطالع داده و با هماه

ع دهنده به بهانه عدم اطاال شنهاديپ یاز سو یعذي گوونهيه شنهادينمودن اسناد و ايائه پ ليپس از تکم

 .  باشد يمسموع نم

( هرگونه توضيح خا تجدخد نظر خا حذف و اضافه نمودن اساناد و مادايك مناقصاه و نحاوي تغييار و 7-10

صه اسناد و مدايك مناق ءاعالم و جز  behcco.irآنها از سوی کايفرما از طرخق ساخ  مناقصه گزايتصحيح 

 منظوي خواهد شد. 

جه  کاهش قيم  تمام شده کاي  خا شروطي شنهاديهرگونه پ کهيکننده دي مناقصه دي صويت( شرک 8-10

ذاي گامناقصاه  ، وليک  دخايائه نما م يايائه ق دي فرمخود يا   نظر توانديداشته باشد م پيشنهادیقيم  و 

  بوده و دي يد خا پذخرش آن مختاي اس .موظف به يعاخ  آن ن

باخس  حداکثر خك هفته پس از ابالغ کايفرما و دي دس  داشت  تضامي  اجارای ( برنده مناقصه مي9-10

ويت اخد دي غير اخنصاپيش نوخس قرايداد، نسب  به انعقاد قرايداد مباديت نم 11تعهدات ذکر شده دي ماده 

شود و مضمون عنه حاق تضمي  شرک  دي مناقصه وی بدون هيگوونه تشرخفاتي به نفع کايفرما ضبط مي

غ هيگوونه اعتراضي ندايد و دي صويت وجود نفرات دوم و سوم، موضوع به شرح فوق به ترتي  به آنها ابال

ي شده از تايخ  ابالغ کتبي، موافق  کتبخواهد شد. دي صويتيکه نفرات مزبوي به ترتي  ظرف مدت تعيي  

 خود يا اعالم ننماخند ، سپرده آنان نيز به نفع شرک  ضبط و موضوع مناقصه تجدخد خواهد شد. 

( پس از تعيي  نفرات اول، دوم و سوم، تضمي  شرک  دي مناقصه نفرات بعدی با  ديخواس  شارک  10-10

 شود. کننده مسترد مي

 : تضمي  شرک  دي مناقصه نفر دوم و سوم پس از انعقاد قرايداد باا نفار اول و ديخافا  تضامي  1 تبصره

 اجرای تعهدات وی، به آنان مسترد خواهد شد. 
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يل فرم : وجه نقد وايخزی خا ضمانتنامه شرکتها خا افراد حقيقي برنده نشده دي مناقصه فقط با تکم 2 تبصره

جه )شرک  کننده دي مناقصه( و با ايائه مدايك شناساخي معتبر مسترد کننده وديخواس  بوسيله پرداخ 

 گردد.مي

 ينااسناد بوده و ممهوي و امضاء نمودن آن باه مع  يهم وس ي( بدخهي اس  مت  نهاخي قرايداد  به پ11-10

 باشد .  يمفاد آن م "تماما رفت خپذ

عاخا  دق  مطالعه نموده و خود يا ملزم به ي( پيشنهاد دهنده باخد کليه اسناد مدايك مناقصه يا به 12-10

دايك آنها بداند به هر حال شرک  دي مناقصه و امضای پيشنهاد به منزله آن تلقي شده که تمامي اسناد و م

ز آنهاا آويده و نسب  به هيچ جزء ا  مناقصه يا به دق  خوانده و هرگونه اطالعاتي مربوط به آنها يا به دس

 رای او وجود ندايد . هيگوونه ابهام خا جهل ب

 آوي اس . ( ذکر ايقام و مبالغ پيشنهادی به حروف دي موايدی که تصرخح گردخده ضرويی و الزام13-10

ده ( کليه صفحات و اوياق و اسناد مناقصه باخد به امضاء مجاز و مهر شرک  خا مؤسسه پيشنهاد دهنا14-10

 يسيده باشد. 

صافحات و اوياق و اساناد مناقصاه دي  هياو امضااء نماودن کل بر ممهوي يمجدد مبن دي(  ضم  تاک15-10

صويتيکه خك خا چند قسم  از اسناد مدايك مناقصه به امضاء پيشانهاد دهناده نرسايده باشاد تساليم 

پيشنهاد به منزله قبول تمام شراخط و مشخصات اسناد و مدايك مناقصه از طارف پيشانهاددهنده تلقاي 

 خواهد شد. 

 باشد.نوب  آگهي بعهده برنده مناقصه مي كخ( هزخنه ديج 16-10

 نحوي تکميل و ايسال اسناد مناقصه  -11

 ام از پاکها به ن كخپاک  تهيه و پس از نام گذايی هر 3باخس  ابتدا ( شرک  کنندگان دي مناقصه مي1-11

دي  پاک  يا 3مناقصه به هر پاک  ديون آن گذاشته و هر  طخ)الف ، ب و ج(، مدايك مربوط يا بر اساس شرا

 یپاک  بزيگتر قراي داده و پس از ديج عنوان مناقصه بر يوی پاک  بزيگ، دي موعد مقري پاکاات حااو خك

حراسا   شارک   احادبه  و يثب  و سپس توسط متقاض يبه طوي يسم یاداي رخانهييا دي دب شنهاداتيپ

 سيمان بهبهان  تسليم و يسيد ديخاف  دايند .

 .الزم به ذکر است درج عنوان مناقصه بر روی پاکت ضروری می با د تذکر مهم :
 قرار داده شود عبارتند از :  "الف"مدارك و اسنادی که بايد در پاکت  (2-11

 مناقصه تهیه شده باشد.شرايط  8تضمین شرکت در مناقصه که بايد طبق شرح مندرج در بند 

 قرارداده شود عبارتند از :  "ب"( اسناد و مدارکی که بايد در پاکت 3-11

( پکچ و به ترتیب و به طور کامال تفکیکک Folderمدارک و اسناد همراه با رزومه کاری خود بصورت یک مجموعه در یک ) 

 ا ذکر نام بر اساس محتوای هر بخش  مشخص باشد ( بLableشده قرارداده شود و مضافا هر بخش دارای برچسب پرونده )

 و بصورت رسمی برابر با اصل گردد .

 باخس  به مهر و امضاء مجاز و تعهد آوي پيشنهاد دهنده يسيده باشد. ( اسناد مناقصه و پيش نوخس قرايداد که مي1-3-11
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 هنده.ماعي مبني بر تأخيد صالحي  حرفه ای پيشنهاد د( ايائه گواهي تاخيد صالحي  صاديه از ادايه تعاون، کاي و يفاه اجت2-3-11

اشد و بوزستان خ( پيمانکاي ميباخس  دايای گواهينامه تاخيد صالحي  اخمني صاديه از ادايه تعاون، کاي و يفاه اجتماخي استان 3-3-11

اي و يفاه کعاون، تخيدخه از سازمان دي صويتيکه گواهينامه مذکوي صاديه از ادايات ساخر استانها باشد، الزم اس  نسب  به اخذ تا

 اجتماخي استان  خوزستان يسيده باشد.

 ( سوابق کايی پيشنهاد دهنده ، با ذکر مشخصات و تلف  کايفرما.4-3-11

 ( گردش مالي و بيمه ای پيشنهاد دهنده ظرف خکسال گذشته.5-3-11

 ( دايا بودن يضاخ  نامه از کايفرماخان سابق.6-3-11

خا  ا 4نمودن فرم ايزخابي اوليه اخمني، بهداش  و محيط زخس  پيمانکايان که فرم مذکوي دي پيوس  شامايه تکميل ( 7-3-11

 .اسناد ميباشد

 مندی مدخرخ  و سرپرستي پيشنهاد دهنده از نظر کادي متخصص و ميزان تحصيالت آنها.( توان8-3-11

 يتند از : قرايداده شود عبا "ج"( اسناد و مدايکي که باخد دي پاک  9-4-11

يگار اد احتمالی دماه اعتبار بوده و هرگونه پیشنهبايست دارای حداقل سهبرگ پیشنهاد قیمت با امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت که می

 اعالم شده است. 10-8که در بند 

دفتر  21/12/1390خ به تاري 250893شماره  بخشنامهبايست در هنگام تنظیم و تحويل پیشنهاد قیمت مطابق  پیمانكار می تذکر مهم :

مدارك  موده ورياست جمهوری، )موضوع پیوست( نسبت به دريافت مفاصا حساب مالیاتی ، بیمه ای و بانكی خود اقدام ن

 مثبته خود را به دستگاه مناقصه گکار ارائه نمايد.

از طرف  غير داشته باشند و پيشنهاد دهنده به وکال  دي صويتي که دايندگان امضاء مجاز دي اساسنامه حق توکيل به : 1تبصاره 

 " مسيولي  شرک  پيشنهاد بدهد، باخد يونوش  مصدق وکالتنامه يسمي خود يا همراه با پيشنهاد قيم  دي پاکا 

 به کايفرما تسليم نماخد.  "ب

ه باه )پيشنهاد قيم ( باز نخواهد شد و بصاويت سربسات "ج"دي صويت ناقص بودن اسناد و مدايك اشايه شده فوق ، پاک   تاکید می شاود : 2تبصره 

 پيشنهاد دهنده مسترد مي گردد. 

 مالیاتها، عوارض و بیمه های اجتماعی  : -12

ت پرداخت هرگونه عوارض ، ماليات و حقوق بيمه تامين اجتماعی و غيره از هر نوع و هر قبيل که به موجب قوانين و مقررات دول

 رارداد تعلق  ميگيرد به عهده پيشنهاد دهنده می باشد .جمهوری اسالمی به اين ق

 تعهدات پیشنهاد دهنده   -13 
 .......................................................................... ايم ک ه از ش راي  م ن.. اعالم می اينجانب به نمايندگی از طرف شرکت

احتمالی قيمت اطالع کامل داشته و بر اين اساس اس ناد را تهي ه و تکمي ل مناقصه و محل اجرای کار و همچنين نوسانات 

اقصه نموده و به عذر عدم اطالع يا تغيير قيمت تا پايان مدت اعتبار که حداقل سه ماه پس از آخرين مهلت تسليم اسناد من

 باشد، حق هيچگونه اعتراضی نخواهم داشت.می

 پيوست الزم است که قيمت خود را به صورت تفکيکی در سه بخش   5ماره پيمانکار ضمن ارايه قيمت کلی طبق جدول ش

دپو، بارگيری و حمل برای هر تن ماده معدنی ارايه نمايد ، همچنين  نرخ ساعتی کارکرد دس تگاههای خ ود را از قبي ل  

 بلدوزر ،  بيل مکانيکی ، کاميون و  لودر را برای امور متفرقه مورد نياز اعالم دارد .

 کپی واصل مدارک اسناد مالکيت ماشين االت الزامی است. کپی کارت معاينه فنی ماشين آالت بايد ض ميمه اس ناد  ارايه

 (.1مالکيت باشد .)تکميل وتحويل جدول شماره

   رائه اپيمانکار می بايست کليه فرمها و جداول تکميل شده به همراه  مدارک ضميمه آنها  را به ترتيب و منظم ، در زونکن

 . دهد

  ساعت اعالم از طرف کارخانه نسبت به شروع کار اقدام نمايد. 48پيمانکار موظف است بعد از 
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 ر پيمانکار می بايست يك نفر کارشناس معدن را بعنوان نماينده تام االختيار و هماهنگ کننده امور معدن و راب   فن ی د

 باشد.پيوست می  6کارفرما مطابق جدول شماره  معدن مستقر و به کارخانه معرفی نمايد. شرح وظايف تعيين شده توس 

    پيمانکار بايستی ضمن ارائه  پيش نويس قرارداد با کارشناس مع دن خ ود ، رزوم ه ک اری ايش ان را  تحوي ل ، همچن ين

 شخص ايشان را جهت انجام مصاحبه به صورت حضوری به امور معادن معرفی نمايد .

 ارداد بايد حداقل:پيمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قر 

  دو دستگاه بلدوزرD8  يا يکدستگاه بلدوزرD8   ه همزمان داشت 500و يکدستگاه  بيل مکانيکی چرخ زنجيری معادل هيوندا

 باشد .

 4  متر مکعب   5/3دستگاه لودر با ظرفيت 

  هنگ ام ب روز مش کل و دوازده دستگاه کاميون  ده چرخ کمپرسی ) دو دستگاه به عنوان رزرو می بايست موجود باشد که

 (عدم امکان استفاده از کاميونها ،  جايگزين نمايد و دو دستگاه جهت خدمات دهی در بخش کلينکر و سرباره می باشد  .

  ليتری 15000يك دستگاه تانکر آبپاش  حداقل 

  ايد  .متر را داشته باشد در کارگاه مستقر نم 5يك دستگاه بيل مکانيکی که توانايی حفر ترانشه به عمق 

  355يك دستگاه بلدزر 

  ده  ميالدی و ک اميون بن ز م ايلر 1993بلدوزر و لودر بايد از  مدلهای کوماتسو ، ولوو و يا کاترپيالر حداکثر سال ساخت

باالی  و يا کاميون ده چرخ از نوع ايويکو ، بنز ، ولوو و ساير برندهای اروپايی با مدل 1984يا 1983،  1982چرخ  مدلهای 

 مسی  باشند.ش 1370

 ره در صورت عدم دارا بودن سند مالکيت يك دستگاه  بلدوزر ، دو دستگاه  لودر  و چهار دستگاه کاميون ، دارا بودن اجا

 نامه معتبر) حداقل قولنامه تا پايان قرارداد ( اين ماشين آالت بالمانع است.

 ی در جبهه کار های معدن و کليه م وارد م رتب  ب ابيل مکانيکی جهت تميزکاری قيف ها ،کف کاميونها ، انجام ترانشه زن 

 فعاليت های معدنی و پيمانکاری در حوزه جغرافيايی کاری و معدنی می باشد.

  تعداد ماشين آالت مذکور بر اساس شراي  حداقل و معمولی معدنکاری ذکر شده است ، لذا شايسته است پيمانکار براساس

های آنها نسبت ب ه ت یمين تع داد ک افی و الزم اق دام نماين د.هم چن ين جه ت شراي  و راندمان ماشين آالت و اپراتور

ظ ر جلوگيری از وقفه در عمليات معدنی به هر دليل وادامه کارمعدن پيمانکار بايد ماشين االت ذخيره را بدين منظور درن

 بگيرد.

  سالم اس تفاده نم وده و از ماش ين جهت انجام کار از دستگاهها و ماشين آالت  1پيمانکار موظف است طبق جدول شماره

آالت فرسوده که باعث کندی ياتوقف درانجام کارمی گردد خودداری نمايد .همه ماشين آالت بايد دارای کارت معاينه 

فنی بوده و مجهز به تجهيزات ايمنی از جمله کپسول ايمنی  باشند. لذا در صورتی که مشکل ماش ين االت باع ث ک اهش 

 قرارداد با پيمانکار برخورد خواهد شد . 3-12گ شکن گردد طبق بندراندمان دپارتمان سن

 ی درون قبل از شروع بارگيری کاميونها، پيمانکار بايد اتاق کاميونها را کامال چك نمايد تا هيچگونه اشيا فلزی و غي ز فل ز

س نگ ش کن و ن وار نقال ه ه ا آنها نباشد چنانچه دراثر سهل انگاری پيمانکار اشياء مذکور باعث صدمه رساندن به سيس تم 

 قرارداد با پيمانکار برخورد خواهد شد . 3-12شودجهت جبران خسارت وارده  مطابق بند

  ارائه خدمات ماشين االت جهت جابجايی و بارگيری کلينکر ، سرباره و گچ  وشارژ  قيف های تصحيح آسياب م واد خ ام

از اين واحد جهت انجام کار ماشين االت خود رابه موقع وب ه بايد بر اساس نظر واحدبهره برداری صورت پذيرد وطبق ني

 اق دام ب ه تهي ه"تعداد مورد نياز بهره برداری حاضر نمايد.در غير اينصورت از طريق واحد بهره برداری کارخان ه راس ا 

ی ب ه ماشين االت الزم خواهد شد و هزينه آن از صورت وضعيت پيمانک ار کس ر خواه د گردي د ودر اي ن ارتب ا  ني از

 هماهنگی با پيمانکار نميباشد.

 .احداث ، نگهداری وتعمير جاده های دسترسی به جبهه کارهای معدن بعهده پيمانکار  می باشد 
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  جهت انجام کار از دستگاهها و ماشين آالت سالم اس تفاده نم وده و از ماش ين  1پيمانکار موظف است طبق جدول شماره

انجام کارمی گردد خودداری نمايد .همه ماشين آالت بايد دارای کارت معاينه آالت فرسوده که باعث کندی ياتوقف در

فنی بوده و مجهز به تجهيزات ايمنی از جمله کپسول ايمنی  باشند. لذا در صورتی که مشکل ماش ين االت باع ث ک اهش 

 عمل می گردد. 3-12راندمان سنگ شکن گردد طبق بند

 توس  متقاضی شرکت کننده ارائه شده است در صورت نياز در تاريخی مشخص  بعد از دريافت و بررسی اسناد مناقصه که

 کارفرما ميتواند از دستگاههای پيمانکار بازديد نموده و شراي  آنها را با مستندات ارائه شده چك نمايد.

 لع بوده و رخانه کامال مطپيمانکار از معادن کارخانه بازديد نموده و از شراي  کار و موقعيت جبهه کارها و فاصله آنها تا کا

مانک ار با علم به اين موضوع مبادرت به انعقاد قرارداد می نمايد ) فرم تعهد نامه پيمانکار پيوست ميباش د و باي د توس   پي

 امضاء شود (.

 واهينام ه کليه پرسنل اپراتور ماشين آالت پيمانکار بايد دارای گواهينامه اپراتوری و کليه رانندگان کاميونها بايد دارای گ

 رانندگی پايه يك باشند.

 .کليه پرسنل پيمانکار بايد دارای گواهی معاينات ادواری باشند 

   ت شايسته واصلح انتخاب نمايد وآنها را مل زم ب ه رعاي –پيمانکار موظف است نيروهای خود را از ميان افراد واجد شراي

 قوانين و مقررات داخلی کارخانه سيمان بهبهان بنمايد.

  پيمانکار متعهد است به نيروهای خودآموزش الزم جهت اجرای مقررات داخلی کارخانه و آي ين نام ه انض باطی و ع دم

مداخله در اموری که به آنان مربو  نمی شود همچنين عدم ورود به اماکنی که برای خدمات آنان تعي ين نش ده بده د 

يين نامه انض باطی ودس تورات مس نوالن کارخان ه را اج را ودر صورتی که هر يك از پرسنل پيمانکار مقررات داخلی و آ

 ننمايد ويا به نحوی صالحيت خود را از دست بدهد پيمانکار موظف است فرد ديگری را جايگزين نمايد.

 .پيمانکار موظف است با واحد حراست کارخانه جهت برقراری امنيت ، نظم و انضبا  بيشتر همکاری الزم را به عمل آورد 

 موظف است فرم معرفی نامه کارشناس پيمانکار HSE   پيمانکار را تکميل نموده ، يك نفر را بعنوان نمايندهHSE  نی ) ايم

 ، بهداشت ، محي  زيست( به واحد ايمنی و بهداشت و محي  زيست کارخانه  معرفی نمايد .

 اس  ( و تع داد کارکن ان خ ود و پيمانکار می بايست مشخصات فردی ) نام و مشخصات کامل به همراه آدرس و شماره تم

 وظايف آنها را طی يك ليست دراختيار کارفرما قرار دهد.

  ار بلدوزر و کاميون به پيمانکار جهت مواد رسانی ندارد و پيمانک –شرکت سيمان هيچگونه تعهدی در سرويس و ارائه لودر

 اضر و آماده داشته باشد .موظف است بدون وقفه کليه ماشين آالت الزم جهت بهره برداری ازمعدن را ح

  در صورت کمبود ماشين آالت از ناحيه پيمانکار و ايجاد شراي  بحرانی برای موجودی سالن و خوراک کوره و همچنين

 خوراک آسيابهای سيمان کارفرما جهت تیمين ماشين آالت مورد نظر راسی اقدام نموده و هزينه آن از پيمانکار در هم ان

و در اين موردجهت حفظ صرفه و صالح شرکت و جلوگيری ازتوقف خ  توليد کارخانه نياز به ماه کسر خواهد گرديد  

 هماهنگی با پيمانکار وجود ندارد.

   تن در ساعت به سنگ ش کن خ وراک برس اند ک ه درغي ر اينص ورت ب ا ک ار  700پيمانکار موظف است به طور متوس

باال رفتن مصرف ويژه انرژی الکتريک ی و ب اال رف تن هزين ه تر ازحد تعريف شده برای سنگ شکن باعث  درظرفيت پايين

 قرارداد عمل می شود. 3-12استهالک ونگهداری قطعات مکانيکی و برقی می شود که در اين صورت طبق بند

  در صورت عبور کاميونهای پيمانکار درمحوطه کارخانه ، رانندگان موظفند نکات ايمنی و سرعت مجازماشين االت را طبق

 اظر و قسمت ايمنی و بهداشت صنعتی کارخانه رعايت نمايند .نظر ن

  پيمانکار موظف است با توجه به رعايت مسائل زيست محيطی ، محوطه کارگاهی خود را همواره تميز و مرتب نگهدارد و

يچ .... به ه  ورق و –اجزای فلزی ماشين آالت مانند فنر  –فيلتر  –بشکه روغن  –مواردی از قبيل الستيك و تيوپ فرسوده 

ق رارداد عم ل  3-12عنوان نبايد درکارگاه و محوطه اطراف آن نگهداری و ديده شود ، در غير اينص ورت  مط ابق بن د

 خواهد گرديد .
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  پيمانکار مکلف است همواره بطور منظم ومرتب سنگ سيليس ،اهن،سرباره وکلينکرخريداری شده را دپو ک رده و ب ه ان

 نظم دهد.

 آن  عملکرد ماهانه پيمانکار طبق فرم ارزيابی عملکرد ماهانه پيمانکار که پيوست ميباشد ، ارزيابی خواهد ش د و ب ر اس اس

 وکارکرد پيمانکار ، امور مالی اقدام به پرداخت کارکرد خواهد نمود . 

  و دستورالعمل جل وگيری دستورالعمل حفظ محي  زيست و رعايت مقررات ايمنی و بهداشت مربو  به پيمانکاران معدن

از سقو  بلدوزر در هنگام دپو کردن پيوست مستندات ميباشد که پيمانکار ملزم به رعاي ت مف اد آنه ا ميباش د. کس ورات 

 قانونی پيمان با پيمانکار و  رد يا قبول پيشنهادها از اختيارات اين شرکت می باشد.

 ته و نوش  "خوانده شد و مورد تائيد اس ت  "ه و تکميل آن با عبارت پيمانکار ميبايست تمامی اسناد مناقصه را بعد از مطالع

 مهر و امضاء نمايد.

 : اسناد پيوست 

 فرم ارزيابی عملکرد ماهانه پيمانکار معدن جهت صورت وضعيت ماهانه 

 فرم درخواست خدمات ماشين آالت پيمانکار 

 گزارش حمل سرباره و گچ  توس  پيمانکار 

   پيمانکارگزارش حمل کلينکر توس 

  دستورالعملهای حفظ محي  زيست 

  رعايت مقررات ايمنی و بهداشت مربو  به پيمانکاران معدن  و ساير دستورالعملهای  ايمنی 

  دستورالعمل جلوگيری از سقو  بلدوزر در هنگام دپو کردن 

 تعهدنامه پيمانکار 

 معرفی نامهHSE پيمانکار 

  در مناقصه معدن  شخصات کلی ماشين آالت پيمانکار شرکت کننده 

 مشخصات کارشناس معدن 

 جدول سوابق پيمانکار 

  مشخصات کلی رانند گان  پيمانکار شرکت کننده در مناقصه معدن 

   جدول خالصه برآورد هزينه های پيمانکار شرکت کننده در مناقصه معدن 
 

 شرايط و نكات مهم جهت تعیین پیمانكار : -14
 پيشنهادی با توجه به موارد زير تعيين خواهد شد :پيمانکار بر مبنای کل قيمت 

 قبول شراي  و مشخصات موضوع قرارداد و تکميل اوراق اطالعات آن در پيشنهاد . -1-14

کارفرما چنانچه مصلحت باشد ميتواند جهت تسريع در کار از اجرای بعضی از تشريفات رسمی صرفنظر کند. پيشنهاد دهنده  -2-14

اشته و شنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوی عليه کارفرما يا کارکنان يا نمايندگان او را در مورد پيشنهاد ندهمزمان با امضای پي

 اعالم مينمايد که از اين بابت حق هيچگونه ادعائی نخواهد داشت 

با هر  د از هرگونه تماسپيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنان و ساير طرفهای  ذينفع در موقعی که پيشنهاد مورد بررسی است  باي -3-14

يك از کارکنان کارفرما برای کسب اطالع نسبت به نتايج بررسی پيشنهاد خودداری کنند. هر نوع کوششی جهت اعمال نفوذ 

 دهنده موجب سلب صالحيت پيشنهاددهنده خواهد بود . مستقيم يا غير مستقيم بوسيله هر پيشنهاد

 جداول، سوابق قابل اعتماد، رضايت کارفرمايان قبل ی، در موق ع بررس ی پيش نهادها وعواملی از قبيل انطباق با مشخصات و  -4-14

 انتخاب پيمانکار مورد نظر قرارخواهد گرفت .
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 واگکاری کار : -15
نکاي تمام حاصل شود، پيما هدي صويتيکه پس از عقد قرايداد و دي طول مدت اجرای آن و خا قبل از خاتمه قرايداد، ديکاي وقوف

 خا قسمتي از قرايداد خود يا بدون داشت  مجوز به شخص حقيقي خا حقوقي دخوری واگذاي کرده اسا  بدساتوي کايفرماا از

پيمانکاي خلع خد و نام چني  پيمانکايی بطوي دائم از فهرس  شرکتهای ذخصالح طرف کايفرماا حاذف خواهاد شاد و کلياه 

 های پيمانکاي اخذ خواهد گردخد.مسأله به کايفرما وايد شده باشد از محل سپرده زخانهاخي که ناشي از اخ 

 پاسخگويی به سؤاالت  -16 
اس به  نشاني زخار تما سيمان بهبهان قرايدادهای شرک  اموي توانند دي صويت هرگونه سؤال، با واحدمتقاضيان شرک  دي مناقصه مي

 .حاصل فرماخند
  واحد بازيگاني 280داخلي  061-52723031-5جاده سد مخزني مايون شرک  سيمان بهبهان  10کيلو متر 

 

 شرح وظایف کارشناس معدن پیمانکار شرکت کننده در مناقصه معدن سال  -

 
 

 مدیرعامل شرکت            صادره از   ش.ش  فرزند           اینجانب

ریال به حساب سیبا  700.000.000قبول نمودم ، ضمن واریز مبلغ ه و شرایط مناقصه را مطالع       

شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی بعنوان سپرده تقاضای شرکت در مناقصه فوق را داشته و قیمت پیشنهادی  0105648832003

 خودرا اعالم می دارم: 
 

 امضاءو مهر شرکت متقاضی
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 "رگ پیشنهاد قیمت ب"

 هيل.. با قبول ک........................نمايندگی از شرکت .............................. به شماره ثبت ............. ................. بهاينجانب 

بيل قهای مستقيم و غير مستقيم از هر شراي  ذکر شده در پيش نويس قرارداد، پيشنهاد قيمت خود را که شامل کليه هزينه

های ههيانه کارکنان، ماليات حقوق، بيمه تیمين اجتماعی، بازخريد خدمت، هزينه اياب و ذهاب و کليه هزينشامل حقوق ما

 های متفرقه به شرح زير اعالم می دارد.باالسری و هزينه
 ........ ...........................به حروف  ..........  ................................به عدد  معادل مطابق با جدول ذيل  ارزش مجموعه خدمات  -1

 .) ريال (  محاسبه می گردد

 .  ضمناً اين مبلغ با محاسبه کليه کسور قانونی )به استثناء ماليات بر ارزش افزوده(، و بصورت ناخالص می باشد -2

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه :

 مايم.پس از ابالغ کارفرما ، قرارداد مربوطه را امضاء نموده و نسبت به ارائه کليه تضامين قرارداد اقدام ن روز 7حداکثر ظرف مدت   -1

 انجام کليه تعهدات را مطابق با مفاد اسناد مناقصه و قرارداد و پيوستهای آن رعايت نمايم.  -2

 ردد.گرديده، جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب ميگاسناد و مدارک مناقصه که مهر و امضاء تیييد می نمايم که کليه ضمائم،   -3

 اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به اين شرکت  را ندارد.  -4

یبا سدر وجه شرکت سیمان  بهبهان  به شماره حساب ميليون ريال  000.000007.براي تضمين شركت در مناقصه  مبلغ  -5

عتبار آن بلغ كه مدت اه همان مو يا ضمانتنامه معتبر بانكي، به نفع شركت سيمان بهبهان  )سهامي عام( بسیمان بهبهان واريز  بنام شرکت 0105648832003

نقد ن شده و وجه انكي و تضميال چک بحداقل سه ماه از تاريخ صدور بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد را ضميمه پيشنهاد خود نموده است . از ارس

 " خوداری شود جدا

دول نمايم، راي  عتعهد می نمايم در صورتيکه پس از اعالم از سوی کارفرما حاضر به انعقاد قرارداد با قيمتهای پيشنهادی نگردم و يا از ش  -6

 کارفرما حق دارد تضمين شرکت در مناقصه را به نفع خود ضب  نمايد. 

بوده که شرکت کنندگان می بايست طی فيش بانکی به همان حساب ذکر شده پرداخت و فيش ريال  200.000خريد برگ شراي  مناقصه به مبلغ  -7

 . مربوطه را ضميمه پاکت الف نمايند

 ان ( خوددارییمان بهبهپیشنهاد دهندگان از ارائه هر گونه چک بعنوان تضمین )اعم از چکهای مسافرتی، ایران چک،  خصی یا  رکتی و ارائه سند طلبکاری از  رکت س تذكر مهم :

 نمایند در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت ننها از درجه اعتبار خارج بوده و پاکت پیشنهاد قیمت ننها بازگشایی نمیگردد .

 گيرد . به قيمتهای پيشنهادی فوق هيچگونه تعديلی تعلق نمی 

  ر دوقف در خ  توليد را هم ماه ت 2پيمانکار می بايست عالوه بر ميزان لحاظ شده توقف، دو تعميرات اساسی در سال

  .ريزی خود لحاظ کنندبرنامه
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 يدخف 1 2 3 4 5

 نام دستواه بلدوزر بيل مكانيكي كاميون لودر آبپاش

) يخال ( نرخ کايکرد ساعتي       

 

 نشاني :                                                        نام و نام خانوادگي:                                           نام شركت : 

                         هر و امضاء:م                                                  شماره تلفن و فاكس :                                                                 تاريخ :

ف
 يدخ

 شرح عمليات موايد
 

 تناژ ساليانه
بخشهای 

 مرتبط

قيم  واحد  

) يخال (    

 قيم 

 کل )يخال (
 مجموع

1 
معدن مخلوط 

 كوهي و مارل

 ويكي عمليات آماده سازي ،  استخراج و دپو با بلدوزر يا بيل مكان

نگ سلودر و حمل با كاميون از معدن به محل دپارتمان بارگيري با 

 شكن و تخليه آن در قيف سنگ شكن يا محل دپوجهت ذخيره ،تسطيح

ژ تنا ومنظم سازي دپوهاي سنگ و خاک، عمليات حفر ترانشه متناسب با

نجام كليه اترانشه و نمونه گيري از آن ،  400استخراجي وحداكثربه تعداد

واد ماي كليه دپوه-د نياز كارفرما )جبهه كارهاخدمات نقشه برداري مور

ي آن كوب اوليه( ، محاسبه حجم عمليات ، تعيين  محل ترانشه زني و ميخ

 و آبپاشي مسيرهاي تردد
 

1262000 

    دپو

 بارگیری

 

 حمل

 

 

2 

سنگ آهن و 

سيليس و 

 سنگ گچ

عمليات بارگيري و حمل از معدن و دپوها و عمليات تخليه مواد در 

بلدوزر  بصورت روزانه و قيفهاي مربوطه و منظم ساختن دپوها به وسيله 

 آبپاشی مسیرهای تردد

120000 
   بارگیری

  حمل

3 

كلينكر، 

سرباره و 

سنگ گچ 

 كوبيده شده 

عمليات بارگيري ، توزين ،  حمل و تخليه  از دپو به محل مورد نظر 

در كارفرما درمحوطه كارخانه،سرند كن سرباره،گچ،كلينكرتوسط لودر

صورت نياز و منظم ساختن دپوها به وسيله بلدوزر   بصورت روزانه و 

ترددآبپاشي مسيرهاي   

360000 

 بارگیری
  

 حمل
 

4 

ضايعات توليد 

، ساختماني و 

 آهن آالت 

 تي بهتوزين ،  حمل و تخليه  از نقاط كاري ضايعا-عمليات بارگيري 

رت بصو محل انباشت  ضايعات و منظم ساختن آنها به وسيله بلدوزر 

 روزانه  و آبپاشي مسيرهاي تردد
30000 

   بارگیری

  حمل

5 
برداشت از 

 دپوي مارل

عمليات بارگيري و حمل مارل  دپو شده در شعاع  يک كيلومتري 

دپارتمان سنگ شكن به درون قيف سنگ شكن و منظم سازي دپوي 

 مربوطه به وسيله بلدوزرهنگام دپوكردن  
10000 

   بارگیری

 حمل
 

     1782000 مجموع  6
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 فرم درخواست استرداد تضمین شرکت در مناقصه/مزایده

 

 مدیر محترم امور بازرگانی شرکت سیمان ................

 .... ............خواهشمند اس  دي صويت عدم تأخيد پيشنهاد قيم  اخ  شرک /اخنجان  .........................

بلغ وطه، به م...................................................... ، تضمي  مرب مناقصه دي مزاخده

...... ............................................................شبا به شمايه .................. ......................................... يخال به حساب

. بنام ............بانك ......................... کد بانك ..................... شعبه ....................

 ............. وايخز گردد، و خا ....................................................

  خ..... به تاي............ضمان  نامه بانکي/ چك بي  بانکي/ چك تضمي  شده بانکي به شمايه ..........................

. باطل و ....................به ..عش........... ..... ............................... صاديه از سوی بانك ............................ کد بانك

 به آن بانك مسترد گردد.

 مهر و امضا پیمانکار

 

========================================================== 

 مدیر محترم امورمالی 

ه تضمي  شد چك ، چك بي  بانکي ضمان  نامه بانکي احتراماً، نسب  به استرداد، وجه وايخزی 

بلغ م ه.......... ب.......................................................... صاديه از بانك ........ به شمايه  بانکي

...................................................... يخال به حساب شبا به شمايه 

 ما....... به ن............................. ....... بانك..........................................................................

 ....................................... دستوي الزم صادي فرماخيد.

 مدیر بازرگانی
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  قرارداد معدن

   

 دپو، استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی
1400سال   
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وشناسه  411197588117وکد اقتصادی  817این قرارداد بین شرکت سیمان بهبهان )سهامی عام( به شماره ثبت 

   :به آدرس  )مدیر عامل(  و یک  عضو هیات مدیرهجعفر مطيعي تواندشتي  به نمایندگی  آقای   10430111131ملی 

شرکت و  رفاز یکطکارفرما  بعنوان  061-53733031-5سد مخزنی مارون  تلفن: جاده  10 لومتریک  -بهبهان

 یدا.. و کد اقتص......................... ...................... .  به نمایندگی ........................  به شناسه ملی 

 بعنوان.  .........................ایل  ...اره موب............................... بشم  آدرس : به.............................  

 عقد شد نم از طرف دیگر. و با توجه به صورتجلسه کمیسیون معامالت شماره ........................ پیمانکار
  ا موضوع قرايداد: 1ماده

تا درون  لوط کوهیحمل و تخلیه  مواد اولیه معدنی از معادن و دپوهای مار  ، مخ -بارگیری -دپو-استخراج عملیات  -1-1

 تن 1262000به مقدار قیف سنگ شكن 

 تن  120000  و معدن گچ تا قیفهای مربوطه عملیات بارگیری و حمل سنگ آهن و سیلیس و گچ از دپوها -2-1

ت و سالن ) حمل از محوطه شرک .تن 360000بارگیری و حمل کلینكر و سرباره و سنگ گچ کوبیده شده   عملیات -3-1

 مواد به آسیاب سیمان  (  

نها به اختن آتوزين ،  حمل و تخلیه از نقاط کاری ضايعاتی به محل انباشت ضايعات و منظم س-عملیات بارگیری  -4-1

 تن . 30000وسیله بلدوزر  بصورت روزانه به مقدار 

         

و  گ شكنشعاع  يك کیلومتری دپارتمان سنگ شكن به درون قیف سن عملیات بارگیری و حمل مار   دپو شده در -5-1

 تن 10000منظم سازی دپوی مربوطه  با بلدوزر به مقدار 

د ايکايفرما خواهد بومقداي تناژ اوليه قرايداد دي مدت زمان قرايداد از اختي  ±%20افزاخش خا کاهش مقداي کل کاي تا : 1تبصره 

 و پيمانکاي نسب  به اخ  موضوع اعتراضي نخواهد داش  .

 

رحق رارداد پیمانكاتخمینی می باشد و در صورت نرسیدن به تناژ اعالم شده در طو  ق 5-1و4-1و3-1:تناژهای رديفهای2تبصره

 اعتراض ندارد.

 ماده 2- مدت قرايداد

 ماه تمام 12بمدت  31/03/1401لغايت  01/04/1400از تاريخ  
اه نظارت تايید دستگ ر صورتدر سه ماهه او  از طرف دستگاه نظارت ، پیمانكار مورد ارزيابی اولیه ) آزمايشی ( قرار می گیرد که د -1-2

یچگونه قید كار بدون هد پیمانبخودی خود خاتمه يافته تلقی می گردد و بايپیمانكار به کار خود ادامه می دهد و در غیر اينصورت قرار داد 

 ردد .گین کسر می ر تضامو شرطی نسبت به تحويل  واحد مطابق اسناد و مدارك اقدام نمايد و ضرر کارفرما از مطالبات پیمانكار يا ساي

را با  کار خود نانهمچبدون قید وشرط پايان مدت قرارداد پس از  يك ماهصورت درخواست کارفرما  گردد در: پیمانكار متعهد می 2-2

 معیار خاتمه قرارداد مدت قرارداد میباشد.  ادامه دهد. حا  حاضر قراردادشرايط 

 2-2ر مكلف به رعايت بند ، پیمانكادرصد افزايشی آن به اتمام برسد  20تناژ قرارداد  و تبصره :  چنانچه قبل از اتمام مدت قرارداد، 

 قرارداد می باشد 3داد می باشد  ضمنا معیار محاسبه مبلغ ريالی همان مبلغ مندرج در ماده قرار
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 مبلغ قرايداد :  -3ماده 

 به شرح زير ارائه می گردد : جدو  قیمت شرح فعالیتها تفكیك قیمت کلی برحسب ريا  بوده که -3-1

 

 

 ماشین آالت به اين شرح می باشد:جدو  نرخ کارکرد  ساعتی برای انواع  -3-2

 

 نرخ کايکرد ساعتي    ) يخال ( نام دستواه يدخف

  بلدوزر 1

  بیل مكانیكی 2

  کامیون 3

  لودر 4

ف
 يدخ

 شرح عمليات موايد
 

 تناژ ساليانه
بخشهای 

 مرتبط

  قيم  واحد

) يخال (    

 قيم 

 کل )يخال (
 مجموع

1 
معدن مخلوط 

 كوهي و مارل

 ويكي عمليات آماده سازي ،  استخراج و دپو با بلدوزر يا بيل مكان

نگ سبارگيري با لودر و حمل با كاميون از معدن به محل دپارتمان 

 شكن و تخليه آن در قيف سنگ شكن يا محل دپوجهت ذخيره ،تسطيح

 تناژ دپوهاي سنگ و خاک، عمليات حفر ترانشه متناسب باومنظم سازي 

نجام كليه اترانشه و نمونه گيري از آن ،  400استخراجي وحداكثربه تعداد

واد ماي كليه دپوه-خدمات نقشه برداري مورد نياز كارفرما )جبهه كارها

ي آن كوب اوليه( ، محاسبه حجم عمليات ، تعيين  محل ترانشه زني و ميخ

 مسيرهاي تردد و آبپاشي
 

1262000 

    دپو

 بارگیری

 

 حمل

 

 

2 

سنگ آهن و 

سيليس و 

 سنگ گچ

عمليات بارگيري و حمل از معدن و دپوها و عمليات تخليه مواد در 

بلدوزر  بصورت روزانه و قيفهاي مربوطه و منظم ساختن دپوها به وسيله 

 آبپاشی مسیرهای تردد

120000 
   بارگیری

  حمل

3 

كلينكر، 

سرباره و 

سنگ گچ 

 كوبيده شده 

عمليات بارگيري ، توزين ،  حمل و تخليه  از دپو به محل مورد نظر 

كارفرما درمحوطه كارخانه،سرند كن سرباره،گچ،كلينكرتوسط لودردر 

صورت نياز و منظم ساختن دپوها به وسيله بلدوزر   بصورت روزانه و 

ترددآبپاشي مسيرهاي   

360000 

 بارگیری
  

 حمل
 

4 

ضايعات توليد 

، ساختماني و 

 آهن آالت 

 تي بهتوزين ،  حمل و تخليه  از نقاط كاري ضايعا-عمليات بارگيري 

رت بصو محل انباشت  ضايعات و منظم ساختن آنها به وسيله بلدوزر 

 روزانه  و آبپاشي مسيرهاي تردد
30000 

   بارگیری

  حمل

5 
 برداشت از

 دپوي مارل

عمليات بارگيري و حمل مارل  دپو شده در شعاع  يک كيلومتري 

دپارتمان سنگ شكن به درون قيف سنگ شكن و منظم سازي دپوي 

 مربوطه به وسيله بلدوزرهنگام دپوكردن  
10000 

   بارگیری

 حمل
 

     1782000 مجموع  6
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  ابپاش 5

 جدول ماشین آالت پیمانکار معدن به شرح ذیل می باشد: -3-3
 

 تعداد نام دستواه يدخف

 2 155بلدوزر 1

 1 355بلدوزر 2

 4 لودر 3

 12 کامیون 4

 1 بیل مكانیكی 5

 1 اب پاش 6

 21 جمع 7

  

 پیمانکار معدن به شرح ذیل می باشد: جدول نیروی انسانی-3-4

 
 يدخف عنوان شغل پرسنل تعداد

 1 سرپرست کارگاه –جانشین پیمانكار 1

 2 مهندس معدن  1

1     HSE  نماينده  3 

 4 راننده بلدوزر 3

 5 راننده لودر 4

 6 راننده کامیون 12

 7 راننده بیل مكانیكی 1

 8 راننده آب پاش 1

 9 سرويس کار  3

 10 نگهبان 1

 11 کنترلچی 1

 12 جمع 29

 دارد . نعتراضی ادر صورت باال رفتن نرخ تورم در طو  اجرای قرارداد، مبلغ قرارداد تغییر نخواهد کرد و پیمانكار حق هیچگونه   -3-5

  : پرداخ نحوه :  4ماده
يك  ارکرد وی طیکكار که پیمانكار در پايان هر ماه موظف است به همراه مستندات صورت وضعیت خود، فرم ارزيابی عملكرد ماهانه پیمان  -4-1

ن  گ شكقیف سن مصرفی (ماه توسط دستگاه نظارت،  ارزيابی و سنجیده می شود و همچنین رسید وحواله انبار مواد معدنی )مخلوط کوهی و مار  

 که بخش تفكیك ناپکير و از الزامات صورت وضعیت پیمانكار تلقی می گردد، را ارائه نمايد.

 .ر واريز می گردده حساب مککوت به شمار.......................نزد بانك ..... شعبه ............میباشد که کلیه مطالبا: شماره حساب پیمانكار 1تبصره 

 .نعقد نمايد مرارداد قبرابر قوانین اداره کار، متناسب با نوع کار سپرده شده به پرسنل تحت امر خود، با آنها پیمانكار موظف است  -4-2
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 ود را تحويلامر خ پیمانكار موظف است طبق ضوابط و قوانین اداره کار در پايان هر ماه صورتحساب و فیش حقوقی کارکرد پرسنل تحت -4-3

 نمايد.

الزحمه ريافت حقدزمان  رداخت بدون تأخیر حقوق و مزايای کلیه پرسنل خود مطابق با قوانین کار بدون در نظر گرفتنپیمانكار موظف به پ-4-4

 نسانی اوسعه منابع تواحد  باشد. و بر اساس مستندات مربوط به پرداختهای ماهیانه به پرسنل با ارائه مستندات مورد نظر بهخود از کارفرما می

قع زايای به مومقوق و حاه از مدير توسعه منابع انسانی تايیديه اخک نمايد . در هر حا  کارفرما در خصوص پرداخت به تفكیك در همان م

 کارکنان پیمانكار، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

 ونان واريز آ ه حسابپیمانكار موظف است حقوق و مزايای پرسنل تحت پوشش خود را حداکثر تا ششم هر ماه از طريق سیستم بانكی ب -4-5

بند، کارفرما  يت کامل ايندم رعابالفاصله يك نسخه از لیست واريزی بانك را به کارفرما ) امورمالی و منابع انسانی ( ارائه نمايد. در صورت ع

هزينه های  لیهن اقدام کاقدام به پرداخت کلیه حقوق و مزايای پرسنل در ماه مورد نظر نمايد و به دنبا  اي "راسا مجاز خواهد بود خود

 پرداختی انجام شده توسط کارفرما همراه با بیست درصد هزينه باالسری از صورت وضعیت پیمانكار کسر خواهد شد .

معوقه  وتعلقه مپاسخگويی به اقامه و طرح هرگونه دعوی توسط نیروهای پیمانكار در مراجع ذيصالح در مورد حقوق  -4-6

انكار بوده عهده پیم ه و بهادث ، مزايای پايان کار و ساير موارد علیه کارفرما تماما متوجمطالبات قانونی ، خسارت اخراج و حو

 است و هیچگونه ارتباطی به کارفرما نخواهد داشت .

 

 : کسويات قانوني قرايداد :5ماده 

 علی الحسابنوان آخرين صورت وضعیت پیمانكار بع کلیه وجوه بعالوه )پنج درصد(%5پیمانكار  هر صورت وضعیتاز  -5-1

مین أن تحساب از سازما اجتماعی کسر و در پايان کار با ارائه مفاصا تأمین قانون 38موضوع ماده  تأمین اجتماعی حق بیمه

 مسترد خواهد گرديد. ، کل وجوه مكسوره بیمه ای به پیمانكاراجتماعی

ه ی گردد اين وجومعنوان سپرده حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری % ب 10از هر صورت وضعیت پیمانكار  -5-2

رداخت می پی مديريت د نهايپس از انجام کامل قرارداد و انقضا دوره با تايید دستگاه نظارت و ارائه مفاصاحساب بیمه و تايی

 گردد.
 رائه دهد.ایوست قرارداد نی نمايد و بیمه نامه را به پنفر از نیرو های خودرا بیمه مسئولیت مد 3پیمانكار مكلف است حداقل -5-3

داخت مانكار پرده به پی: در صورت ارائه گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده از سوی پیمانكار ، مالیات بر ارزش افزو1تبصره 

  .میگردد

 تعهدات پيمانکاي  -6ماده 

   نظر ارداد وکیلومتری معدن تا سنگ شكن مطابق قرسه و نیم  توانايی حمل مواد معدنی به صورت متوسط ازحدود -1-6

 .عهده پیمانكار می باشده زمانهای مربوطه ب دربهبهان شرکت سیمان ناظرمعدن 

رج مل بار مندحقط به ايتم کیلومتر، مقدار سه درصد هزينه فسه و نیم  : به ازاء هر يك کیلومتر مسافت مازاد بر 1تبصره       

 میگردد .  اضافه 1-3در جدو  قیمت

 

پیمانكار موظف است يك نفر سرپرست کارگاه به عنوان جانشین خود در همه امور معرفی نمايد و همچنین می  -2-6

بايست يك نفر کارشناس معدن را بعنوان نماينده تام االختیار و هماهنگ کننده امور معدن و رابط فنی در معدن مستقر و 

ناقصه معرفی نمايد. شرح وظايف تعیین شده توسط کارفرما به دستگاه نظارت به صورت حضوری در هنگام ارائه اسناد م

نظارت و کنترل حمل بار به موقع از معدن به سنگ شکن و کنترل پیوست میباشدکه اهم آن شامل   6مطابق جدو  شماره 

ت ، تعیین محل تناژ مشخص شده هر الیه در سالن مواد، انجام کلیه خدمات نقشه برداری مورد نیاز کارفرما، محاسبه حجم عملیا
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ترانشه زنی جهت نمونه برداری و انجام عملیات نمونه برداری از ترانشه های اکتشافی معدن و دپوها هنگام عملیات اکتشاف و 

استخراج و تحویل نمونه ها به واحد تنظیم مواد جهت انجام آنالیز شیمیایی ، نظارت بر کار ماشین آالت جهت برداشت دقیق جبهه 

  پیاده سازی مختصات بلوکها در معادن و تکمیل و ارائه گزارشات طبق نظر کارفرما می باشد . کار مورد نظر،

ت که نوان سرپرسبه ع تبصره: پیمانكار معدن می تواند سرپرست کارگاه باشد لیكن در غیاب ايشان در کارگاه حتما بايد فردی

 ضور داشته باشد.معرفی شود و همواره در کارگاه حکارفرما صاحب اختیار باشد به 

د خام و رت مواپدر صورت نیاز به حمل مواد متفرقه ) ضايعات  تولیدی و  صنعتی، نخاله های ساختمانی، صنعتی،  -3-6

 باشد .ط ايشان میه توس.......( ، پیمانكار مكلف به جابجايی آنها با  نظر دستگاه نظارت و در حوزه جغرافیايی مشخص شد

قیف  پس درونآهن، سیلیس و مخلوط کوهی ورودی به کارخانه را توزين نموده و سپیمانكار موظف است کل مار ،  -4-6

کار  ان از صحتاطمین مربوطه تخلیه نمايد. پیمانكار موظف است با هماهنگی ناظر معادن و واحد ابزار دقیق کارخانه جهت

نتر  ست و کتماه نسبت به  باسكو  و قپان دپارتمان سنگ شكن در صورت لزوم طبق نظر ناظر معدن حداقل يكبار در

 .کالیبره بودن آنها اقدام نمايد

 پیمانكار میبايست يك نفر کنترلچی در کنار قیف سنگ شكن جهت کنتر  موارد ذيل داشته باشد:  -5-6

 کنتر  بهتر تخلیه بار و اطمینان از عدم چسبندگی مواد به کف کامیونها 

  ی تخلیه کامل قیف سنگ شكن هنگام تغییر نوع ماده معدن 

    جلوگیری از ريزش احتمالی بار کامیون به بیرون قیف سنگ شكن 

 

سكو  سر با در فصل زمستان در صورت گرفتگی کف کامیونها با نظر ناظر معدن ، کلیه کامیونهای پیمانكار دو -6-6

 و  وزيرصفحه باسك خواهند شد ) کامیون خالی و پر ( و در اين خصوص پیمانكار حق اعتراض ندارد . تمیز کردن رمپها ،

 روی آن و اطراف لودسلها بر عهده پیمانكار میباشد.

ل زمستان در فص در صورت ايجاد هر گونه مشكل برای اين باسكو  و يا نامساعد بودن شرايط استفاده از آن بخصوص -7-6

ن برای نگ شكسپیمانكار موظف است از باسكو  درون کارخانه جهت توزين آهن و سیلیس ، همچنین از قپان دپارتمان 

 توزين مخلوط کوهی و مار  اقدام نمايد .

مان پان دپارته يا قپیمانكار متعهد است که تمامی مواد مککور در بندهای فوق را براساس توزين باسكو  های کارخان -8-6

 سنگ شكن طبق نظر ناظر معدن تحويل نمايد .

 یف هایحديد ناظر معدن از طريق قآهن و سیلیس از طريق قیف اصلی دپارتمان سنگ شكن و يا در صورت صال -9-6

ار وسط پیمانكايل تپآهن و سیلیس بعد از سنگ شكن با توجه به تناژ مصرفی مورد نیاز و معموال حداقل دو مرحله در هر 

 ود .خته شمی بايست شارژ گردد . بديهی است که در صورت نیاز درون هر قیف ماده معدنی مختص آن قیف بايد ري

عادن، متن مخلوط کوهی از مكانهای مشخص شده درون  50000تن مار  و  40000همواره  پیمانكار موظف است -10-6

 ناظر معدن ق نظربعنوان دپوی ضروری در مجاور سنگ شكن داشته باشد و اين دپوها حتما بايد طی ماه او  قرارداد طب

 مطابق بند ينصورتبرسد. در غیر اآماده شوند و به تدريج با توجه به نظر ناظر معدن در قیف سنگ شكن به مصرف پايل 

 قرارداد با پیمانكار رفتار خواهد شد. 12-3

رديد و خواهد گ : بديهی است تناژ مصرف شده بند مککور از طريق قیف سنگ شكن در پايان ماه محاسبه و پرداخت1تبصره  

 بابت حمل اولیه جهت دپوسازی وجهی پرداخت نمی گردد .

 %60قط فزاء هر تن اباقیمانده دپوی ذخیره مار  و مخلوط کوهی، در پايان دوره قرارداد به درصورت مصرف نشدن  : 2تبصره 

 به پیمانكار داده خواهد شد .    3مندرج در ماده   از مبلغ رديف يك از جدو  قیمت شرح فعالیتها
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 اهد بود.مالك عمل خومحاسبه تناژ باقیمانده بر اساس حجم سنجی با استفاده از دوربین نقشه برداری  : 3تبصره 

ند بمربوط به  كار قبل: جهت شارژ قیف سنگ شكن با تائید ناظر معادن ابتدا برداشت از دپوهای باقیمانده از پیمان 4تبصره 

 فوق صورت می گیرد و مصرف اين دپوها نسبت به ساير دپوها در اولويت می باشد.

يك از جدو  قیمت شرح  از مبلغ رديف %40ی باقیمانده از قبل،  فقط بديهی است به ازاء هر تن برداشت از اين دپو:  5تبصره 

 به پیمانكار داده خواهد شد .     3مندرج در ماده   فعالیتها

 

اژ تنموده و ننه حمل شبانه روز مواد را از معدن به کارخاپیمانكار موظف است درصورت نیاز کارخانه در هر ساعت از  -11-6

رت توقف تن در شبانه روز را تأمین کند. بديهی است در صو 6300شكن حداقل مورد نیاز سیستم دپارتمان سنگ 

ثر سه حداک هر سالن می بايست ظرف مدت دپارتمان سنگ شكن درحین کار ، پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی ندارد .

 ايل همچناندن پشل روز شارژ گردد ،چنانچه اين عمل در پايان روز سوم به اتمام نرسد ، پیمانكار موظف است تا تكمی

 قرارداد با پیمانكار رفتار خواهد شد. 3-12کار خود را ادامه دهد در غیر اينصورت مطابق بند 

تناژ  ار نمايد وه حمل بب: پیمانكار موظف است درصورت نیاز کارخانه به بار مستقیم در هر ساعت از شبانه روز اقدام  1تبصره 

یف قم به شارژ ز مبرتأمین کند. به عبارت ديگر هرگاه ريكاليمر مشكل داشته و نیا مورد نیاز سیستم دپارتمان سنگ شكن را

 هد . دتقا  مخلوط واحد آسیاب مواد باشد پیمانكار می بايست مواد را از سالن مواد به قیف دپارتمان سنگ شكن ان

ی( را اك شاموتآهن و سیلیس ، خ ،پیمانكار موظف است مواد  معدنی قابل شارژ درسالن ) مخلوط کوهی، مار :  2تبصره 

و پیوسته  نواختبطور همزمان درقیف های مربوطه در دپارتمان سنگ شكن طبق ظرفیت قیف تخلیه کند تا اين مواد بطور يك

ب معدن مراق ناظر وارد سالن مواد گردد لکا پیمانكار  بايد جهت رسیدن به شرايط شیمیايی و فیزيكی سالن مواد طبق نظر

 چگاه قیفهای مربوطه ازمواد قید شده خالی نماند.باشد تا هی

است درهر  كار موظفساعت کار روزانه پیمانكار به فراخور فصل از طريق ناظر معدن اعالم خواهد شد لیكن پیمان:  3تبصره 

 هد.رار دشرايطی ازشبانه روز که کارفرما نیاز داشته باشد عوامل اجرايی خود را فعا  و در اختیار کارفرما ق

در  ر پیوستهبطوپیمانكار ماشین االت تامین تانكر آبپاش جهت آب پاشی جاده های معدن و کلیه مسیرهای تردد  -12-6

عهده ب معدن و اطراف قیف ها بمنظور جلوگیری از آلودگی محیط زيست و سالمتی پرسنل معدنهمچنین در کارخانه و 

همواره  نگ شكنسنه ای باشد که سطح جاده ها و محوطه . آبپاشی بخصوص درفصل تابستان بايد به گوپیمانكار میباشد 

الك عمل ممینه زمرطوب بوده و از ايجاد گرد و غبار ممانعت بعمل آيد . بديهی است تائید ناظر محیط زيست در اين 

 خواهد بود و در فرم ارزيابی عملكرد ماهانه پیمانكار لحاظ خواهد گرديد . 

 

ل بدست که ضمن استخراج و حمحوطه معدن ، سنگ های بزرگ و قلوه ای پیمانكار موظف است جهت تمیز شدن م -13-6

 را با هماهنگی ناظر معدن جمع آوری و در جای مناسب دپو نمايد .می آيد 

ازاين مقدار بايد در  سانتیمتر باشد، بديهی است سنگهای بزرگتر 50: حداکثر اندازه سنگ بارگیری شده درمعدن بايد  1تبصره

 شود .محل معدن دپو 

یباشد و ممانكار طبق نظر ناظر معدن بعهده پی دسترسی به جبهه کارهای معادناحداث، تعمیر و نگهداری جاده های  -14-6

 کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به تسطیح آن نخواهد داشت . 

 وتعمیرات  –هلوازم مربوط –شیلنگ  –الستیك -سوخت گازويیل و بنزين –کلیه هزينه ها ی مربوط به تأمین روغن  -15-6

 –يس سرو -يخ  –غکا و شیر مصرفی کارکنان   –مخارج پرسنل ، مسكن  –جوشكاری بدنه  –نگهداری دستگاهها 

 . سرپرستی و ساير موارد مشابه بر عهده پیمانكار بوده و کارفرما دراين خصوص هیچگونه تعهدی ندارد
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د ر اين موردمانكار هزينه خود پیمانكار بوده و پیتأمین سوخت کلیه تجهیزات و ماشین آالت پیمانكار، به عهده  و  -16-6

زن تأمین مخا ينكهنظر به ا هیچگونه ادعايی نمی تواند داشته باشد. کارفرما نیز در اين خصوص هیچگونه تعهدی ندارد.

ر لیت 20000اقل نگهداری گازوئیل مصرفی به عهده پیمانكار می باشد ، پیمانكار می بايست مخازن سوخت با ظرفیت حد

 .مايد نبه همراه داشته و در محل معین طبق نظر دستگاه نظارت بارعايت شرايط ايمنی و زيست محیطی مستقر 

يهی است شد ، بدجهت تمیز کردن فیلترهای ماشین آالت ، پیمانكار موظف است يك دستگاه کمپرسور باد در کارگاه داشته با -17-6

 فشرده کارخانه را تحت هیچ شرايطی ندارد .پیمانكار حق استفاده از دستگاههای کمپرسور و هوای 

ست انكار موظف و پیما کارفرما هیچگونه تعهدی در سرويس و ارائه لودر و بلدوزر و کامیون به پیمانكار جهت مواد رسانی ندارد -18-6

ار و احیه پیمانكز نت ادر صورت کمبود ماشین آالبدون وقفه کلیه ماشین آالت الزم را جهت مواد رسانی حاضر و آماده داشته باشد و 

الت مورد اشین آمايجاد شرايط بحرانی برای موجودی سالن و خوراك کوره و همچنین خوراك آسیابهای سیمان کارفرما جهت تأمین 

مام شده ) هزينه قیمت ت %20با افزايش هزينه راسأ اقدام نموده و طبق نظر ناظر معدن و مهندس شیفت بهره برداری نظر 

ط تولید توقف خ و در اين مورد جهت حفظ صرفه و صالح شرکت و جلوگیری ازدهكاری پیمانكار منظور میگردد. باالسری( بحساب ب

 . کارخانه نیاز به هماهنگی با پیمانكار نمی باشد

اند که در تن در ساعت مواد معدنی به دپارتمان سنگ شكن خوراك برس 700پیمانكار موظف است به طور متوسط  -19-6

رف انرژی تن مصغیر اينصورت به دلیل کار در ظرفیت پايینتر از حد تعريف شده برای دپارتمان سنگ شكن و  باال رف

اظر معدن با نقرارداد طبق نظر  3-12مطابق بند  برقی ،–الكتريكی و افزايش استهالك تجهیزات و قطعات مكانیكی 

 پیمانكار رفتار خواهد شد.

 

رحین دنگ شكن س: بديهی است درصورت پايین بودن تناژ مصرفی به علت خرابی يا توقف تجهیزات برقی و مكانیكی 1تبصره 

 کار، پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی ندارد .

د ی باشد موره برداری مرطوب باشد يا دپارتمان سنگ شكن دارای مشكالت فنی يا بهرهنگامی که مواد معدن در اثر بارندگی فصل -20-6

 .فوق  لحاظ نمی شود

ی ه و محلهاای تخلیسرباره وگچ در هرساعت از شبانه روز و همچنین مكانه، جهت شروع و پايان کار جابجايی کلینكر  -21-6

 . برداشت آن هماهنگی با مهندس شیفت بهره برداری الزامی می باشد

نكار بايد پیمالکا  دنباشمیهمزمان ، سرباره و گچ بصورت پیوسته و شارژ پايل و جابجايی کلینكر با توجه به اينكه  -22-6

و برای  هشتی گکاسنگ شكن را طبق روا  عادی کارمعدن به قوت خود باقدپارتمان همچنان ناوگان حمل بار از معدن تا 

ر بگیرد درنظستقل به صورت مکامیون دو دستگاه لودر و ، سرباره و گچ، حداقل يكدستگاه بلدوز، يكدستگاه حمل کلینكر 

لدوزر در ا کارکرد باره ب. بديهی است پیمانكار بايد چنان برنامه ريزی نمايد که هموتا وقفه ای در حمل اين مواد رخ ندهد

 مار  معدن پیش نیايد.محوطه کلینكر، کمبودی در موجوديهای مخلوط کوهی و 

امیون ( را بدون کدستگاه  2:  پیمانكار مجاز نمی باشد طبق تشخیص خود، ماشین آالت محوطه ) بلدوزر، لودر و  1تبصره 

ت بلدوزر ساعت غیب ابق هرهماهنگی با مدير تولید، باهم يا جداگانه به واحد معدن اعزام نمايد و در صورت انجام اين عمل ، مط

 از صورت وضعیت پیمانكار کسر خواهد گرديد. 18-6يكی از کامیونها طبق بند ، لودر يا 
 

ارائه خدمات ماشین آالت به بخش کلینكر ، سرباره وگچ و شارژ قیف های تصحیح آسیاب مواد خام بايد بر اساس نظر  -23-6

را به تعداد مورد نیاز بهره مهندس شیفت بهره برداری صورت پکيرد.  پیمانكار بايد جهت انجام اين کار ماشین االت خود 

اقدام به تهیه ماشین آالت الزم  "برداری حاضر نمايد. در غیر اينصورت از طريق مهندس شیفت بهره برداری کارخانه راسا
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از صورت وضعیت پیمانكار کسر خواهد گرديد و در اين ارتباط نیازی به هماهنگی  18-6خواهد شد و هزينه آن طبق بند 

 باشد.با پیمانكار نمی

ن را به خل سالدر صورت نیاز طبق صالحديد مهندس شیفت بهره برداری پیمانكار می بايست با بلدوزر، کلینكر دا -24-6

اهد پرداخت خو سبه وسمت ويبره ها هدايت کرده و آنها را مرتب نمايد که در اينصورت کارکرد بلدوزر به طور ساعتی محا

 شد .

یف گچ ت عبور مواد از چشمه های سرند و همچنین تمیز کردن قتمیز کردن سرند قیف کلینكر و سرباره جه -25-6

 آسیابهای  سیمان به وسیله بیل مكانیكی به عهده پیمانكار میباشد .

ه توسط سربار ودر صورت نیاز به مواد افزودنی مجاور قیف های آسیاب سیمان،  پیمانكار موظف به شارژ قیف گچ  -26-6

 لودر خواهد بود.

خام  اب موادجابجايی و بارگیری کلینكر ، سرباره و گچ  و شارژ قیف های تصحیح آسیپیمانكار موظف است جهت  -27-6

 سیلیس وبهره برداری و جهت جابجايی مواد اولیه مخلوط کوهی ، مار  ، سنگ آهن مهندسین شیفت های طبق نظر

 رد .ندا سنگ را طبق نظر ناظر معدن شرکت انجام وظیفه نمايد و حق هیچگونه دخالتی در سیستم بارگیری آسیاب

 د.كار می باشا پیمانب: مخلوط کردن دو يا چند نمونه مواد از دپوهای مختلف در صورت نیاز و طبق نظر ناظر معادن  1تبصره 

جهز مربوطه مپیمانكار موظف است جهت حفظ ارتباطات داخلی بین جبهه کارها و هماهنگی راننده ها با سرپرست  -28-6

 به بیسیم به تعداد کافی باشد.

ز ظرفیت اموثر  پیمانكار موظف است جهت بهره برداری بهینه و باکیفیت از جبهه کارهای معدن و همچنین استفاده -29-6

 :سنگ شكن بايد حداقل تجهیزات کافی به شرح زيربه همراه سند مالكیت بنام خود يا شرکت داشته باشد

 500یوندا هو يك دستگاه بیل مكانیكی چرخ زنجیری معاد   D8)يا يك دستگاه بلدوزر  D8دو دستگاه بلدوزر -6-29-1

 355همزمان داشته باشد ( و يك دستگاه بلدوزر 

ر داد معدنی پوی موتبصره : در شرايط انتخاب اولويت با پیمانكاری است که از بیل مكانیكی چرخ زنجیری جهت استخراج و د

 جبهه کارها استفاده نمايد.

 (دستگاه به عنوان رزرو می بايست موجود باشد يكمتر مكعب  )  5/3با ظرفیت چهار دستگاه لودر -6-29-2

روز مشكل بهنگام  دوازده دستگاه کامیون  ده چرخ کمپرسی ) دو دستگاه به عنوان رزرو می بايست موجود باشد که -6-29-3

 (ی باشد  .مرباره بخش کلینكر و س و عدم امكان استفاده از کامیونها ،  جايگزين نمايد و دو دستگاه جهت خدمات دهی در

 لیتری 15000يك دستگاه تانكر آبپاش  حداقل -6-29-4

 متر را داشته باشد .  5يك دستگاه بیل مكانیكی که توانايی حفر ترانشه به عمق -6-29-5

 در کارگاه مستقر نمايد  .

و کامیون بنز مايلر ده  میالدی 1993ساخت  بلدوزر و لودر بايد از مدلهای کوماتسو ، ولوو و يا کاترپیالر حداکثر سا  -30-6

ی ا مد  باالای اروپايی بو يا کامیون ده چرخ از نوع ايويكو ، بنز ، ولوو و ساير برنده 1984يا 1983،  1982چرخ  مدلهای 

 شمسی  باشند. 1388

جاره اارا بودن دون ، میدر صورت عدم دارا بودن سند مالكیت دو دستگاه  بلدوزر ، دو دستگاه  لودر و چهار دستگاه کا -31-6

ماده گرفته و آ ر نظردنامه پیمانكار موظف است برای امور داخلی خط تولید، ماشین االت خود را جهت انجام اقدامات زير 

 :به کار داشته باشد اعم از دپوسازی و منظم سازی مواد در موارد زير 

 کلینكر جابجا شده توسط لودر وکامیون پیمانكار  -32-1- 6

 ر) حداقل قولنامه تا پايان قرارداد ( اين ماشین آالت بالمانع است.معتب -32-6
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هت  جدپوسازی ماهانه جهت دپوگرافی يا تفكیك دپوهای منطبق و غیر منطبق، محوطه سازی، شكل دهی  -32-2- 6

اده آم هتجکشیدن پالستیك و جلوگیری از نفوذ آب در فصل بارندگی، جابجايی و تفكیك دپوها طبق نظر کنتر  کیفی 

 سازی برای کلینكر صادراتی

طابق هر منشود،  چنانچه پیمانكار به هر دلیلی موفق به اعزام بلدوزر طبق ساعت مصوب جهت انجام امور محوله -6-32-3 

 از صورت وضعیت پیمانكار کسر خواهد گرديد. 18-6ساعت غیبت در طو  روز، طبق بند 

ت فته شده اسظر گرطو  انجام کار جهت صرف نهار و رسیدگی به دستگاه در ن تبصره : حداکثر به مدت يك ساعت در         

از صورت   18-6. بديهی است توقف بیش از يك ساعت به هردلیلی از جمله خرابی دستگاه غیر مجاز قلمداد شده طبق بند 

 وضعیت پیمانكار کسر خواهد گرديد.

انجام  ،و غیره (  كانیكیپیمانكار ) بلدوزر ، لودر ، کامیون ، بیل م در صورت نیاز واحدهای پشتیبانی به ماشین آالت-6-32-4

 اقدامات به صورت کارکرد ساعتی محاسبه خواهد شد . 

خود،  ن آالتبه منظور خالی نمودن زير شوتی کانا  زنجیری به صورت پیوسته، پیمانكار موظف است توسط ماشی-6-32-5

های انكعملیات در م ،برداری جابجا نمايد .در صورت استفاده از لودر و کامیون  کلینكر زير شوتی را طبق نظر سرشیفت بهره

 ديگر محوطه نمی بايست متوقف شود.
 

 لودي و کاميون : 

ت خود اشین آالمجهت وزن کشی کلینكردر واحد خنك کن و کالیبراسیون قپانهای مواد خام و سیمان ، پیمانكار موظف است -6-32-6

 دد .می گر ر اختیار واحد تولید قرار دهد و کارکرد ماشین آالت در طی وزن کشی بصورت ساعتی محاسبهرا به تعداد الزم د

، پیمانكار سط لودردر صورت نیاز به بارگیری کلینكر صادراتی اعم از جابجايی کلینكر زير شوتی کانا  زنجیری تو-6-32-7

 کارکرد به صورت ساعتی محاسبه و پرداخت می گردد .

 تغکيه قیفهای گچ ، سرباره و کلینكر، جزء وظايف  لودر پیمانكار می باشد.-6-32-8

یف گچ رفتگی قتمیز کردن کلینكر سفت شده روی ديوارهای بیرونی سالن کلینكر و محوطه دپوهای کلینكر ورفع گ-6-32-9

 که نیاز به بیل مكانیكی می باشد به عهده پیمانكار است .

ن در و کامیووزر ، لوشرايط قرارداد پیمانكار می بايست با امكانات و ماشین آالت خود اعم از  بلدبا توجه به  -6-32-10 

 عملیات محوله از سوی بهره برداری بدون در نظر گرفتن حجم کار از لحاظ کمی و کیفی انجام دهد . 

 می باشد. یمانكارپد مورد نظر بعهده سرند کردن مواد مصرفی اسیاب سیمان مانند سرباره ،گچ،کلینكر و ساير موا-6-32-11

ای فعالیت ه تبط بابیل مكانیكی به منظور تمیزکاری قیف ها ،کف کامیونها ، ترانشه زنی در معدن و کلیه موارد مر -33-6

 معدنی می باشد.

یمانكار است پ تعداد ماشین آالت مککور بر اساس شرايط حداقل و معمولی معدنكاری ذکر شده است ، لکا شايسته  -34-6

ن جهت ند. هم چنینماي اساس شرايط و راندمان ماشین آالت و اپراتورهای آنها نسبت به تأمین تعداد کافی و الزم اقدامبر

رنظر ددين منظور به را جلوگیری از وقفه در عملیات معدنی به هر دلیل و ادامه کار معدن پیمانكار بايد ماشین االت ذخیر

 بگیرد.
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موده و از نجهت انجام کار از دستگاهها و ماشین آالت سالم استفاده  3-3پیمانكار موظف است طبق جدو  بند -35-6

ارای کارت ايد دبماشین آالت فرسوده که باعث کندی يا توقف درانجام کار می گردد خودداری نمايد. همه ماشین آالت 

از جمله  يمنیاهیزات معاينه فنی و گواهینامه تائید صالحیت فنی ماشین آالت از مراجع ذيصالح بوده و مجهز به تج

ورتی که صکا در ايمنی و بهداشت باشند. لمقررات ايمنی پیمانكاران در حوزه  کپسو  ايمنی طبق دستورالعمل فعالیت

 فتار خواهد شد .قرارداد با پیمانكار ر 3-12مشكل ماشین آالت باعث کاهش راندمان دپارتمان سنگ شكن گردد طبق بند

فلزی  لزی و غیزفاشیا  ا، پیمانكار بايد اتاق کامیونها را کامال چك نمايد تا هیچگونهقبل از شروع بارگیری کامیونه -36-6

اله و نوار نق گ شكندرون آنها نباشد چنانچه دراثر سهل انگاری پیمانكار اشیاء مککور باعث صدمه رساندن به سیستم سن

 ار خواهد شد .قرارداد با پیمانكار رفت 3-12ها شود جهت جبران خسارت وارده  مطابق بند

   HSE  پیمانكار موظف است با توجه به رعايت مسائل زيست محیطی طبق دستورالعملهای فعالیت رعايت اصو -37-6

یك و تیوپ الست توسط پیمانكاران واحدها ، محوطه کارگاهی خود را همواره تمیز و مرتب نگهدارد و مواردی از قبیل

و محوطه  ايد درکارگاهورق و .... به هیچ عنوان نب –اجزای فلزی ماشین آالت مانند فنر  –فیلتر  –بشكه روغن  –فرسوده 

 هد شد .قرارداد با پیمانكار رفتار خوا 3-12اطراف آن نگهداری و ديده شود ، در غیر اينصورت  مطابق بند

اخل دكن و تمان سنگ شپیمانكار موظف است رانندگان خود را توجیه نمايد که به هیچ عنوان جلوی محوطه دپار -38-6

 کارخانه اقدام به بوق زدن ننمايند.

واد مساير  وپیمانكار مكلف است همواره بطور روزانه و مرتب ، دپوهای سنگ سیلیس ، آهن، سرباره وکلینكر   -39-6

 خريداری شده يا استخراج شده از معدن و حمل شده به کارخانه را منظم و مرتب نمايد.

 پوی مخلوطست ، دضروری الی از معادن ،که ناظر معدن صالح بداند مواد دپو نمايد . پیمانكار موظف است در هر مح -40-6

گرفته و نن را کوهی و مار  در مجاور قیف سنگ شكن به گونه ای باشد که جلوی ديد نگهبان مجاور دپارتمان سنگ شك

 د.ناظر معدن باشباعث ريزش مواد درون باغچه اطراف نگردد . بديهی است میزان دپو بايد مورد تايید 

 وجود باشدخانه مدر صورتیكه مواد معدنی انفجار شده يا خرد شده اعم از سنگ آهك يا سنگ گچ در معدن يا در کار -41-6

 پیمانكار موظف به دپو و حمل آنها به کارخانه جهت مصرف سنگ شكن می باشد.

بط لهای مرتمنابع طبیعی طبق دستورالعمپیمانكار در طو  عملیات بهره برداری از معدن موظف است حافظ محیط زيست و  -42-6

 أسیسات موجودتسیستم برق  و مسیرقناتها و  -شد و همچنین  صدمه ای به تاسیسات آبرسانیبا ISO 14001: 2015   استاندارد

مانكار پیونه خسارت در صورت وارد شدن هر گآب و ماشین آالت و غیره وارد ننمايد .  –گاز  –تلفن –در کارگاه مانند خطوط برق 

بند  مطابقنصورت یر ايغ، در و بايد هزينه ترمیم و يا برقراری مجدد آنها را بپردازد موظف به رفع آن طبق نظر دستگاه نظارت بوده

 خواهد شد. با پیمانكار رفتارقرارداد  12-3

ر سنگ ده شده محل برداشت از معادن توسط ناظر معدن تعیین و رعايت کیفیت مورد نظر در مواد دپو شده و تخلی -43-6

الیزهای و آن شكن از سوی پیمانكار الزامی است ، مبنای تعیین محل برداشت مطالعات اولیه معدن طبق نقشه معادن

-12ابق بند ن، مطدر صورت عدم رعايت محل برداشت مورد نظر ناظر معد . روزانه آزمايشگاه و نظر ناظر معدن می باشد

 .خواهد شد قرارداد با پیمانكار رفتار 3

الزم االجرا  جهت انجام خدمات محولهپیمانكاربه  شده از سوی ناظر معدن ارائهمشی کار و برنامه ريزی خط اجرای  -44-6

 توسط ناظر معدن ،شده  های حفاری استخراجی و طرحهای اختالط تصويبو طرحها برنامهالعملها، مطابق دستورمیباشد. 

در جهت استفاده  علمیو  اصولیبا هدف استخراج  سرپرستی ناظر معدنتحت تهیه شده و معادن ی استخراج هایطرح 

ذخائر اجرا میگردد، کارشناس معدن پیمانكار موظف است مطابق برنامه اعالمی امور معادن طبق نقشه ها و از  بهینه

خراجی مورد تايید بلوکهای تعیین شده نسبت به استخراج مواد اولیه اقدام نمايد درصورتی که آنالیز شیمیايی مواد است
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ناظرمعدن نباشد مطابق با نظر ايشان بايد در بلوك ديگری اقدام به برداشت کند . مبنای تعیین بلوکها مطالعات اولیه 

کارشناس معدن پیمانكار  توسطمی بايست مربوطه  گزارشهایمعدن و آنالیزهای روزانه آزمايشگاه و نظر ناظر معدن می باشد. 

نیازکارخانه به به موقع مواد اولیه مورد  تأمینبا هدف  ه  توسط  ناظر معدن (  ، به صورت روزانه و ماهانه تهیه و)در فرمتهای تدوين شد

با پیمانكار قرارداد  3-12ساعت ( ، مطابق بند 72ود ، در صورت ديرکرد تحويل گزارشها به ناظر معدن )حداکثر ارائه شناظر معدن 

 رفتار خواهد شد.

 .ودداده ش کارفرمابه صورت تايپ شده و در سر برگ رسمی پیمانكار به  بايد پیمانكارکلیه مكاتبات  -45-6

نكار بوده ده پیماشكل دهی و منظم سازی موجودی سنگ آهن، سیلیس، کلینكر، سرباره وگچ درمعدن و سايرمواد کارخانه بعه–دپو 

تائید  ده بايد بهشای قید . الزم به ذکر است که تمامی دپوهو بايد بصورت روزانه همزمان با ورود )خريد( مواد مککور انجام پکيرد 

 ناظر معدن  رسیده باشد.

ل وزر يا بیننده بلد: جهت انجام دپوگرافی بوسیله دوربین نقشه برداری به صورت ماهانه پیمانكار موظف است را1تبصره 

 شد.اشته بادبر کار دستگاه نظارت مكانیكی خود را کامال توجیه نموده و در اين زمینه با هماهنگی ناظر معدن 

ر يا نده بلدوزموظف است ران استخراج ، کارشناس معدن پیمانكار: جهت شكل دهی هندسی معدن و رعايت اصو  2تبصره 

 .شته باشد ارت دابیل مكانیكی خود را کامال توجیه نموده و دراين زمینه با هماهنگی ناظر معدن برکار دستگاه،  نظ

مان مدت زمان روز ( به ه 60احتمالی خط تولید به غیر از زمان تعمیرات اساسی ) به مدت حدودا در صورت توقف  -46-6

اد با ارائه صورت قرارد 3توقف صورت گرفته به مدت قرارداد يك ساله اضافه می گردد به طوريكه مبلغ آن مطابق ماده 

 وضعیت و تائید ناظر معادن قابل پرداخت است.

سیلیس  وو هم چنین تمیز کردن روی سرند های آهن سنگ شكن طراف و درون قیف های پاك کردن وتمیز کردن ا -47-6

ی هت تمیزکاریكی جهمچنین بیل مكان در صورت لزوم و کف کامیونها توسط بیل مكانیكی و لودر بعهده پیمانكار میباشد.

زه نكاری درحوپیما وت های معدنی کف کامیونها ، انجام ترانشه زنی در جبهه کارهای معدن وکلیه موارد مرتبط با فعالی

 جغرافیايی کاری و معدنی مورد نیاز می باشد.

اف و یط اطرپیمانكار الزم است برای سهولت درتخلیه و همچنین عدم ريزش مواد از اتاق کامیون و آلودگی مح -48-6

هداشت، بنی و ايممقررات ايمنی پیمانكاران در حوزه  مسیرهای تردد و رعايت مسائل ايمنی طبق دستورالعمل فعالیت

 ر صورت عدمد . دبصورت مرتب اتاق کامیونها را چك کند و در صورت لزوم اقدام به تعمیر و جوشكاری بدنه اتاق نماي

 .خواهد شد با پیمانكار رفتارقرارداد  3-12رعايت اين مورد و ايجاد مشكل درشرايط محیطی مطابق بند
 

..آمادگی الت و..آبايد در قبا  مشكالتی نظیرمرطوب بودن مواد معدن ، عدم وجود راننده، خرابی ماشین پیمانكار  -49-6

 با پیمانكار 3-12ندداشته باشد و با پیش بینی های الزم مانع ايجاد وقفه و کندی در کار گردد در غیر اينصورت طبق ب

 خواهد شد. رفتار

اثر در ير مواد،سرباره ،کلینكرو دپوی ساگچ  ، ، مخلوط کوهی، مار سیلیس، چنانچه مواد دپو شده ازجمله آهن  -50-6

ککور باشد مواد م مجددو دپوی با بلدوزر گکشت زمان و بارش باران متراکم شده باشد و بارگیری آنها مستلزم شخم زدن 

 میباشد.پیمانكار موظف به انجام اين کار 

ه اين زمین ودر درلآسیاب سیمان ، پیمانكار بايد به وسیله  در صورت نیاز واحد بهره برداری به تفكیك گلوله های -51-6

 همكاری نمايد.

واد طبق مکردن  پس از شارژ سالن مواد پیمانكار موظف است در صورت نیاز کارخانه نسبت به تصحیح سالن ) اضافه -52-6

 نظر ناظر معدن(  در هر ساعت از شبانه روز  اقدام نمايد . 
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ته و در ده ، برداشپیمانكار موظف است مواد درون سالن را که شارژ گرديناظر معدن ، يد :در صورت نیاز و صالحد 1تبصره 

 مكانی که مشخص میشود دپو کند .

ه وسیله بظر معدن نا: مسطح نمودن باقیمانده انتهای پايلها در کف سالن با هر تناژی در صورت نیاز و صالحديد  2تبصره 

 ه پیمانكار میباشد .بلدوزر و لودرويا بیل مكانیكی بر عهد

ه را دارك مثبتده و مپیمانكار موظف است کلیه مطالبات دولتی از جمله بیمه و مالیات را در مواعد مقرر پرداخت نمو -53-6

 مايد .  نرائه به کارفرما ارائه دهد . ضمنا در پايان مدت قرارداد مفاصا حساب تامین اجتماعی را به کارفرما ا

ی بطور الختیار وتام ا مامی طو  مدت قرارداد و انجام فعالیت کارگران ، خود يا نمايندهپیمانكار متعهد میگردد در ت -54-6

نه ساسی کارخارات افعا  حضور داشته  و از چگونگی انجام وظايف کارگران خود نظارت کافی داشته باشد و در زمان تعمی

 .اشته باشد ضور دحبق قرارداد در کارخانه در صورت نیاز دستگاه نظارت پیمانكار میبايست جهت انجام کارهای محوله ط

تماعی بیمه نموده قانون تامین اج 28پیمانكار موظف است در ابتدای قرارداد نیروهای تحت پوشش خود را طبق ماده  -55-6

ط دستگاه مانكار توسیت پیو لیست آن را ماهانه به کارفرما ) مدير منابع انسانی ( ارائه نمايد .در غیر اينصورت صورت وضع

 نظارت تائید نمی گردد  . 

قصه جزء الزامات ط اين منای شرايست طبق مناقصه شماره..........مورخه ...................عمل نمايد . بندهاپیمانكار موظف ا -56-6

 .اجرايی کارپیمانكار می باشد

 اطی و عدمه انضبپیمانكار متعهد است به نیروهای خود آموزش الزم جهت اجرای مقررات داخلی کارخانه و آيین نام -57-6

 شده بدهد ونعیین تان مربوط نمی باشد،  همچنین عدم ورود به اماکنی که برای خدمات آنان مداخله در اموری که به آن

يد اجرا ننما کت رادر صورتی که هر يك از پرسنل پیمانكار مقررات داخلی و آيین نامه انضباطی و دستورات مسئوالن شر

يگزين رت جارا به تشخیص دستگاه نظا و يا به نحوی صالحیت خود را از دست بدهد پیمانكار موظف است فرد ديگری

 نمايد.

زم را به كاری ال: پیمانكار موظف است با واحد حراست کارخانه جهت برقراری امنیت ، نظم و انضباط کامل هم 1تبصره

 عمل آورد.

. در می باشیمانكاحفاظت فیزيكی از کلیه ماشین آالت و تجهیزات پیمانكار در محل کارگاه و سايت معدن به عهده پ -58-6

جام گیرد.کت انبديهی است استخدام نگهبان جهت مورد فوق توسط پیمانكار بايستی با راهنمايی و هماهنگی حراست شر
  

هان در ان بهبپیمانكار موظف است روغنهای صنعتی سوخته و کارکرده خود را جهت مصارف داخلی در کارخانه  سیم -59-6

 قبا  دريافت وجه به کارفرما تحويل دهد .

رسالی به بار ا ا در نظر گرفتن توان ماشین آالت اشاره شده در قرارداد موظف می باشد جهت پیوستگیپیمانكار ب -60-6

ر و نیاز بق نظسنگ شكن و يكنواختی کیفی دپوی مواد معدن، در جبهه های کاری خود همواره دپو به اندازه کافی ،ط

و يا  ا زياد کندهها ركار می بايست يا تعداد دستگاناظر قرارداد داشته باشد. در صورت عدم برآوده شدن نظر ناظر پیمان

تن در  8000تن در معدن سنگ و 12000تايم کاری دستگاه را افزايش دهد. )میزان دپوی جلوی جبهه کار همواره 

 معدن خاك می باشد.(

پيمانکاي موظف اس  کليه نيرو های خود يا از نظر کايی و اخالقي بريسي نموده و پس از تاخيد نهاخي دي محل مويد  -61-6

نظر به کاي گمايد ، چنانگه نيرو های پيمانکاي دي محيط کاي به هر نحو و خا به هر عنوان منجر به تنش و دي گيری ، 

مالي  به افراد حقيقي و خا حقوقي گردندد مسيولي  قضائئ  توهي  ، فحاشي و هتك حرم  و سرق  وخسايت جاني و

و انتظامي آن بعهده و به هزخنه پيمانکاي مي باشد و پيمانکاي اقراي مي نماخد دي اخ  خصوص هر گونه ادعاخي چه حقوقي 
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واند اقدامات الزم و چه کيفری يا از خود ساقط نموده و چنانگه پيمانکاي از انجام موايد قضاخي سرباز زند کايفرما مي ت

%  ديصد باالسری از صويت وضعي   20يا تا حصول نتيجه انجام دهد و کليه هزخنه های انجام شده توسط کايفرما با  

 پيمانکاي کسر مي گردد.

 

 . : اسناد ومدايك قرايداد به شرح ذخل اس 7ماده 

ميسايون کپيمانکايی مويد تاخيد ادايه کاي استان  ، صويتجلساه اسناد مناقصه تاخيد شده توسط پيمانکاي،  گواهينامه اخمني و 

فارم  ،تاامي  اجتمااعي   66معامالت ، گواهينامه مالياتي ، اساسنامه شرک  ، بيمه نامه مسيولي  مدني  به همراه کلاوز 

جاز ايان پيمانک HSEل دستوي العم ايزخابي عملکرد ماهيانه پيمانکاي، فرم  معياي های ايزخابي کيفي پيمانکايها  و شراخط

کلياه ،تقاضاای مادخر تولياد الخنفك قرايداد بوده و قرايداد منعقده بدون تاخيد موايد مذکوي فاقد وجاه  قانوني اس  . 

 به آنها اشايه شده اس  .اسناد و جداول پيوس  که دي مت  قرايداد 

 : ساخر شراخط :8ماده 

  ی و همچنیناظت فنمقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و حفپیمانكار تائید می نمايد که از جمیع قوانین و  -1-8

صورت  نگام ارائههند و قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض قانون کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت ک

قوانین و  جرایام وضعیت ماهانه لیست بیمه پرداخت شده پرسنل طبق چارت را ارائه نمايد . در هرحا  مسئولیت  عد

عهده  یمانكار بهسنل پمقررات  فوق الککر متوجه پیمانكار خواهد بود و هرگونه حادثه احتمالی جانی و يامالی برای پر

 خود پیمانكاراست و شرکت سیمان بهبهان هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ب  کشوری مصو ولتی ودخله در معامالت  پیمانكار اعالم می دارد که در موقع امضاء اين قرارداد مشمو  قانون منع مدا -2-8

 نبوده  و اگر خالف آن  ثابت شود  قرارداد فسخ می گردد  . 1337سا  

ار ورت پیمانكصاين  کارفرما می تواند در مدت قرارداد اجرای کار را بنا به ضرورت و با تشخیص خود معلق نمايد. در -3-8

 خواهد بود .حق اعتراضی نداشته و ادعای خسارت از جانب او اليسمع 

و از  زديد نمودهان باپیمانكار اعتراف مینمايد که هنگام تسلیم پیشنهاد و امضای قرارداد از معادن شرکت سیمان بهبه -4-8

عمل افی بکوضعیت و فواصل و شرايط معادن موصوف کامال وقوف حاصل نموده و در خصوص مفاد قرارداد مطالعات 

 .مضا نمايد را ا ند در مورد آن مدعی جهل خود باشد و تعهدنامه پیوستآورده و نكته ای نمانده است که بعدا بتوا

ت هر ت عدم رعاير صورپیمانكار کلیه مفاد شرايط مناقصه را که جزء اسناد قرارداد میباشد مطالعه و تايید نموده و د -5-8

 قرارداد با پیمانكار رفتار خواهد شد.  3-12يك از موارد شرايط موصوف ، مطابق بند 

 ولید انجامی خط تکار حمل کلینكر و گچ و سرباره و ساير کارهای مشابه توسط پیمانكار در مدت توقف احتمالتداوم  -6-8

 گیرد. 

 زمان توقف خط تولید به صورت مكتوب به پیمانكار ابالغ می گردد.  -7-8

هد دفرما اطالع کاره بدر صورتی که اقامتگاه پیمانكار تغییر نمايد پیمانكار مكلف است نشانی جديد خود را بالفاصله  -8-8

 د.وب خواهد شه محسدر غیر اينصورت  مكاتبات و ابالغیه ها و اخطاريه ها به آدرس قید شده در قرارداد،  ابالغ شد

و  عی بیمه نمايدقانون تأمین اجتماعی کارگران خود را نزد سازمان تامین اجتما 38پیمانكار مكلف است طبق ماده  -9-8

 همین قانون  بپردازد . 28در ماده  کلیه حق بیمه  را به ترتیب مقرر

 : نظايت بر اجرای کاي:9ماده 

ظارت ه دستگاه نت بعهدنظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانكار بر طبق مفاد قرارداد و اسناد و مدارك آن تقبل نموده اس -9-1

 که در اين قرارداد به شرح ذيل می باشد :
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 ریبهره بردا وتولید  برنامه ریزی ناظر تولید و بهره برداری : مدير تولید و مهندسین شیفت بهره برداری ، مسئو  آمار و 

 ناظر معدن : رئیس امور معادن 

 ناظر محیط زيست : مدير محیط زيست

 ناظر ايمنی و بهداشت صنعتی : رئیس ايمنی و بهداشت صنعتی

يك انجام هر ت عدمدرصور د و اصو  فنی که دستگاه نظارت به وی ابالغ می گردد عمل نمايد.پیمانكار موظف است طبق قراردا

رد يابی عملكرم ارزاز تعهدات قید شده در شرايط مناقصه و قرارداد از سوی پیمانكار، طبق نظر دستگاه  نظارت بر اساس ف

 شد.  قرارداد با پیمانكار رفتار خواهد 3-12، مطابق بند ماهانه پیمانكار 

 : توزخ  و محاسبه :10ماده 

توزين  ند جهتپیمانكار موظف است در هرشیفت تعدادی از ماشین االت خود را که ناظر بطور تصادفی انتخاب می ک-10-1

 ردد .نجام گباسكو  کند. کنتر  حمل کلینكر ، سرباره وگچ  توسط پیمانكار به روش شمارش کامیونی و قبض باسكو  ا

اری بهره برد ی واحدو عدم استفاده از باسكو  به هر دلیل مبنای محاسبه مستندات و تجهیزات اندازه گیر در صورت صالحديد

 میباشد.

مل کلینكر زارش حپیمانكار موظف است جهت انجام کلیه اقدامات الزم در اين خصوص، فرمهای مربوطه پیوست با نام گ-10-2

هره بالك آمار مداری، نمايد. بديهی است در صورت مغايرت با آمار بهره بر ، سرباره و گچ توسط پیمانكار را تكمیل و گزارش

 برداری خواهد بود.

صرفی ممواد  صورت وضعیت ماهانه پیمانكار در بخش مواد اولیه معدنی بر اساس گزارش باسكو  معدن و بر اساس -10-3

جام ر معدن انوسط ناظتهندسی مواد درون سالن –ماهانه و موجودی باقیمانده سالن مواد که با مترکردن واندازه گیری فیزيكی 

لحاظ خواهد  ،ی شود د کلینكر و لو  سیلوهای مواد( در انتهای هرماه محاسبه مو توسط واحد آمار تولید )با توجه به تولی

 گرديد. 

لی تابع یطی و فص: با توجه به اينكه ماهیت کار معدن عملیات خاکی بوده  و حمل بار در کامیونها در شرايط مح1تبصره 

ه باد ورودی زين مواين فرايند دچار خطای تو رطوبت و چسبندگی می باشد و نیز اينكه همه کامیونها يك سر باسكو  می شود

اسكو  اتور بسنگ شكن و پايلهای مواد اولیه می شود،  لکا جهت سرشكن کردن اين خطا ومتناسب با موجودی واقعی اپر

یله دين وسبموظف می باشد طبق نظر دستگاه نظارت روزانه چند سرويس بار ورودی به سنگ شكن را باسكو  ننمايد تا 

 جاد شده رفع گردد.خطای اي

 تناژ ضايعات مواد خط تولید ، باتوجه به توزين باسكو  صورت می گیرد . -10-4

نای برس مستقل مبماهه و يكساله در صورت ايجاد مغايرت با آمار بهره برداری ، نظر حسا 6در دوره های حسابرسی  -10-5

 تسويه حساب با پیمانكار خواهد بود.

 حوادث غیرمترقبه -11ماده 
ل : جنگ ) ور ( شامبه علت بروزيك عامل قوه قهريه )فورس ماژ که اجرای تعهدات هريك ازطرفین اين قرارداددرصورتی  -11-1

 عهد، تر افتدخیأه تب اعم ازاعالم شده واعالم نشده(، شورش، زلزله، آتش سوزی های دامنه دار،سیل، شیوع بیماريهای مسری، 

ز شی از بروخیر ناتأثیرحوادث قهريه )فورس ماژور( واقع شده است، به مدتی معاد  تأ طرف مزبور به اجرای تعهدی که تحت

راجرای دا تأخیر ييك ازطرفین مسئو  خساراتی که طرف ديگردرنتیجه عدم اجرا و  هیچ عامل فورس ماژور، تمديد می گردد و

 تعهد مربوطه ديده است، نخواهد بود. 
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 هد.طرفی کهداطالع  اهد اعالم فورس ماژور نمايد، بايد موضوع را به طرف ديگرکتباًدرصورتی که هريك از طرفین بخو -11-2

دهد و  اژورانجاممفورس  حوادث قهريه )فورس ماژور( براواثرگکاشته است بايداقدامات الزم راجهت تقلیل يا از بین بردن اثرات

 ايد.زحوادث قهريه )فورس ماژور( نمظرف کوتاهترين مدت ممكن اقدام به آغاز و ادامه اجرای تعهدات متأثرا

ت خود به ی تعهداقادر به اجرا يك ماهدرصورتی که به علت بروزفورس ماژور هر يك از طرفین برای مدتی متجاوزاز  -11-3

تضی میم مقموجب اين قرارداد نباشند، طرفین جهت اتخاذ تصمیم درخصوص فسخ يا عدم فسخ اين قرارداد مالقات و تص

 ، در صورت عدم نتیجه نظر کارفرما مالك عمل خواهد بود. موداتخاذخواهند ن

از طرف داد ماهه طرفین بايكديگر مالقات ننمايند اين قرار يكروز ازانقضای دوره  10درصورتی که ظرف مدت  -11-4

 قابل فسخ خواهد بود . کارفرما

 مود .نواهند خین با هم مکاکره و توافق ، طرفین برای تسويه منصفانه حسابهای فیمابدرصورت فسخ اين قرارداد -11-5

 :  تضمي  قرايداد : 12ماده 

ريا  و 3.600.000.000حسن انجام کار هرکدام به مبلغ قابل تمديد موظف است دو فقره ضمانت نامه بانكی پیمانكار -12-1

یمان ريا  در وجه شرکت س 12.000.000.000يك فقره چك به مبلغ  هم چنینريا  و 7.200.000.000جمعا به مبلغ

، رداد   مدت قرادر طو بهبهان تحويل دهد تا درصورت بروز هرگونه تخلف در اجرای مفاد قرارداد يا هرگونه خسارت به کارفرما

 کارفرما  با نقد کردن چك مککور بنفع خود جبران خسارت نمايد .

ت و ابی تاسیسانجر به خرمدر حین کار يا غیر آن اقداماتی صورت پکيرد که  هر گاه بر اثر کار پیمانكار و کارگران وی  - 12-2

 ومی باشد  ارفرماتجهیزات يا ورود خسارت به کارفرما گردد پیمانكار موظف و مكلف به جبران کلیه خسارتهای وارده به ک

 قرارداد با پیمانكار رفتار خواهد شد . 3 -12مطابق بند 

ن خسارت راساس میزاهريك از تعهدات قید شده در شرايط مناقصه و قرارداد از سوی پیمانكار، بدرصورت عدم انجام   - 12-3

یت صورت وضع ومانكار و طبق نظر دستگاه  نظارت بر اساس فرم ارزيابی عملكرد ماهانه پی و ضرر وزيان وارد شده به کارفرما

 .مورد نظرکسر می گرددهای ماهانه و مطالبات ايشان از صورت وضعیت ماهانه مککور مبلغ 

و ضمائم  کلیه مفاد ه قبو پیمانكار اقرار و اعتراف کرده که از کلیه مفاد قرارداد مطلع بوده و امضای قرارداد به منزل -12-4

 قرارداد می باشد  و عکر عدم اطالع پیمانكارمسموع نمی باشد.

 : الزامات اخمني و بهداش  و محيط زخس  :  13ماده 

 ISOپیمانكار ملزم به رعايت مقررات ايمنی و بهداشت و محیط زيست مطابق استانداردهای سیستم مديريت زيست محیطی   -13-1

و  مراجع قانونی وآئین نامه های ايمنی و بهداشت و  ISO 45001:2018سیستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای  و 14001-2015

در صد از مبلغ کل قرارداد را  2( می باشد .از اين لحاظ کارفرما اختیار تام برای خود قائل میباشد که HSEمحیط زيست داخلی کارفرما  )

بابت ضمانت حسن انجام موارد فوق در نظر گرفته و در صورت عدم رعايت موارد فوق شرکت می تواند اين مبلغ را از کل مبلغ قرارداد کسر 

 ين الزامات هزينه نمايد.نموده و راساً اين مبلغ را جهت انجام ا

 ار،مقرراتکبهداشت  و: ضمنا پیمانكار متعهد به رعايت ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی ، آيین نامه های حفاظت 1تبصره 

 يران بودهاسالمی اسازمان حفاظت از محیط زيست ونیز سايرمقررات براساس کلیه قوانین و مقررات والزامات دولتی جمهوری 

 یت قضايی و قانونی کامال متوجه پیمانكار می باشد. کلیه مسئول
 :در قبا  موارد فوق کارفرما هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد.2تبصره 

 تککر داده ت نكاتکلیه پرسنل پیمانكار موظف به رعايت همه نكات ايمنی و محیط زيستی بوده و در صورت عدم رعاي  -13-2

 ل آورد.به عم ارد در اين خصوص تصمیم گیری نموده و  از ورود وی به محیط کار جلوگیریشده دستگاه نظارت  اختیار د
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تكمیل نموده و  پیمانكار ) پیوست اسناد مناقصه ( را  HSEکارشناسپیمانكار موظف می باشد که فرم معرفی نامه  -13-3

 ن نمايندهه و اينماينده ايمنی و محیط زيست خود را به واحد ايمنی و بهداشت صنعتی و محیط زيست کارفرما معرفی نمود

سن اجرای حرت بر نقش رابط واحد ايمنی و محیط زيست بین کارفرما و پیمانكار را برعهده دارد . اين رابط مسئولیت نظا

 ارد .دالزامات قانونی و آيین نامه های ايمنی و محیط زيست کارفرما در محدوده کاری پیمانكار را بر عهده 

یط های کلیه مح واحد ايمنی و بهداشت و محیط زيست سازمان  بر اساس روا  کاری خود در هر زمانی می تواند از  –13-4

ع از وضعیت جهت اطال ر عاملاين بازديد ها به مدير کارخانه و در صورت لزوم به مدي کاری پیمانكار بازديد به عمل آورد . نتايج

ناقصه ( مست اسناد ر) پیوايمنی و بهداشت و محیط زيست پیمانكار اطالع داده می شود و در فرم ارزيابی ماهانه عملكرد پیمانكا

 نیز امتیاز داده میشود. 

الت را ازماشین رمحوطه کارخانه ، رانندگان موظفند نكات ايمنی و سرعت مجادرصورت عبور کامیونهای پیمانكار د –13-5

 طبق نظر ناظر معدن و قسمت ايمنی و بهداشت صنعتی کارخانه و دستورالعملهای  مربوطه رعايت نمايند .

ا و دستگاهه تمهایسپیمانكار موظف است کلیه تدابیر الزم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات وآسیب رسیدن به س -13-6

حل مسبه و از ما محاو ماشین آالت متعلق به کارفرما اتخاذ نمايد و در صورت بروز ضرر و زيان و خسارت وارده توسط کارفر

 .مطالبات يا وثايق پیمانكار کسر خواهد شد و از اين بابت پیمانكار حق هیچگونه ادعايی نخواهد داشت 

های  قب و پیامدیه عواپیمانكار ضمن رويت محیط کار و آگاهی از عواقب و پیامدهای ناشی از موضوع قرارداد مسئو  کل  -13-7

وطه به دث مربقانونی ناشی از جرح ، نقص عضو و يا فوت پرسنل تحت پوشش خود می باشد و  دستگاه نظارت در قبا  حوا

 ندارد . پیمانكار و کارکنان وی هیچگونه مسولیتی 

 صوص تعهدیخاين  تأمین وسائط نقلیه جهت اياب و ذهاب کارگران به عهده و هزينه پیمانكار می باشد و کارفرما در -8-13

 ندارد.

 ی باشد .منكار تامین غکا و شیر مصرفی روزانه و لباس و لوازم ايمنی کارکنان پیمانكار به عهده و هزينه پیما -9-13

ر تابل احد دفتکارگران و افراد تحت پوشش خود از طريق امور اداری و وپیمانكار می بايست جهت ورود و خروج  -10-13

 کارفرما مجوز الزم دريافت کند.

ارفرما با کگران پیمانكار می بايست جهت کارگران تحت پوشش خود لباس متحدالشكل الزاما متفاوت با رنگ لباس کار -11-13

 آرم مخصوص پیمانكاری تهیه نمايد. 

ط پیمانكاران توس   HSEايل حفاظت فردی ( طبق دستورالعملهای فعالیت رعايت اصو  ) وسابزار کار فنی و ايمنی -12-13

 . بعهده پیمانكار میباشدواحدها ، 

 قانون کار جمهوری اسالمی ايران می باشد. 13پیمانكار ملزم به رعايت مفاد تبصره ذيل ماده  -13-13

ا هماهنگی ب را با معاينات ادواری پرسنل خودپیمانكار موظف است در طو  اجرای قرارداد و قبل از اتمام سا  شمسی 

به عهده  صورت واحد ايمنی و بهداشت صنعتی انجام دهد. هزينه معاينات ادواری به عهده پیمانكار می باشد و در

 گرفتن اين مورد توسط کارفرما ، هزينه آن از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد.

 و يا به نحو اشاعه نخواهد داشت . ،جزئاًغیر کالً  را به قرارداد اين واگکاری حق پیمانكار -14-13

حفاظت و سالمت و  جهتو امكانات  وسايلقانون کار جمهوری اسالمی ايران  91ماده  طبقمكلف است  پیمانكار -15-13

بهداشتی  وی حفاظت مقرراتآنها و نظارت بر رعايت  دو چگونگی کاربر تهیه کاررا در محیط  خودکارگران  بهداشت

 یت مسئول ونمايد  رعايتتوسط پیمانكاران واحدها    HSEطبق دستورالعملهای فعالیت رعايت اصو  را آنها  توسط

همچنین پیمانكار موظف است گزارش  می باشد .بعهده پیمانكار موارد مککور  ازو حوادث   کوتاهیهر گونه قصور و 

حوادث ناشی از کار را در مهلت های مقرر به مراجع ذيربط از جمله سازمان تامین اجتماعی اعالم نمايد . بديهی است 
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کارگر يا کارگران آسیب ديده در حین انجام وظیفه يا خارج از کارگاه زمانی می توانند به کارگاه مراجعه و مشغو  

مجوز بازگشت بكار از طريق مراجع ذيربط صادر و از طرف پیمانكار تحويل واحد کارگزينی کارفرما شده بكار شوند که 

 باشد 

با  پراتورهایا از اپیمانكار مكلف است جهت کامیونها از رانندگان دارای گواهینامه پايه يك و جهت ساير دستگاهه  -16-13

 گواهینامه ويژه استفاده نمابد.

ت ارائه ه مستنداخود را به همراتائید صالحیت فنی ماشین آالت از مراجع ذيصالح نامه پیمانكار مكلف است گواهی -17-13

 نمايد.

ینك تی ، عدر صورت عدم مجهز نمودن وسايل حفاظتی ايمنی )از قبیل لباس کار ، کفش کار ، گوشی های محافظ -18-13

مان بهبهان راسا سی HSEر واحد های محافظتی ، کاله ايمنی و غیره ...( و شیر مورد نیاز پرسنل زير نظر پیمانكا

شده وسايل  درصدی هزينه تهیه 25وسايل مورد نیاز را از طريق انبار مرکزی شرکت سیمان با احتساب افزايش 

 .حفاظتی با کسر از صورت وضعیت ماهانه محاسبه و  در اختیار پرسنل قرار می دهد

ر زمان مشخص در ه HSEثبت ورود و خروج نفرات بايد بگونه ای باشد که مورد تعداد نفرات و اسامی برای واحد  -19-13

 .شده باشد

ی نامه طتب را در صورت بكار گماردن افراد جديد الورود در شرکت سیمان از سوی پیمانكار ؛ موظف می باشد مرا -20-13

الی  معرفی نمايد. ضرويست نفرات سه روز قدماتیم HSEرسمی جهت برگزاری و شرکت در کالس های آموزش 

ن سیما HSE ه واحديك هفته پس از تايید های الزم  جهت امور محوله معاينات بدو استخدام و عدم اعتیاد خود را ب

 ارائه نمايند

 

 :  تأمي  خسايات  : 14ماده 

ما   اشد کارفرز اين بانجام دهد و چنانچه غیر اپیمانكار موظف است کار موضوع قرارداد را بصورت کامل و بدون نقص   -14-1

ورت وضعیت ماهانه صدرصد ، نیم درصد از  90مطابق با فرم ارزيابی عملكرد ماهانه پیمانكار به ازاء هريك درصد کمتر از 

رارداد مدت ق طو  دد درپیمانكار کسر نمايد . به هرحا  چنانچه ناتوانی پیمانكار در اجرای تعهدات موضوع قرارداد احراز گر

خک اپیمانكار  اسبه و از، کارفرما مخیر به فسخ يكطرفه قرارداد بوده و خسارت وارده از طرف دستگاه نظارت مح 15مطابق ماده 

 می گردد و پیمانكار از اين بابت هیچگونه ادعايی نخواهد داشت .

اده ا با استفود راسخت جلوگیری از ضرر و زيان در صورت عدم انجام هر يك از تعهدات توسط پیمانكار، کارفرما در جه -14-2

ت و يا ديگر وثايق پیمانكار از مطالبا %20از امكانات خود و در صورت لزوم از خارج از شرکت اقدام و هزينه مربوطه را به اضافه 

 کسر خواهد کرد.

 فس  قرايداد : -15ماده 

خطار کتبی ا  3س از خود مطابق مفاد اين قرار عمل ننمايد ، پدر طی مدت قرارداد در صورتیكه پیمانكار به تعهدات  -15-1

آن را  وا برچیده خود ر کارفرما مخیر است قرارداد را بطور يكطرفه فسخ نمايد و پیمانكار ظرف پنج روز مهلت دارد تا کارگاه

ده و از سپر بوده پیمانكار تحويل کارفرما دهد و در اين صورت کلیه خسارات و هزينه های ناشی از عدم اجرای تعهد بعهده

 حسن انجام کار و ساير مطالبات وی کسر خواهد شد .

را که موجب دادن  فرصت دارد که تخلف و يا امری 1-15روز از تاريخ دريافت اخطار موضوع بند  7پیمانكاربه مدت   -15-2

ارفرما کف رطقرارداد از  ،و  پیمانكار نباشد اخطار به کارفرما شده است را اصالح نمايد . در صورتیكه داليل کارفرما مورد قب

 قابل فسخ خواهد بود و تامین دلیل و صورت برداری کارفرما برای طرفین قطعی است.
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گاه را  مايد و کارنرداری کارفرما ضمن اعالم فسخ  قرارداد از پیمانكار دعوت می کند که ظرف پنج روز از کارگاه صورت ب -15-3

ه به اين طريق انجام می کارفرما تامین دلیل نموده و صورت برداری ک –. درصورت عدم اقدام پیمانكار  به کارفرما تحويل دهد 

 گیرد برای طرفین قطعی است  

رداد و ای فسخ قراداد برتشخیص دستگاه نظارت مبنی بر انطباق تخلف يا تخلفات پیمانكار با يك يا تعدادی از مواد قرار -15-4

ز موارد انوان يكی ا به عقرارداد کافی خواهد بود و پیمانكار به هیچ عنوان  نمی تواند فسخ قرارداد ر اجرای تمام مفاد همین

اجعه اينكه مر د بدوناختالف تلقی کند ولی چنانچه حقی برای خود قائل باشد می تواند به مراجع ذيصالح قضائی مراجعه نماي

 او بتواند مانع اجرای  مفاد فوق الککر گردد .

 مصوبشوری و ک دولتی  مداخله در معامالت منع قانونقرارداد مشمو    ايناعالم می دارد که در موقع امضاء  پیمانكار -15-5

مشمو   پیمانكار نیز دقرارداحین اجرای  درگردد  . درصورتی که  میفسخ  قراردادشود   ثابتاگر خالف آن  ونبوده   1337 سا 

 شد .اين قانون گردد قرارداد فسخ خواهد 

 دبود . خواه رپیمانكامسئولیت جبران خسارت وارده درتعهد  ، در صورت فسخ اين قرارداد به علت تخلف پیمانكار -15-6

که دراين صورت  دفسخ شو فوق نیز 11ماده  فاد ممكن است به علت حوادث قهريه ) فورس ماژور ( طبق م اين قرارداد -15-7

 ماده مککورخواهد بود  آثار تبعی فسخ به ترتیب مقرر در

 اگرحكم ورشكستگی پیمانكارصادرشود يا شرکت وی منحل شود و يا مدير تصفیه برآن منصوب گردد .  -15-8

 صالح .بروزفساد مالی پیمانكار، دررابطه با اشخاص ثالث دررابطه با اين قرارداد به تشخیص مراجع ذي -15-9

 کارفرما .انتقا  پیمان به شخص ثالث بدون اجازه  -15-10

 حل اختالف : -16ماده 

ن در محل ه طرفیدر طو  مدت قرارداد در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین در خصوص اين قرارداد ابتدا از طريق مکاکر -16-1

جع ذيصالح رمین به شرکت سیمان بهبهان سعی در حل اختالف خواهد شد و در صورت عدم حصو  نتیجه نفیا يا اثباتا نسبت به ادعای طرف

و  نتیجه صورت عدم حصه و درمراجعه خواهد گرديد . اختالف ناشی از تعبیر ، تفسیر اجراء ، مفاد اين قرارداد در مرحله او  از طريق مکاکر

 از طريق مراجعه ذيصالح قضائی حل و فصل خواهد شد .

 و هیچگونه ار بودهپیمانكار بعهده پیمانكمسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار اعم از خسارات جانی و مالی کارگران  -16-2

ارفرمايی ارگری و کوابط کرمسئولیتی از اين بابت بعهده کارفرما نخواهد بود . در صورت اقامه هرگونه دعاوی يا شكايت ناشی از 

ف الل اختشورای ح توسط کارگران پیمانكار در مراجع قضايی و غیر قضايی از جمله اداره کار محل ، ديوان عدالت اداری ،

اينگونه  ق داردحدادگستری که منجر به محكومیت کارفرما از قبیل پرداخت ديه ، جزای نقدی گردد کارفرمای شرکت سیمان 

كار با ساب پیمانسويه حموارد محكومیت را از مطالبات پیمانكار کسر و به نفع خود ضبط نمايد درصورت انقضاء قرارداد و يا ت

راضی را رگونه اعتهو حق  بات نزد کارفرما ، پیمانكار متعهد به پرداخت اينگونه محكومیتها میباشدکارفرما و عدم موجودی مطال

 نیز از خود سلب نموده است.

 

 

 

 اقامتواه  -17ماده 

 6367156745کارخانه سیمان بهبهان به کد پستی  –جاده سد مخزنی مارون  10کارفرما:کیلومتر

 پيمانکاي:
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انكار کتبا می که پیمد، مادانشانی اقامتگاه و شماره تلفن خود را که در قرارداد ذکر کرده اند تغییر دهنهر گاه هريك از طرفین 

از طرف  كاتبات کهت و مو در مقابل اخک رسید، کارفرما را از نشانی جديد آگاه نكرده باشد کلیه ابالغیه ها، اخطارها، مرسال

یمانكار پز طرف اور تسلیم شود، کا  گردد و يا به هر شخص ، در محل مککارفرما به نشانی پیمانكار با پست سفارشی ارس

 دريافت شده تلقی می گردد و هیچ گونه اعتراضی از طرف پیمانكار مسموع اثر نخواهد بود.

 

 

 نس  قرايداد  18ماده 

آن در اختیار طرفین قرار نسخه صادر که حكم واحد خواهند داشت تنظیم و دو نسخه از  9ماده در 18اين قرارداد مشتمل بر 

 گرفت  .

 
عضو هيات مدخره...............                     مهر و امضاء   پيمانکاي                                                                                 مهر و امضاء کايفرما         

                                                                                

مدخرعامل جعفرمطيعي تواندشتي                                                                                                                      

 

 

 

 رونوشت :

 بازرگاني 

 امورمالي 

  امور مالياتي بهبهان اداره 

  شعبه بهبهان  -تامين اجتماعيسازمان 

 امور تولید 

 آمار و برنامه ریزی توليد 

 امور معادن 

 پيمانكار 

 ( منابع نيروی انسانيHSE) 

  حراست 

  نجام كار با مفاد اد مغایرت نحوه كار و موار خصوص نحوه انجام پيشرفت امور معادن  جهت اطالع و انجام نظارت كامل بر اجرای قرارداد و ارائه گزارش در –ناظر محترم قرارداد مدیر توليد

 قرارداد و تعهدات پيمانكار 

 



 شرکت سیمان بهبهان
توسط پیمانکار حمل کلینکر، سرباره و گچ گزارش   

 ../......         .../...تاریخ : ..                                                                                                       

 :  ............................  شیفت

  ردیف
ساعت 
 حضور
  پیمانکار

ساعت 
ترك 

  کارپیمانکار

تعداد 
  کلینکر  سرویس

  نوع افزودنی
  توضیحات   بخش کاري  

جابجایی در   شارژ قیف  سرباره  گچ
  محوطه

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

                                           آسیاب :نام و  امضاء سرشیفت          :     نام و  امضاء سرشیفت خنک کن         :                    امضاء متصدينام و 

                           

      PR.W6.F05 01/                                              نام و  امضاء سرشیفت بهره برداري :                
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  پیمانکار   HSE کارشناس   معرفی نامه
  

  بسمه تعالی

  واحد محترم ایمنی و بهداشت صنعتی شرکت سیمان بهبهان

  واحد  محترم محیط زیست شرکت سیمان بهبهان

شرکت  زمینه دراین نماینده تام االختیار بعنوان...........................................خانم آقاي/احتراما 

  معرفی میگردد . شرکت سیمان بهبهان  به آن واحد  ..............................................

  

                                                                                                          

  و مهر امضاء                                                                                               
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 شرکت سیمان بهبهان
 فرم درخواست خدمات ماشین آالت پیمانکار

PR.W2.F06/01                                                                                                             

  تاریخ :                                                                                                             بسمه تعالی

  دنمعدستگاه نظارت پیمانکار به 
  با سالم

آالت به  ماشین     ..............................................   واحد....................................................جهتاحتراما نظر به اینکه 
  پیمانکار معدن نیاز دارد خواهشمند است مساعدت فرمایید .

  :نام و امضاء درخواست کننده                                                                                            

  مات در این خصوص  در تاریخ ...........................................   مقدور می باشد .اراته خد

                                                                                       : دستگاه نظارتامضاء                                                                                              

  گزارش  اقدامات انجام شده :

  شرح فعالیت  تعداد سرویس  ت کارکرداساع  شیفت  نوع دستگاه  ردیف

          لودر  1

          کامیون  2

          بیل مکانیکی  3

          بلدوزر  4

  

                          :واحد درخواست کننده  امضاء  ، نام و تائید                                                   :پیمانکار   و امضاء تائید 
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  تعهدنامه

  

  بسمه تعالی

با توجه با آگاهی کامل وعلم به آن   کارخانه ضمن بازدید از معادن ...................در تاریخ ...اینجانب.............................
  پذیرفته ودر مناقصه معدن شرکت می کنم.موارد مشروحه زیر را  پرسنل خود  توانمندي ماشین آالت و به 

رؤیت نقشه هاي مربوطه و اطالع کامل از  و تپه شمالی کارخانه و مخلوط کوهیبازدید از معادن مارل و  -1
 .سنگ شکندپارتمان و فاصله تا  روند برداشت و نحوه اختالط مواد اولیه با یکدیگر 

 نسنگ شکدپارتمان بازدید از محل دپوهاي سنگ آهن ، سیلیس ، گچ و در نظر گرفتن مسافت آنها تا  -2
قیف دپارتمان ( منظم سازي آنها و مشاهده محل تخلیه آنهاو کارخانه و اطالع از نحوه شکل دهی 

 آهن ، سیلیس) هاي جداگانه قیفسنگ شکن  ، همچنین 
و محل تخلیه آنها ( قیف کلینکر ، قیف سرباره و گچ ) و سالن بازدید از دپوهاي کلینکر ، سرباره ، گچ  -3

 هندسی آنهاآگاهی از نحوه شکل دهی 
 بازدید از اماکن ضایعات صنعتی ، ساختمانی  و تولیدي و اطالع از کیفیت و دانه بندي آنها  -4
مطالعه و آگاهی کامل از کلیه بندهاي شرایط مناقصه و قرارداد و نبود هیچگونه شک و ابهام و پرسشی  -5

 در این ارتباط
  مطالعه و آگاهی کامل از کلیه دستورالعملهاي مربوطه شرکت  -6

  

  امضاء                                                                                                                            

  

  بدینوسیله تائید می شود نامبرده از معدن ومناطق کاري بازدید نموده است.-

  امور معادن 
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  ...نام شرکت پیمانکاري:        .... جدول خالصه برآورد هزینه هاي پیمانکار شرکت کننده در مناقصه معدن  سال -5جدول شماره   

  

  

  

  

  

  

  

  

ردیف
  

  شرح عملیات موارد
 

بخشهاي   تناژ سالیانه
  مرتبط

قیمت واحد    
  ( ریال )

 قیمت
 کل (ریال )

  مجموع

1  
معدن مخلوط 
  کوهی و مارل

 یکی وسازي ،  استخراج و دپو با بلدوزر یا بیل مکانعملیات آماده 
نگ سبارگیري با لودر و حمل با کامیون از معدن به محل دپارتمان 

 شکن و تخلیه آن در قیف سنگ شکن یا محل دپوجهت ذخیره ،تسطیح
ژ تنا ومنظم سازي دپوهاي سنگ و خاك، عملیات حفر ترانشه متناسب با

نجام کلیه اترانشه و نمونه گیري از آن ،  400استخراجی وحداکثربه تعداد
واد ماي کلیه دپوه- خدمات نقشه برداري مورد نیاز کارفرما (جبهه کارها

ی آن کوب اولیه) ، محاسبه حجم عملیات ، تعیین  محل ترانشه زنی و میخ
  و آبپاشی مسیرهاي تردد

  

1262000 

        دپو

 بارگیري

  

 حمل
  

  

2  
سنگ آهن و 

 سیلیس و
  سنگ گچ

در  عملیات بارگیري و حمل از معدن و دپوها و عملیات تخلیه مواد
و  وزانهربلدوزر  بصورت قیفهاي مربوطه و منظم ساختن دپوها به وسیله 

  آبپاشی مسیرهاي تردد
120000  

      بارگیري

    حمل

3  

کلینکر، 
سرباره و 

سنگ گچ 
  کوبیده شده 

ر د نظعملیات بارگیري ، توزین ،  حمل و تخلیه  از دپو به محل مور
ردر کارفرما درمحوطه کارخانه،سرند کن سرباره،گچ،کلینکرتوسط لود
 وانه صورت نیاز و منظم ساختن دپوها به وسیله بلدوزر   بصورت روز
  ترددآبپاشی مسیرهاي 

360000  
      بارگیري

  حمل
  

4  
ضایعات تولید 
، ساختمانی و 
  آهن آالت 

 تی بهتوزین ،  حمل و تخلیه  از نقاط کاري ضایعا-عملیات بارگیري 
رت بصو محل انباشت  ضایعات و منظم ساختن آنها به وسیله بلدوزر 

  روزانه  و آبپاشی مسیرهاي تردد
30000 

      بارگیري

    حمل

5  
برداشت از 
  دپوي مارل

عملیات بارگیري و حمل مارل  دپو شده در شعاع  یک کیلومتري 
دپارتمان سنگ شکن به درون قیف سنگ شکن و منظم سازي دپوي 

  مربوطه به وسیله بلدوزرهنگام دپوکردن  
10000 

      بارگیري

    حمل

          1782000 مجموع  6

  نام ونام خانوادگی 

 امضاء
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  نکار معدن پیماکارشناس شرح وظایف  -6دول شماره ج

  شرح وظایف   ردیف

1  

کارفرما (جبهه کارها، جاده ، دپوهاي مواد اولیه)،  مورد نیازموارد انجام کلیه خدمات نقشه برداري 
جهت نمونه برداري و انجام عملیات  آن میخ کوبی ومحل ترانشه زنی محاسبه حجم عملیات ، تعیین 

استخراج و تحویل اکتشاف و عملیات هنگام  و دپوها معدن ي اکتشافیاز ترانشه هانمونه برداري 
  آنالیز شیمیایی انجام ، جهتبه واحد تنظیم مواد  نمونه ها

پله طبق برنامه نظارت بر کار بلدوزر جهت برداشت دقیق جبهه کار مورد نظر و کنترل شکل هندسی   2
  ابالغی کارفرما

و کنترل تناژ مشخص  سنگ شکنبه از معدن به منظور موادسازي به موقع نظارت و کنترل حمل بار   3
  شده هرالیه در سالن مواد

  و مشخص کردن محدوده آنها جهت برداشت مارل پیاده سازي مختصات بلوکها در معدن   4

  مواد از محدوده مورد نظر و کنترل ارتفاعی برداشت از پلهکنترل برداشت   5

  سرباره ، گچ و کلینکر ،  سیلیس، کنترل پیوسته و منظم سازي دپوهاي آهن   6

  کافی در معدن جهت حفظ پیوستگی بارگیري بوسیله لودرها يدپو تناژکنترل   7

هنگام تردد در جاده ها  و مکانهاي عبوري در کنترل کامیونهاي معدنی جهت حفظ اصول ایمنی در   8
  کارخانه

  در مهلت مقررطبق نظر کارفرما و تحویل به ایشان تکمیل گزارشات تدوین شده   9

  پیمانکار  و آموزش تضمین کیفیت   10
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جدول شماره 7-  امتیازات پیمانکار
امتیاز ماشین آالت

x>35 < x <25   35 < x <7   25 x<7
2 4 6 8 بلدوزر هر دستگاه 2
1 3 5 8 لودر هر دستگاه 3
1 3 5 8 بیل مکانیکی 1
1 2 3 4 آب پاش 1
1 3 5 7 کامیون هر دستگاه 12

امتیاز ندارد دارد امتیازراننده
0 2 پایه یک 
0 2 ویژه

امتیاز کل
>3 3>سابقه>1 <1
15 10 5

>14 14>معدل>12 12
15 10 0

آزاد
10

امتیاز کل امتیاز ردیف
10
7
5
3
1.5 2

5 1 3

    هر پروژه  باالي  5000000 تن

امتیاز 
کل

75

15

3

1

2

5

معدل

دانشگاه
سراسري

( مناقصه معدن سال......  )

x=عمر دستگاه به سال
دستگاه

امتیاز هر تائیدیه
     هر پروژه عمرانی

1
    5000000تن  > تناژ هر پروژه > 3000000 تن      

            3000000تن  > تناژ هر پروژه >1000000 تن             
     هر پروژه کمتر از 1000000 تن

  پروژه  معدنی

سابقه به سال

امتیاز کارشناس معدن

سوابق  کاري

9
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نام پیمانکار:  ....................
54321

1
2
3
4
5
6
7
8

54321
1
2
3
4
5
6

54321
 جابجایی ضایعات و نخاله هاي ساختمانی ، خاك پرتی مواد خام و ....... طبق نیاز بهره برداري1
 جابجایی و حمل  کلینکر ، گچ و سرباره و شارژ قیف2
حضور بلدوزر جهت دپوسازي، تسطیح و جابجایی کلینکر و سرباره3
در اختیار داشتن لودر جهت بارگیري کلینکر صادراتی و امورات متفرقه خط تولید4

راندمان بهره برداري از واحد (کارکرد ساعتی سنگ شکن )1
تطابق تعداد ماشین آالت فعال و سالم با قرارداد فیمابین2
تمیز کردن صفحه باسکول3
داشتن وسایل ارتباطی در معدن و پاسخ دهی به موقع پیمانکار و در دسترس بودن4
تطابق تعداد و محل جبهه کار معادن و داشتن دپوي کافی با تائید ناظر قرارداد5

 انجام فعالیتهاي ترانشه زنی جهت نمونه گیري در جبهه کارهاي معدن وکلیه موارد مرتبط با فعالیت هاي6
معدنی و پیمانکاري درحوزه جغرافیایی کاري و معدنی .

پیگیري پیمانکار جهت تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز ماشین 7
منظم سازي و شکل دهی دپوهاي مواد اولیه8
احداث، تعمیر و نگهداري جاده هاي دسترسی به جبهه کارهاي معادن9

نظارت وانجام وظیفه کارشناس معدن پیمانکارطبق جدول شماره5  و حضور مداوم10
ایشان

 داشتن دپوي خاك و  سنگ آهک  مجاور سنگ شکن11

حداقل امتیاز قابل قبول مجموع

PR.W2.F08 /03

ري
ردا

ره ب
 به

20

جمع امتیاز کسب شده

  نظر و  امضاء ناظر قرارداد :

40

به ازاء هر یک درصد کمتر از حد قابل قبول ، نیم درصد از صورت وضعیت ماهانه کسر میگردد.

امتیاز 
کل

توضیحاتامتیاز
نظافت و تمیز نگه داشتن کارگاه(محوطه-سرویس بهداشتی-انبار-اتاق) بطور مرتب وروزانه

 جمع آوري روغن هاي مصرف شده در ظروف مناسب  و انجام تعویض روغن در  تعمیرگاه 
وجمع اوري الستیک هاي فرسوده

    نظر و  امضاء واحد محیط زیست  :

 آبپاشی  جاده هاي معدن و کلیه مسیرهاي تردد پیمانکار

ردیف

                         فرم ارزیابی عملکرد ماهانه  پیمانکار معدن  جهت صورت وضعیت ماه ..........  سال........
        

امتیاز

امتیاز

ارتباط وهمکاري نماینده HSE پیمانکاربا نماینده ایمنی سازمان

 دارا بودن بیمه شخص ثالث کلیه خودرو ها با  تاریخ اعتبار تحت کنترل

ردیف

معیارهاي ارزیابی ناظرین قراردادردیف

تاریخ : ...../...../......
امتیاز 
کل

20

رعایت دستورالعملها و نکات ایمنی و بهداشت صنعتی

دارا بودن گواهینامه رانندگان وسیله نقلیه سنگین
 توجه به عالئم هشدار دهندة نصب شده در معادن و رعایت سرعت مجاز ماشین آالت 

پیمانکار ( بر اساس دستورالعملهاي مربوطه و تابلوهاي نصب شده)

انجام معاینات ادواري یا خاص جهت پرسنل پیمانکار
 دارا بودن  برچسب معاینه فنی ماشین آالت سنگین

   رعایت شرایط زیست محیطی معدن

تسطیح به موقع محل دمپ ضایعات با بلدوزر
عدم ریزش بار در مسیر تردد کامیونهاي حامل پرت

توضیحات

توضیحات

معیارهاي ارزیابی ایمنی و بهداشت

جمع امتیاز کسب شده
    نظر و امضاء واحد ایمنی و بهداشت صنعتی :

استفاده ازوسایل حفاظت فردي و ابزار کار مناسب با نوع شغل پرسنل

امتیاز معیارهاي ارزیابی  واحد محیط زیست
کل

20

 نظر و امضاء مدیر تولید :

جمع امتیاز کسب شده

%90 امتیاز کل

  نظر و  امضاء واحد بهره برداري :

دن
 مع

ست
رپر

 س

جمع امتیاز کسب شده

مجموع امتیاز کسب شده
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  1صفحِ: 

 

 

 هقذهِ: .1

ٚض ٚ تطای تحمك تٛؾؼٝ   تطیٗ ؾطٔایٝ ؾاظٔاٖ، تٟثٛز فطایٙسٞای واضی زض ضاؾتای تِٛیس ٚ ػّٕیات تٟطٜ تٛجٝ تٝ ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی تٝ ػٙٛاٖ انّی

وؿة ضٚ پطزاذتٗ تٝ ٔٛضٛػات ایٕٙی، تٟساقت تٝ یىی اظ اِٚٛیتٟای  ضٚ٘س. اظ ایٗ قٕاض ٔی پصیطی ؾاظٔاٟ٘ا تٝ پایساض اظ ٟٕٔتطیٗ ٔؼیاضٞای ضلاتت

ٔٙس تٝ ایٗ ٔٛضٛػات إٞیت تؿیاضی زاضز.  ٌیطی اظ یه ٍ٘طـ جأغ ٚ ٘ظاْ ٚ واض زض ؾاظٔاٟ٘ای أطٚظی تثسیُ قسٜ اؾت. زض ایٗ ٔیاٖ تٟطٜ

 پاؾری تٝ ایٗ ٟٔٓ اؾت.ٔسیطیت تٟساقت، ایٕٙی ؾیؿتٓ 

ٙایی وأُ تا ٔحیظ ٚ قطایظ واض، تا پتا٘ؿیُ واض زض ٔحیغٟای پیٕا٘ىاضی تٝ ِحاػ تٙٛع واض، حضٛض ٌطٟٚٞای ٔرتّف واضی ٚ ٘یع ػسْ آق

چٙساٖ  زض ػّٕیات پیٕا٘ىاضی إٞیتی زٚ ایٕٙی ٚ تٟساقتضٚ پطزاذتٗ تٝ ٔٛضٛػات  تاالی ٚلٛع حٛازث ایٕٙی، تٟساقتی ٕٞطاٜ اؾت؛ اظ ایٗ

 پیٕا٘ىاضاٖ تٝ وس ظیؿت ٔحیظ ٚ تٟساقت ، ایٕٙی اِٚیٝ اضظیاتی عثك فطْاضظیاتی اِٚیٝ پیٕا٘ىاضاٖ الظْ تصوط اؾت  یاتس. ٔی

HS.W5.A39.F01 ٚ  عی فطْ اضظیاتی ػّٕىطز  تٕأی زؾتٛضاِؼُٕ ٞای اضایٝ قسٜ اظ ؾٛی واضفطٔا اظ عطیك نٛضت ٚضؼیت اضؾاِیHSE 

 ٔٛضز اضظیاتی لطاض ٔی ٌیطز.HS.W5.A39.F02 پیٕا٘ىاضاٖ ٔٛضزی قطوت ؾیٕاٖ تٟثٟاٖ تٝ وس 

 آالت ٍ تجْیسات هاضیي .2

 هاضیي االت ایوٌی ٍ بْذاضتالساهات عوَهی  -2-1

 قٙاؾایی ذغطات -

 عٛض وّی ػثاضتٙس اظ: آالت ٔٛضز اؾتفازٜ ذٛز الساْ وٙس. ایٗ ذغطات تٝ پیٕا٘ىاض تایس ٘ؿثت تٝ قٙاؾایی ا٘ٛاع ذغطات ٔاقیٗ •

 ذغطات ٔىا٘یىی -

 ذغطات اِىتطیىی -

 ذغطات حطاضتی -

 ذغطات ٘اقی اظ نسا -

 اضتؼاـذغطات ٘اقی اظ  -

 ذغطات ٘اقی اظ تكؼكغ -

 ذغطات ٘اقی اظ ٔٛاز ٚ اجؿاْ -

 ذغطات ٘اقی اظ ػسْ ضػایت انَٛ اضٌٛ٘ٛٔیه -

 ٔٙظٛض پیكٍیطی اظ ٚلٛع حٛازث ٔحتُٕ اتراش ٕ٘ایس. پیٕا٘ىاض تایس تطای ا٘ٛاع ذغطات قٙاؾایی قسٜ، تساتیطی تٝ  •

آٔٛظقٟای ٔٛضز ٘یاظ ضا تطای ا٘جاْ السأات پیكٍیطا٘ٝ ٚ وٙتطِی ٚ ٘یع ٘حٜٛ  پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت تؿتٝ تٝ ٘ٛع ٚ قست حٛازث احتٕاِی، •

 ٔٛاجٟٝ تا حٛازث فطاٞٓ ٕ٘ایس.
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  2صفحِ: 

 

 

 ًگْذاری ٍ تعویرات پیطگیراًِ -2-2

آالت، پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت یه تط٘أٝ ٔسٖٚ تطای تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی تسٚیٗ ٚ  ٔٙظٛض حهَٛ اعٕیٙاٖ اظ ػّٕىطز ٔٙاؾة تجٟیعات ٚ ٔاقیٗ تٝ •

 اجطا ٕ٘ایس.

یظ آالت ٔٛضز اؾتفازٜ ذٛز ضا ٔٛضز تاظضؾی لطاض زٞس ٚ زض نٛضت ٔكاٞسٜ ٞطٌٛ٘ٝ قطا ای تجٟیعات ٚ ٔاقیٗ پیٕا٘ىاض تایس تٝ نٛضت زٚضٜ •

 ، ٘ؿثت تٝ تطعطف وطزٖ ٔٛضز الساْ وٙس.ایٕٙی ٚ تٟساقت٘أٙغثك تا اِعأات 

 واضفطٔا ٔٛضز تاظٍ٘طی لطاض ٌیطز. ایٕٙی ٚ تٟساقتٞای تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی پیٕا٘ىاض تایس تٝ نٛضت ٔؿتٕط تا ٕٞاٍٞٙی أٛض  تط٘أٝ •

 آالت تجْیسات ایوٌی هاضیي-3-2

 آالت ٚ تجٟیعات، تجٟیعات ایٕٙی ٔٙاؾة تساضن تثیٙس. طی اظ حازحٝ زض ٍٞٙاْ واض تا ٔاقیٗپیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت تٝ ٔٙظٛض پیكٍی •

تطزاضی ٔجٟع تٝ تجٟیعات ایٕٙی الظْ ٞؿتٙس، پیٕا٘ىاض ٔٛظف تٝ ٘ظاضت تط  آالت ٚ تجٟیعات زض اتتسای تٟطٜ تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ تیكتط ٔاقیٗ •

 ٘حٜٛ واضتطز نحیح آٟ٘ا اؾت.

 ٞای تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی تجٟیعات ذٛز، اظ ٚجٛز ٚ اؾتفازٜ تجٟیعات ایٕٙی اعٕیٙاٖ حانُ وٙس. تط٘أٝ پیٕا٘ىاض تایس زض •

 زیسٌی، پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٘ؿثت تٝ تؼٛیض یا تؼٕیط تجٟیعات ایٕٙی الساْ وٙس. زض نٛضت فمساٖ، ذطاتی یا آؾیة •

 ٌصاضی ٚ ذهٛنیات حفاػ حفاػ -

ضٚ پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ػالٜٚ تط ضػایت ٔٛاضز شوط قسٜ ٘ؿثت تٝ اؾتمطاض ٚ  عات ایٕٙی ٞؿتٙس؛ اظ ایٗآالت ٟٕٔتطیٗ تجٟی حفاظٟای ٔاقیٗ •

 اؾتفازٜ اظ حفاظٟای ٔٙاؾة الساْ ٕ٘ایس. ذهٛنیات یه حفاػ ٔٙاؾة ػثاضتٙس اظ:

 عزیه قسٖ تٝ زؾتٍاٜ ٕٔىٗ ٘كٛزحفاػ تایس حفاظت ضا تٝ عٛض وأُ تأٔیٗ ٕ٘ایس ٚ زض نٛضت ػُٕ ٘ىطزٖ آٖ زؾتٍاٜ ٘یع ػُٕ ٘ىٙس یا ٘ -

 حفاػ تایس اظ زاذُ قسٖ زض ٔٙغمٝ ذغط، ٍٞٙاْ واض پیكٍیطی وٙس -

 حفاػ ٘ثایس ٔٛجة ٘اضاحتی واضٌط قٛز. -

 حفاػ ٘ثایس تاػج ِغٕٝ تٝ تِٛیس قٛز. -

 حفاػ تایس تٝ عٛض ذٛزواض یا تا وٕتطیٗ تالـ تٝ واض افتس. -

 قٛز. اقس وٝ ا٘جاْ ٔیحفاػ تایس ٔتٙاؾة تا ٔاقیٗ ٚ واضی ت -

 تٟتط اؾت حفاػ جعئی اظ ٔاقیٗ تاقس. -

 واضی، تاظضؾی، تٙظیٓ ٚ تؼٕیط ٔاقیٗ تٝ ٚجٛز آٚضز. حفاػ ٘ثایس اقىاِی تطای ضٚغٗ -

 حفاػ تایس تتٛا٘س ٔست ٔسیسی تا حسالُ ٔطالثت ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز. -
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  3صفحِ: 

 

 

 حفاػ تایس زض ٔماتُ فطؾٛزٌی ٚ ضطتٝ ٔماٚٔت وٙس. -

 حفاػ تایس تازٚاْ تٛزٜ ٚزض تطاتط آتف ٚ ٔٛاز ذٛض٘سٜ ٔماٚٔت وٙس. -

 ذٛز حفاػ ٘ثایس ٔٙثغ ایجاز ذغط تاقس )زاضای اجعایی ٘ثاقس وٝ ٔٛجة حازحٝ ٌطزز(، -

 تیٙی ٘كسٜ ٘یع ٘مف حفاظتی ایفا ٕ٘ایس حفاػ تایس زض ٔماتُ حٛازث پیف -

 ایوٌی اًَاع هاضیي آالت -4-2

آالت ٚ تجٟیعات، تؿتٝ تٝ ٘ٛع فؼاِیت، زؾتٛضاِؼُٕ ٞای  زض ٔٛضز ٔاقیٗ ایٕٙی ٚ تٟساقتالٜٚ تط ٔالحظات ػٕٛٔی پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ػ •

 ٚیػٜ ایٕٙی ٔاقیٗ آالت ضا تٝ اجطا زضآٚضز.

 ایوٌی ابسار -5-2

 ٔٙظٛض ا٘جاْ فؼاِیتٟای واضی فطاٞٓ وٙس. پیٕا٘ىاض تایس اتعاض ٔٙاؾة تٝ •

یس ٔؼیٛب، قىؿتٝ، تطن ذٛضزٜ یا ذٕیسٜ تاقس. اؾتفازٜ اظ ایٗ اتعاض ٕٔٙٛع اؾت ٚ پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٘ؿثت تٝ اتعاضٞای ٔٛضز اؾتفازٜ ٘ثا •

 تؼٕیط یا اظ ضزٜ ذاضج وطزٖ آٟ٘ا الساْ وٙس.

ىی ٚ پٙٛٔاتیه( ضا تطای اتعاض ذال ٔٛضز اؾتفازٜ ذٛز)قأُ اتعاض زؾتی، تطلی، ٔىا٘ی "زؾتٛضاِؼُٕ ایٕٙی اتعاض"وّیٝ پیٕا٘ىاضاٖ ٔٛظفٙس  •

 تٟیٝ ٚ اجطا ٕ٘ایٙس.

پیٕا٘ىاض تایس زاضای یه تط٘أٝ وٙتطَ ٔطوعی اتعاض تٝ ٔٙظٛض حهَٛ اعٕیٙاٖ اظ ٔكرم تٛزٖ ٔحُ، اؾتفازٜ نحیح ٚ ٘یع ؾآِ تٛزٖ اتعاض  •

 تاقس.

 واضوٙاٖ تایس آٔٛظقٟای ٔٛضز ٘یاظ ضا زض ٔٛضز ٘حٜٛ اؾتفازٜ اتعاض زؾتی ٌصضا٘سٜ تاقٙس. •

 ٍسائل برقی بایستی دارای هطخصات زیر باضٌذ:  -5-2-1

 وّیٝ ٚؾائُ تطلی تایؿتی ؾآِ ٚزاضای ؾیٓ اتهاَ تٝ ظٔیٗ تاقٙس. •

 ٚضٚز ٚ اؾتفازٜ اظ واتُ ٚ ؾیؿتٓ تطق زٚ تىٝ ٚ یا زاضای ظزٌی تٝ ٔٙغمٝ ٕٔٙٛع اؾت. •

 وّیٝ تجٟیعات تطلی تایؿتی ؾآِ ٚ زاضای زٚ قاذٝ ٔٙاؾة تاقٙس. •

 پیٕا٘ىاضاٖ جٟت واضٌاٜ ذٛز ٘یاظ تٝ اتهاَ تطق زاقتٝ تاقٙس، تایس جؼثٝ تطق ٔٙاؾة تٟیٝ ٕ٘ایٙس. چٙا٘چٝ •

 جؼثٝ تطق تایس حتٕاً زاضای اتهاَ تٝ ظٔیٗ ٚ فیٛظ اتٛٔاتیه / وّیس ذٛزواض اظ لثیُ فیٛظ ٔیٙیاتٛضی تا آٔپط ٔٙاؾة تاقس. •

 تأییس ازاضٜ تاظضؾی تطق لطاض ٌیطز.جؼثٝ تطق تایس لثُ اظ ٚضٚز تٝ قطوت ٔٛضز تاظزیس ٚ  •

وّیٝ ٚؾایُ تطلی پیٕا٘ىاض تایؿتی اظ ؾالٔت وأُ تطذٛضزاض تٛزٜ ٚ فالس ٞط ٘ٛع ٘مم اظ لثیُ قىؿتٍی، تطن ذٛضزٌی ٚ یا ٞط ٘ٛع ػیة  •

 زیٍطی وٝ تاػج تطٚظ حازحٝ ٌطزز، تاقٙس.
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  4صفحِ: 

 

 

 اقس.لؿٕت ٌطز٘سٜ وّیٝ ٚؾائُ فٛق تایؿتی زاضای حفاػ ؾآِ ٚ ٔٙاؾة ت •

 اتعاضٞای تطلی لاتُ حُٕ تایس ٔجٟع تٝ ؾیؿتٓ تٛلف تاقس تا زض نٛضت ضٞا قسٖ وّیس اتعاض، تالفانّٝ جطیاٖ تطق آٖ لغغ قٛز. •

 ٚ پٛقف ٔٙاؾة تاقس.  زؾتٝ ٚ تس٘ٝ اتعاض تؿتٝ تٝ ٘ٛع واضتطز تایس زاضای ػایك •

 ّا ٍ دفاتر پیواًکار تجْیس کارگاُ -6-2

ٔجتٕغ/عطح  ایٕٙی ٚ تٟساقتپیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت لثُ اظ قطٚع پیٕاٖ، ٘ؿثت تٝ تجٟیع واضٌاٜ ذٛز الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ پؽ اظ تأییس أٛض  •

 فؼاِیت ذٛز ضا آغاظ ٕ٘ایس.

 پیٕا٘ىاض تایس ِیؿت تجٟیعات ضطٚضی ضا لثُ اظ ٚضٚز تٝ ؾایت اضائٝ ٕ٘ایس. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی اظ ایٗ تجٟیعات ػثاضتؿت اظ: •

 آؾیاتٟای ٔتحطن -

 ٔراظٖ ٚ تجٟیعات ؾٙستالؾت -

 ؾاظی واضٌاٟٞای تتٗ -

 ایٕٙی ٚ تٟساقتاؾتمطاض ٞطٌٛ٘ٝ وا٘تیٙط ٚ یا ترهیم فضائی جٟت واضٌاٜ یا ا٘ثاض پیٕا٘ىاض ٔٙٛط تٝ اذص ٔجٛظ اظ ٚاحس شیطتظ ٚ تأییس أٛض  •

 ٔجتٕغ/عطح ٔی تاقس.

ٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی تجٟیعات ذٛز الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ آظٔایكات الظْ ٚ تاظضؾی فٙی اظ تجٟیعات پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت تٝ ٘حٛ ٔٙاؾثی ٘ؿثت تٝ تؼ •

 ذٛز ضا تؼُٕ آٚضزٜ ٚ اظ ایٕٗ تٛزٖ آٟ٘ا اعٕیٙاٖ حانُ ٕ٘ایس تغٛضیىٝ ٞیچٍٛ٘ٝ ذغطی، افطاز، أٛاَ ضا تٟسیس ٕ٘ٙایس

 ٍرٍد ابسار ٍ لَازم کار -6-2-1

 تاظزیس ٚ ؾالٔت آٟ٘ا ٔٛضز تأییس لطاض ٌیطز. ایٕٙی ٚ تٟساقتی لثُ اظ ٚضٚز تٝ ٔحُ، تٛؾظ أٛض وّیٝ ٚؾائُ ٚ ازٚات تطلی پیٕا٘ىاض تایؿت •

 تاقس. ٚضٚز ٚ اؾتفازٜ اظ زؾتٍاٟٞائی وٝ زاضای ٘كتی ضٚغٗ،ٌاظٚئیُ ٚ یا تٙعیٗ تٛزٜ ٚ یا ٘مم فٙی زاقتٝ تاقٙس، تٝ قطوت ٕٔٙٛع ٔی •

 ٜ ٚ وّیٝ اتهاالت ٚ قیًّٙ ٞای ٔطتٛعٝ تایس ؾآِ ٚ فالس ظزٌی تاقٙس.وٕپطؾٛضٞای ٞٛا تایؿتی زاضی قیط اعٕیٙاٖ تٛز •

پیٕا٘ىاض جٟت ا٘جاْ واضٞای ؾاذتٕاٖ حتی االٔىاٖ تایس اظ ٔهاِح ؾاذتٕا٘ی ٚ ؾاظٜ ٞای فّعی پیف ؾاذتٝ ٚ تتٖٛ آٔازٜ اؾتفازٜ وٙس. زض  •

 طز.تٛاٖ اظ تتٛ٘یط زیعِی اؾتفازٜ و ٔٛاضز ذال تا اجاظٜ ٔؿؤِٚیٗ قطوت ٔی

 تاقس. جٟت ا٘جاْ تطقىاضی تایس اظ ٌاظ اؾتیّٗ اؾتفازٜ ٕ٘ٛز. اؾتفازٜ اظ ٌاظ عثیؼی جٟت تطقىاضی ٕٔٙٛع ٔی •

 وّیٝ ؾیّٙسضٞای ٞٛا ٚ اؾتیّٗ تایؿتی زاضای والٞه تاقٙس. •

 ٔا٘ٛٔتطؾیّٙسضٞا تایؿتی وأالً ؾآِ تاقٙس. •

 قٙس.قیًّٙ ٞای ٔطتٛعٝ تایس ؾآِ، فالس ظزٌی ٚ ؾٛذتٍی تا •
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
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 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  5صفحِ: 

 

 

 وّیٝ اتهاالت قیًّٙ ٞا تایؿتی تا تؿتٟای ٔرهٛل ٔحىٓ قسٜ تاقس ٚ اؾتفازٜ اظ ؾیٓ تجای تؿت ٕٔٙٛع اؾت. •

 ٘اظِٟای تطقىاضی ٚ قیط فّىٝ آٖ تایس ؾآِ ٚ زض ضٍٟ٘ای ٔرتّف تاقٙس. •

 ایٕٙی ٚ تٟساقتٚضٚز اتعاض ٚ ٚؾائُ پیٕا٘ىاض تٝ قطوت زض ؾاػات غیط ازاضی ٕٔٙٛع اؾت ٍٔط تا اجاظٜ ٕ٘ایٙسٜ أٛض  •

 ٞای ذغط٘ان تایس اظ ٘ٛع ضس ا٘فجاض تاقس. وّیٝ اتعاضآالت ٔٛضز اؾتفازٜ زض ٔحٛعٝ •

 ًطاًی کارفرها تجْیسات ایوٌی ٍ آتص-6-2-2

٘كا٘ی واضفطٔا آقٙا ٕ٘ایٙس، تا زض ٍٞٙاْ ٚلٛع حٛازث تا تٛجٝ تٝ قطح  وّیٝ پیٕا٘ىاضاٖ ٔٛظفٙس واضوٙاٖ ذٛز ضا تا تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف •

 ایٕٙی ٚ تٟساقتٚظایف ٔحِٛٝ ٚ زض نٛضت ٘یاظ اظ ایٗ تجٟیعات اؾتفازٜ ٕ٘ایٙس. أىاٖ ٚ ٘حٜٛ اؾتفازٜ اظ ایٗ تجٟیعات تایس تٝ تاییس أٛض 

 ؾیسٜ تاقس.ض

واضفطٔا زض ذهٛل اؾتفازٜ پیٕا٘ىاض، واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض تایس زض ظٔیٙٝ اؾتفازٜ اظ ایٗ تجٟیعات  ایٕٙی ٚ تٟساقتزض نٛضت نالحسیس أٛض  •

 آٔٛظـ زازٜ قٛ٘س. ایٗ تجٟیعات ػثاضتٙس اظ:

 ٘كا٘ی ؾیؿتٓ آب آتف -

 ٞای اعفاء حطیك وپؿَٛ -

 قٛٞای ایٕٙی ٞا ٚ چكٓ زٚـ -

 ٟٞای تٙفؿی ٞٛای فكطزٜزؾتٍا -

 ٞای ضس ٌاظ ٔاؾه -

 ٞای اضغطاضی تّفٗ -

 ؾیؿتٓ اػالْ ذغط -

 ٞای زؾتی( زض حیغٝ فؼاِیتٟای ذٛز اؾت. وٙٙسٜ ٘كا٘ی)اظ جّٕٝ ذأٛـ پیٕا٘ىاض ٔؿؤَٚ تساضن تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف •

 در ًصب تجْیسات ایوٌی ٍ بْذاضتهالحظات -6-2-3

زض  ایٕٙی ٚ تٟساقتنٛضت وأُ ضػایت ٕ٘ایس. ٟٕٔتطیٗ اِعأات  ضا تٝ ایٕٙی ٚ تٟساقتپیٕا٘ىاض تایس زض ٍٞٙاْ ٘هة تجٟیعات ٔالحظات  •

 ٘هة تجٟیعات ػثاضتٙس اظ:

 ٌیطی اظ تجٟیعات شاتا ایٕٗ اؾتفازٜ اظ تٟطٜ -

 ضػایت انَٛ اضٌٛ٘ٛٔی زض حُٕ ٚ ٘مُ تجٟیعات ٚ ٔٛاز -

 اض ٔٙاؾة)ایٕٗ ٚ اضٌٛ٘ٛٔیه( تطای ٘هةاؾتفازٜ اظ اتع -
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 تجْیسات حفاظت فردی-7-2

 پیٕا٘ىاض تایس تجٟیعات حفاظت فطزی ٔٙاؾة ٚ ٚؾایُ ایٕٙی ٔٛضز ٘یاظ افطاز ضا ٔغاتك تا لٛا٘یٗ ٚ تا ٞعیٙٝ ذٛز فطاٞٓ ٕ٘ایس. •

 تٟیٝ ٔاتطیؽ تجٟیعات حفاظت فطزی -

 پیٕا٘ىاض اجثاضی اؾت :تٟیٝ تجٟیعات حفاظت فطزی ظیط تطای وّیٝ ٘فطات  •

 قطوت. ایٕٙی ٚ تٟساقتـ والٜ ایٕٙی تا ضً٘ ذال قطوت ٔطتٛعٝ ٚ زاضای اؾتحىاْ ٔٙاؾة تا تأئیس أٛض 

 ـ ِثاؼ ٔتحساِكىُ تا ٘اْ ٚ آضْ قطوت پیٕا٘ىاضی.

 ـ وفف ایٕٙی ٔٙاؾة تا ٘ٛع واض.

 أی اؾت :تجٟیعات حفاظت فطزی ظیط تطای وّیٝ ٘فطات پیٕا٘ىاض تط حؿة ٔٛضز اِع •

 ـ ػیٙه ایٕٙی.

 ـ ٌٛقی.

 ـ ٔاؾه ٚ فیّتط ضس ٌاظ.

 ـ ٔاؾه پاضچٝ ای ٚ یا ٔاؾه جٛقىاضی تط حؿة ٘ٛع واض.

 ـ زؾتىف ٔٙاؾة تا ٘ٛع واض.

 ـ وٕطتٙس ایٕٙی تطای واض زض اضتفاع.

 ـ تاضا٘ی تطای واض زض ٔحیظ تاضا٘ی.

 ـ چىٕٝ ٔٙاؾة تا ٘ٛع واض.

 واض ٔٙاؾة تا ٘ٛع واض. ـ ِثاؼ

 ٚؾایُ حفاظت فطزی ٚیػٜ تطای واضٞای ذال.ـ 

 قطوت ٚ یا ٚاحس شیطتظ اظ ٚؾائّی ٕٞچٖٛ زؾتٍاٜ تٙفؿی تهٛضت أا٘ی اؾتفازٜ وٙس. ایٕٙی ٚ تٟساقتتٛا٘س تا اجاظٜ أٛض  پیٕا٘ىاض ٔی •

 تساضن تجٟیعات حفاظت فطزی -

 زی ٔٙاؾة تطای واضوٙاٖ ذٛز الساْ ٕ٘ایس.پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت لثُ اظ قطٚع پیٕاٖ، ٘ؿثت تٝ تٟیٝ ٚؾایُ حفاظت فط •

 وّیٝ ٚؾایُ حفاظت فطزی تایؿتی اظ جٙؽ ٔطغٛب ٚ ٔماْٚ تٟیٝ ٌطز٘س. •
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ایٕٙی ٚ ٚؾایُ حفاظت فطزی ذطیساضی قسٜ تٛؾظ پیٕا٘ىاض لثُ اظ ٚضٚز تٝ قطوت تایس اظ ٘ظط ٔطغٛتیت ٚ ٔٙاؾة تٛزٖ ٔٛضز تأییس أٛض  •

 لطاض ٌیطز. تٟساقت

 اؾتفازٜ اظ تجٟیعات حفاظت فطزیآٔٛظـ ٘حٜٛ  -

 پیٕا٘ىاض تایس آٔٛظقٟای الظْ ضا تٝ ٔٙظٛض آٌاٞی پطؾُٙ اظ ٘حٜٛ اؾتفازٜ تجٟیعات حفاظت فطزی فطاٞٓ ٕ٘ایس •

  ٘ظاضت تط اؾتفازٜ -

 ٕ٘ایٙس. پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت تٙحٛی تط٘أٝ ضیعی ٕ٘ایس وٝ وّیٝ واضوٙاٖ تحت ؾطپطؾتی اٚ اظ ٚؾائُ حفاظتی تحٛیّی اؾتفازٜ •

 زض نٛضت ػسْ اؾتفازٜ اظ تجٟیعات حفاظتی تٛؾظ واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض، تطذٛضزٞای ا٘ضثاعی ظیط تؼُٕ ذٛاٞس آٔس: •

 اذغاض قفاٞی تٝ پیٕا٘ىاض ٚ زضذٛاؾت اذص تؼٟس اظ فطز ذاعی تطای اؾتفازٜ اظ ٚؾائُ حفاظت فطزی. -1

 اذغاض وتثی تٝ پیٕا٘ىاض ٚ زضذٛاؾت اذطاج فطز ذاعی. -2

 ٚ تهٛیة ٔسیطیت قطوت. ایٕٙی ٚ تٟساقتاػٕاَ جطیٕٝ ٘مسی پیٕا٘ىاض ٚ وؿط اظ ؾپطزٜ حؿٗ ا٘جاْ واض ٘أثطزٜ تا ٘ظط أٛض  -3

 ِغٛ لطاضزاز. -4

 ًقلیِ ٍسائط  ایوٌی ٍ بْذاضتهالحظات -8-2

 ٘مّیٝ  ٔمطضات تطزز ٚؾائظ -

 ( تطای وّیٝ افطاز اظجّٕٝ پیٕا٘ىاضاٖ اِعأی اؾت. 5-3٘مّیٝ) تٙس  اجطای ٔمطضات تطزز ٚؾائظ  •

 ٔجٛظ ػثٛض ٚؾائظ ٘مّیٝ پیٕا٘ىاضاٖ زض ٔحسٚزٜ قطوت -

تایس ٘اْ تاقٙس. زض ٔجٛظ تطزز  قطوت ٔی ایٕٙی ٚ تٟساقتٔٙظٛض تطزز زض ٔحسٚزٜ قطوت ٔٛظف تٝ اذص ٔجٛظ اظ أٛض  ضا٘ٙسٌاٖ پیٕا٘ىاض تٝ •

 ضا٘ٙسٜ ٚ ٘ٛع ٚؾیّٝ ٘مّیٝ شوط قسٜ تاقس.

 ٕ٘ایس. واضفطٔا اظ تطزز ٚؾائظ ٘مّیٝ تسٖٚ ٔجٛظ ٚ تسٖٚ ٔؼایٙٝ فٙی جٌّٛیطی ٔی ایٕٙی ٚ تٟساقتأٛض  •

 تاقس؛ پیٕا٘ىاض ٔٛظف تٝ وٙتطَ ٔجٛظ ضا٘ٙسٌاٖ پیٕا٘ىاض ٔی ایٕٙی ٚ تٟساقتٔؿؤَٚ/تاظضؾ •

 ٞا ٚ پیأسٞای تطزز ٚؾائظ ٘مّیٝ تسٖٚ ٔجٛظ زض ٔحسٚزٜ قطوت تطػٟسٜ پیٕا٘ىاض اؾت. وّیٝ ٔؿؤِٚیت •

 ٍٟ٘ساضی ٚ ؾطٚیؽ ٚؾایُ ٘مّیٝ -

 زاقتٗ تطي ٔؼایٙٝ فٙی تطای وّیٝ ٚؾائظ ٘مّیٝ اِعأی اؾت. •

ٚ زض نٛضت ٚجٛز ٘مم فٙی ٘ؿثت تٝ تطعطف وطزٖ نٛضت ٔٙظٓ تاظضؾی ٕ٘ایس  پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٚؾایُ ٘مّیٝ ٔٛضز اؾتفازٜ ذٛز ضا تٝ •

 آٖ الساْ وٙس.
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 ٔحیغی تاال زاض٘س، ٔجاظ ٘یؿت. اؾتفازٜ اظ ذٛزضٚٞا، ٚؾایُ ٚ تجٟیعاتی وٝ آِٛزٌی تٟساقتی ٚ ظیؿت •

 ؾطٚیؽ ٚؾائظ ٘مّیٝ تایس زض ٔحّٟای ذانی وٝ تٝ ایٗ ٔٙظٛض زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ، ا٘جاْ ٌیطز. •

 ایٗ ٔٙظٛض زض ٔحُ واض ٚجٛز ٘ساقتٝ تاقس، پیٕا٘ىاض ٔجاظ تٝ ؾطٚیؽ ٚؾائظ ٘مّیٝ زض ٔحُ واض ٘یؿت. تثهطٜ: چٙا٘چٝ ٔحّی تٝ

 هَاد.3

 سازی هَاد ًقل ٍ رخیرُ ٍ  در حول  ایوٌی ٍ بْذاضتهالحظات عوَهی -3-1

اعی وّیٝ پیٕا٘ىاضاٖ ٔٛظفٙس ٔٛاضز شیُ ضا تؿتٝ تٝ ٘ٛع فؼاِیت زض ا٘ثاضٞای ٔٛاز اِٚیٝ، ِٛاظْ ٔهطفی، لغؼات یسوی، اتعاضآالت ٚ اجٙاؼ اؾم •

 ضػایت وٙٙس.

 تخلیِ ٍ بارگیری -3-2

جایی زؾتی تاض ضا ضػایت  قٛز، واضوٙاٖ تایس زض ٍٞٙاْ ترّیٝ ٚ تاضٌیطی واال انَٛ جاتٝ چٙا٘چٝ ترّیٝ ٚ تاضٌیطی تٝ نٛضت زؾتی ا٘جاْ ٔی •

 ٕ٘ایٙس.

ای تؼثیٝ قٛ٘س وٝ زض حیٗ ػّٕیات ترّیٝ ٚ تاضٌیطی، ٔعاحٕتی تطای ػّٕیات واضفطٔا ٚ ؾایط  ٌٛ٘ٝ ٔحّٟای ترّیٝ ٚ تاضٌیطی تایس تٝ •

 پیٕا٘ىاضاٖ ایجاز ٘ىٙس.

 بٌذی ٍ چیذهاى اقالم بٌذی، بستِ طبقِ -3-3

تٙسی الالْ، ػالٜٚ تط ایجاز ؾِٟٛت زض  پیٕا٘ىاض تایس تطتیثی اتراش وٙس وٝ الالْ ٔٛجٛز زض ا٘ثاض تٝ عٛض ٔٙاؾة عثمٝ تٙسی قٛ٘س. عثمٝ •

 ؾاظز. اِؼُٕ ؾطیغ زض ٔٛالغ اضغطاضی ضا ٕٔىٗ ٔی ضزیاتی الالْ، ػىؽ

 زض ا٘ثاض ٔٛاز قیٕیایی عثمٝ تٙسی ٚ جساؾاظی الالْ ٘اؾاظٌاض اِعأی اؾت. •

ٌصاضی اؾتفازٜ قٛز. واضوٙاٖ تایس تا ا٘ٛاع ؾیؿتٕٟای  تٙسی ٚ تطچؿة تٙسی ٔٛاز قیٕیایی تایس اظ اؾتا٘ساضزٞای عثمٝ زض زؾتٝ •

  ایٗ ٔٙظٛض فطاٞٓ وٙس. ت آٔٛظقٟای الظْ ضا تٝٚ....( آقٙا قٛ٘س. پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾ   تٙسی)تطچؿة ٌصاضی، وسیًٙ ضٍ٘ی عثمٝ

 ای تاقس وٝ ػالٜٚ تط ایجاز ؾِٟٛت زض زؾتطؾی، اظ ؾمٛط ٚ ضیعـ آٟ٘ا پیكٍیطی ٕ٘ایس. چیسٔاٖ الالْ زض ا٘ثاض تایس تٝ ٌٛ٘ٝ •

 ظط ٌطفتٝ قٛز.زض ٘  زض چیسٔاٖ الالْ ٕٞٛاضٜ تایس فانّٝ ٔٙاؾة)تیٗ الالْ، تیٗ الالْ ٚ زیٛاضٞا، تیٗ الالْ ٚ ؾمف(، •

 تجٟیعات ٍٟ٘ساضی ٚ جاتجایی الالْ زض ا٘ثاض -

 پیواًکار بایذ تجْیسات کافی ٍ هٌاسب بِ هٌظَر ًگْذاری ٍ جابجایی اقالم در اًبار فراّن کٌذ. ازجولِ: -3-4

 پاِتٟای چٛتی ٚ فّعی)تؿتٝ تٝ ٘ٛع واض( -

 ؾثسٞای ٍٟ٘ساضی الالْ -

 ِیفتطان ٚ تطاوٟای زؾتی -
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  9صفحِ: 

 

 

 آؾا٘ؿٛضٞای ؾغّی -

 ا٘ٛاع ٘ماِٝ -

 جطحمیُ -

 ؾایط -

قٛز، ػالٜٚ  ٘ٛاض ٘ماِٝ ٚ...( اؾتفازٜ ٔی  ِیفتطان،  پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت زض ا٘ثاضٞایی وٝ تٝ ِحاػ حجٓ فؼاِیتٟا، اظ تجٟیعات ٔىا٘یعٜ)جطاحماَ، •

ٝ ٚ زض اذتیاض واضوٙاٖ ذٛز لطاض زٞس. ایٗ زؾتٛضاِؼّٕٟا تایس زؾتٛضاِؼّٕٟای ایٕٙی ٔطتٛط تٝ ایٗ تجٟیعات ضا تٟی  تط زؾتٛضاِؼّٕٟای ػّٕیاتی،

 واضفطٔا تطؾس. ایٕٙی ٚ تٟساقتتٝ تاییس أٛض 

 واضفطٔا، اظ زؾتٛضاِؼّٕٟای ٔٛجٛز واضفطٔا زض ایٗ ظٔیٙٝ اؾتفازٜ وٙس. ایٕٙی ٚ تٟساقتتٛا٘س، تا نالحسیس ٕ٘ایٙسٜ  تثهطٜ: پیٕا٘ىاض ٔی

 ضرایط هحیطی اًبار  -3-5

 تؿتٝ تٝ ٘ٛع الالْ ا٘ثاض قسٜ تایس قطایظ ٔحیغی ٔٙاؾة)زٔا، ضعٛتت، ضٚقٙایی( تطلطاض ٌطزز. •

 پیٕا٘ىاض تایس تؿٟیالت تٟٛیٝ)ٔٛضؼی ٚ ػٕٛٔی( ٔٙاؾة زض ٔحُ ا٘ثاض تساضن تثیٙس.  تطای تطلطاضی قطایظ ٔحیغی ٔٙاؾة، •

 ٘ىاض تایس تجٟیعات حفاظتی ٔٙاؾة تٝ تؼساز وافی زض اذتیاض واضوٙاٖ لطاض زٞس.پصیط ٘ثاقس، پیٕا تثهطٜ: چٙا٘چٝ تٟٛیٝ ا٘ثاض تٝ ٞط زِیّی أىاٖ

 ٞای غیطضطٚضی تاقس. ٞای ا٘ثاض تایس اظ جٙؽ ٔٙاؾة ٚ فالس ٞطٌٛ٘ٝ ٔٙفص ٚ ٘إٞٛاضی وف ٚ زیٛاضٜ •

 ِٚیٝ ضثظ ٚ ضتظ زض ٔحیظ واض آقٙا قٛ٘س.پیٕا٘ىاض تایس زاضای یه تط٘أٝ ؾأا٘سٞی ٚ ضثظ ٚ ضتظ تطای ا٘ثاض تاقس. واضوٙاٖ تایس تا انَٛ ا •

 ًطاًی در اًبار تجْیسات ایوٌی ٍ آتص -3-5-1

 ٘كا٘ی ٔٙاؾة ٚ وافی زض ا٘ثاض ٔؿتمط وٙس. پیٕا٘ىاض تایس تا تٛجٝ تٝ ٘ٛع الالْ ا٘ثاض قسٜ تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف •

پیٕا٘ىاض تٟیٝ ٚ زض ٔحّٟای ٔٙاؾة ٘هة  ایٕٙی ٚ تٟساقتٛض تجٟیعات اعفاء حطیك تایس تا تٛجٝ تٝ ٘ٛع حطیمٟای احتٕاِی ٚ تا ٘ظاضت أ •

 ٌطزز.

 قٛی ایٕٙی ٘هة وٙس. پیٕا٘ىاض تایس زض ا٘ثاض ٔٛاز قیٕیایی وٝ احتٕاَ ضیرت ٚ پاـ ٔٛاز ٚجٛز زاضز، تٝ تؼساز وافی زٚـ ٚ چكٓ •

ٞای آٔٛظقی ذٛز  تاقٙس؛ پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت زض تط٘أٝ ٘كا٘ی ضا فطا ٌطفتٝ واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض تایس ٘حٜٛ اؾتفازٜ اظ تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف •

 ایٗ ٔٛضٛع ضا ِحاػ وٙس.

ای ٔٛضز تاظزیس لطاض ٌیط٘س تا اظ آٔازٜ تٝ واض تٛزٖ آٟ٘ا  ٘كا٘ی اظ جّٕٝ ٚؾایُ اعفاء حطیك تایس تٝ نٛضت زٚضٜ تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف •

 اعٕیٙاٖ حانُ ٌطزز.

واضفطٔا  ایٕٙی ٚ تٟساقتٞای ذٛز ضا تٝ أٛض عٛض ٔؿتٕط ٘ظاضت وٙس ٚ ٘تایج اضظیاتی وط قسٜ ضا تٝٔؿؤَٚ/ تاظضؼ ایٕٙی ٔٛظف اؾت ٔٛاضز ش •

 ٌعاضـ زٞس.
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  10صفحِ: 

 

 

 MSDSّای اطالعات ایوٌی هَاد  برگِ -3-6

تٟیٝ ( ضا MSDSٞای اعالػات ایٕٙی ٔٛاز) پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت تطای تٕاْ ٔٛاز قیٕیایی ٔٛضز اؾتفازٜ زض فطایٙسٞای واضی ذٛز تطٌٝ •

 تایس حاٚی اعالػات ظیط تاقس: جایی ٚ اؾتفازٜ تٝ واض تطز. ایٗ تطٌٝ  ٕ٘ایس ٚ زض وّیٝ ٔطاحُ حُٕ ٚ٘مُ، جاتٝ

 ٔكرهات وّی -

 ذهٛنیات فیعیىی ٚ قیٕیایی -

 ذغطات ایٕٙی -

 ذغطات تٟساقتی -

 حسٚز ٔجاظ -

 وٕىٟای اِٚیٝ ٚ ٘حٜٛ ٚاوٙف زض قطایظ اضغطاضی -

 حُٕ ٚ ٘مُ ٚ اؾتفازٜقطایظ ایٕٙی ا٘ثاضـ،  -

 ٞای اعالػات ایٕٙی ٔٛاز تٝ اجطا زضآٚضز. پیٕا٘ىاض تایس آٔٛظقٟای ٔٙاؾة ضا تٝ ٔٙظٛض آقٙایی واضوٙاٖ تا ٘حٜٛ اؾتفازٜ اظ تطٌٝ •

 هَاد خطرًاک -3-6-1

ا ٔٛاز ذغط٘ان تٝ ٞط ٌٛ٘ٝ ٔازٜ ای )ٔایغ، ٌاظ، پٛزض، ٔٛاز قیٕیایی( ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ ٔی تٛا٘س اؾتكٕاْ قسٜ یا تّؼیسٜ قٛز یا زض تٕاؼ ت •

 پٛؾت ٚ چكٓ تٛزٜ ٚ زاضای پتا٘ؿیُ ایجاز آؾیة ٚ جطح تٛاؾغٝ ذٛال فیعیىی ٚ قیٕیایی یا ؾٕیت ذٛز تط ا٘ؿاٖ تاقس.

ٔجٛظ زضیافت ٕ٘ایس.  ایٕٙی ٚ تٟساقتاَ ایٗ ٔٛاز تٝ ٔجتٕغ یا جاتجایی ایٗ ٔٛاز زض ؾغح ٔجتٕغ زاضز تایس اظ أٛض پیٕا٘ىاضی وٝ لهس ا٘تم •

پیٕا٘ىاض تایس اظ ایٗ أط اعٕیٙاٖ  ایٕٙی ٚ تٟساقتاِعأی اؾت ٚ تاظضؼ  MSDSزض   ٍٞٙاْ واض تا ایٗ ٔٛاز ضػایت اِعأات ٔكرم قسٜ

 حانُ ٕ٘ایس.

یه وپی اظ ِیؿت ٔٛاز ذغط٘ان وٝ جاتجایی یا ا٘تماَ آٖ ٔس٘ظط اؾت ٚ یه وپی تٝ ضٚظ قسٜ اظ وّیٝ ٔٛاز ذغط٘ان زض زؾتطؼ ٚ تحت  •

 تؿّیٓ قٛز. ایٕٙی ٚ تٟساقتػّٕیات پیٕا٘ىاض تایس زض ظٔاٖ اذص ٔجٛظ تٝ أٛض 

ا٘ىاضاٖ ضا تٟیٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ظٔاٟ٘ای ٔمطض زض اذتیاض وّیٝ ٔٛاز ذغط٘ان زض زؾتطؼ واضوٙاٖ ذٛز ٚ پیٕ MSDSواضفطٔا ٔٛظف اؾت  •

 ٔتماضیاٖ لطاض زٞس.

٘ثایس ٚاضز ٔجتٕغ قٛز. ٔٛاز آظتؿتی ٔٛجٛز زض ٔجتٕغ ٘یع  ایٕٙی ٚ تٟساقتٞیچٍٛ٘ٝ آظتؿت یا ٔٛاز زاضای آظتؿت تسٖٚ ٔجٛظ وتثی أٛض  •

 .تایس ٔغاتك تا زؾتٛضاِؼّٕٟای واض تا آظتؿت ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز

 سازی هَاد خطرًاک حول ٍ ًقل ٍ رخیرُ -3-6-2

o :پیٕا٘ىاض تایس تطای حُٕ ٚ ٘مُ، ٍٟ٘ساضی ٚ اؾتفازٜ اظ ٔٛاز قیٕیایی ذغط٘ان ٔٛاضز ظیط ضا ضػایت ٕ٘ایس 
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  11صفحِ: 

 

 

 جاتجایی، شذیطٜ ٚ اؾتفازٜ اظ ٔٛاز ذغط٘ان تایس ٔغاتك زؾتٛضاِؼّٕٟای ٔجتٕغ ٚ لٛا٘یٗ ٚ اؾتا٘ساضزٞای ّٔی ا٘جاْ قٛز. •

 تایس ٚضٚز ٚ ذطٚج ٞطٌٛ٘ٝ ٔٛاز ذغط٘ان ضا حثت ٚ ٍٟ٘ساضی ٕ٘ایٙس. ایٕٙی ٚ تٟساقتٞٓ پیٕا٘ىاض ٚ ٞٓ أٛض  •

 چاقٙی ٞا ٚ ٔٛاز ٔٙفجط وٙٙسٜ تایس زض ٔحّی جسا اظ ٔٛاز لاتُ ا٘فجاض ٍٟ٘ساضی قٛز. •

 ضـ قٛز.ٌعا ایٕٙی ٚ تٟساقتٞطٌٛ٘ٝ ؾطلت، فمساٖ ٚ ٘اپسیس قسٖ ٔٛاز تایس ؾطیؼاً تٝ أٛض  •

 فمظ افطاز زاضای ٌٛاٞیٙأٝ واض تا ٔٛاز ذغط٘ان ٔجاظ ٞؿتٙس تا ایٗ ٔٛاز ؾطٚواض زاقتٝ تاقٙس. •

 ِیتط تایس ٔحهٛض قٛز.  250وّیٝ ٔراظٖ شذیطٜ ٞیسضٚوطتٗ ٚ ٔٛاز قیٕیایی تعضٌتط اظ  •

 ِیتط تایس زض ٔحّٟای ٔؼیٗ ٚ ٔهٛب وفؿاظی قسٜ تاقس. 250ظطٚف شذیطٜ ٞیسضٚوطتٗ ٚ ٔٛاز قیٕیایی وٛچىتط اظ  •

 اؾتفازٜ اظ تا٘ىٟای شذیطٜ ظیطظٔیٙی زض ؾغح ؾایت ٕٔٙٛع اؾت. •

ضفطٔا وؿة قسٜ تاقس. پؽ اظ وا ایٕٙی ٚ تٟساقتاحساث ٔحُ شذیطٜ جسیس تٛؾظ پیٕا٘ىاض ٕٔٙٛع اؾت ٍٔط آ٘ىٝ اتتسا ٔجٛظ الظْ اظ أٛض  •

اػغای ٔجٛظ احساث، تٝ ٔٙظٛض اعٕیٙاٖ اظ زضؾتی واض، ٘حٜٛ احساث ٔحُ شذیطٜ، تٛیػٜ وفؿاظی ٚ زیٛاضٜ ٞا، عثك تط٘أٝ ٔكرم تٛؾظ أٛض 

زضنٛضتیىٝ آِٛزٜ ٘یؿت واضفطٔا تایس ٔٛضز تاظضؾی لطاض ٌیطز. وفؿاظی تایس تٝ ٘حٛی ا٘جاْ قٛز وٝ ضٚا٘اب ٘اقی اظ تاض٘سٌی  ایٕٙی ٚ تٟساقت

 ایٕٙی ٚ تٟساقتجٕغ ٘كٛز. زضنٛضتیىٝ ضٚا٘اب ٘اقی اظ تاض٘سٌی زض ٔحُ، آِٛزٜ تاقس تطای زؾتیاتی تٝ ضٚـ زفغ ٔٙاؾة ضٚا٘اب، تایس اظ أٛض 

 وؿة تىّیف قٛز.

تیىٝ پیٕا٘ىاض اظ زیعَ غ٘طاتٛضٞای ( لطاض زازٜ قٛز. زضنٛضSpill Traysغ٘طاتٛضٞا تایس تط ضٚی ؾیٙی ٞای جٕغ آٚضی ضیعقٟای احتٕاِی ) •

 ایجاز ٕ٘ایس. Spill Traysاجاضٜ ای اؾتفازٜ وٙس ذٛز پاؾرٍٛ ٚ ٔتؼٟس تٛزٜ ٚ تایس تطای ٞط غ٘طاتٛض یه 

واضفطٔا اذص وطزٜ  ایٕٙی ٚ تٟساقتپیٕا٘ىاض ٔجاظ تٝ ٚاضز ٕ٘ٛزٖ ٞیچٍٛ٘ٝ ٔازٜ قیٕیایی تٝ ؾایت ٘یؿت ٍٔط لثالً ٔجٛظ الظْ ضا اظ أٛض  •

 تاقس.

 ٍضعیتْای اضطراری ًاضی از هَاد خطرًاک -3-6-3

 پیٕا٘ىاض تایس زض عطح ٔسیطیت اضغطاضی ذٛز، ٚضؼیتٟای اضغطاضی ٘اقی اظ ٔٛاز ذغط٘ان ضا زض ٘ظط تٍیطز. •

 ؾاظی ٚ اؾتفازٜ اظ ٔٛاز ضا قأُ قٛز. عطح ٚضؼیت اضغطاضی تطای ٔٛاز ذغط٘ان تایس وّیٝ ٔطاحُ حُٕ ٚ ٘مُ، شذیطٜ •

 یٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت زؾتٛضاِؼّٕٟایی ضا تٝ ٔٙظٛض آٔازٌی ٚ ٚاوٙف زض قطایظ اضغطاضی ٘اقی اظ ٔٛاز ذغط٘ان تسٚیٗ ٕ٘ایس.پ •

 واضفطٔا تطؾس. ایٕٙی ٚ تٟساقتزؾتٛضاِؼّٕٟای آٔازٌی ٚ ٚاوٙف اضغطاضی پیٕا٘ىاض تایس تٝ تاییس أٛض •

 ٞا اعٕیٙاٖ حانُ وٙس. ضٚظ تٛزٖ ٚ آقٙایی واضوٙاٖ تا ایٗ زؾتٛضاِؼُٕ واضفطٔا تایس اظ تٝ •

 ؾٙستالؾت ٚ ضً٘ آٔیعی تا اؾپطی -

 زض ؾٙستالؾت ٘ثایس اظ ؾیّیؽ اؾتفازٜ قٛز. •
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  12صفحِ: 

 

 

 اؾتفازٜ قٛز. WET GARNET BLASTINGحتی االٔىاٖ تایس اظ  •

ت ٘أغّٛب فؼاِیت تط ؾایط واضوٙاٖ تایس تا حهاض ٔٙاؾة ٔحهٛض قسٜ ٚ تاتّٛ ذغط ٚاضز ٔٙغمٝ ػّٕیات ؾٙستالؾت تٝ ٔٙظٛض واٞف احطا •

 ٘كٛیس ػّٕیات ؾٙستالؾت زض زؾت ا٘جاْ اؾت زض ٔحّٟای ٔٙاؾة ٘هة قٛز.

ت ؾٙستالؾت ( ٔجٟع تٝ ٞٛای فیّتط قسٜ وٝ ٔٙثغ تأیٗ ٞٛا زض ذاضج اظ ٔٙغمٝ ػّٕیاSCBAزاض ) اؾتفازٜ اظ ٔاؾىٟای تٙفؿی اظ ٘ٛع والٜ •

 زض ایٗ ذهٛل ضطٚضی اؾت. MSDSلطاض زاضز یا ضػایت اِعأات شوط قسٜ زض 

لثُ اظ ا٘جاْ ٞطٌٛ٘ٝ ضً٘ آٔیعی تا اؾپطی یا ؾٙستالؾت ذاضج اظ واضٌاٜ اظ پیف عطاحی قسٜ، پیٕا٘ىاض تایس ٌعاضـ تحّیُ ایٕٙی قغّی  •

(JOB SAFETY ANALYSIS تٟیٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ تٝ أٛض )واضفطٔا تؿّیٓ ٕ٘ایس. تایٕٙی ٚ تٟساق 

 زضیافت قسٜ تاقس. ایٕٙی ٚ تٟساقتضٍٟ٘ا ٚ پّی اٚضتاٟ٘ای قأُ ایعٚؾیا٘ات ٘ثایس ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز ٍٔط آ٘ىٝ لثالً ٔجٛظ وتثی اظ أٛض  •

اؾتٟای ؾایت ٚ ٔغاتك ( ٔؼس٘ی ؾٙتتیه )اِیاف قیكٝ ای، اِیاف پكٓ قیكٝ ٚ ؾطأیه( تایس ٔغاتك زؾتٛضاِؼّٕٟا ٚ ؾیFIBRESاِیاف ) •

 تا لٛا٘یٗ ٚ اؾتا٘ساضزٞای تٟساقتی ّٔی ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز.

 ّا، هقررات ٍ... ( ّا، رٍیِ ّا )دستَرالعول رٍش . 7

تٝ ٘حٛی اؾت وٝ ذغطی افطاز، أٛاَ  ایٕٙی ٚ تٟساقتپیٕا٘ىاض ٔٛظف تٝ اضائٝ زؾتٛضاِؼُٕ ٞا ٚ ضٚـ ٞای ا٘جاْ واض تا ِحاػ وطزٖ اِعأات  •

 ضا تٟسیس ٘ىٙس.

 پیٕا٘ىاض تایس تسٚیٗ تط٘أٝ تٟساقت نٙؼتی ٚ پیطٚی اظ لٛا٘یٗ وٙتطَ ٔٛاز ذغط آفطیٗ تطای ؾالٔت افطاز ضا تضٕیٗ ٕ٘ایس. •

 ّای ایوٌی دستَرالعول -7-1

ایٕٙی ٚ زض اضتثاط تا ٔٛاضز شیُ اؾت. تٙا تٝ تكریم ٕ٘ایٙسٜ واضٌیطی زؾتٛضاِؼُٕ  پیٕا٘ىاض تؿتٝ تٝ ٘ٛع فؼاِیت ٔٛظف تٝ تٟیٝ ٚ تٝ •

 ٌیطز. ٞایی ضا تٝ واض تثطز وٝ تٛؾظ واضفطٔا زض اذتیاض ٚی لطاض ٔی تٛا٘س زؾتٛضاِؼُٕ قطوت، پیٕا٘ىاض ٔی تٟساقت

 ایٕٙی ٚ... ( ٞای قٛی ٞا ٚ چكٓ ٘كا٘ی ٔٛجٛز زض ؾایت )ٚؾایُ اعفاء حطیك زٚـ ٘حٜٛ تىاضٌیطی تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف -

 ایٕٙی واض زض اضتفاع -

 ایٕٙی تطق -

 ایٕٙی جٛقىاضی ٚ تطقىاضی -

 ایٕٙی حفاضی ٚ ٌٛز تطزاضی -

 LPGایٕٙی  -

 ایٕٙی ٘طزتاٖ -

 ایٕٙی جطحمیُ ٚ تاالتطٞا -
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  13صفحِ: 

 

 

 ایٕٙی ػّٕیات ؾاذتٕا٘ی -

 آالت ؾاذتٕا٘ی ایٕٙی ٔاقیٗ -

 ایٕٙی زض ا٘ثاض -

 ایٕٙی ؾیّٙسضٞا، ٌاظ فكطزٜ ٚ... -

 ایٕٙی ٔٛاز قیٕیایی )ٔٛاز لاتُ اقتؼاَ ٚ لاتُ ا٘فجاض، ٔٛاز ؾٕی، ٔٛاز ذٛض٘سٜ ٚ... ( -

 ایٕٙی ِیعض -

 ایٕٙی ٔغٙاعیؽ -

 ایٕٙی واض زض ٔجاٚضت زٔاٞای تاال -

 ایٕٙی واض تا پطتٛٞا )یٛ٘یعاٖ ٚ غیط یٛ٘یعاٖ( -

 ایٕٙی زاضتؿت ٌصاضی ٚ حفاظت زض تطاتط ؾمٛط -

 تؿتٝ ایٕٙی واض زض فضاٞای -

 ایٕٙی حفاضی ٚ ٌٛزتطزاضی -

 ایٕٙی ترطیة ٚ آٚاض تطزاضی -

 ایٕٙی زض ضا٘ٙسٌی -

- Lockout  / tag out 

: چٙا٘چٝ پیٕا٘ىاض ػالٜٚ تط ٔٛاضز فٛق اِصوط تا ذغطاتی زض ٔحُ واض ؾط ٚ واض زاقتٝ تاقس تایس زؾتٛضاِؼُٕ ٔطتٛط ضا تٟیٝ ٚ هَارد خاظ -7-2

 تٝ اجطا ٌصاضز.

 ایوٌی ٍ بْذاضتبازرسی  هویسی ٍ . 8

زض  ایٕٙی ٚ تٟساقتتٝ ٔٙظٛض حهَٛ اعٕیٙاٖ اظ ِحاػ قسٖ اِعأات  ایٕٙی ٚ تٟساقتٞای ٔٙظٓ ٕٔیعی ٚ تاظضؾی  پیٕا٘ىاض تایس تط٘أٝ •

 ٞا، ٍٟ٘ساضی ؾٛاتك ٚ السأات انالحی ٌطزز. پطٚغٜ زاقتٝ تاقس. ایٗ تط٘أٝ تایؿتی ٔىتٛب تٛزٜ ٚقأُ زأٙٝ، تٙاٚب، ٔؿؤِٚیت

زض  ایٕٙی ٚ تٟساقتای  ٞای غیط زٚضٜ ػُٕ آیس. ٕٔیعی  ای ٕٔیعی، تایس تاظزیسٞای اتفالی اظ ٔحُ ا٘جاْ واض تٝ ٞای زٚضٜ ػالٜٚ تط تط٘أٝ •

 ٛع حٛازث ٘یع ا٘جاْ قٛز.نٛضت ٚل

 طرح هذیریت اضطراری. 9
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ٞای اضغطاضی تٛافك ٕ٘ایس. وفایت عطح پیٕا٘ىاض)زض نٛضت  قطوت تایس تا پیٕا٘ىاض زض ٔٛضز تسٚیٗ یه عطح ٔٙاؾة تطای ٔٛاجٟٝ تا ٚضؼیت •

 قطوت تطؾس. ایٕٙی ٚ تٟساقتٚجٛز( ٚ ٕٞاٍٞٙی آٖ تا عطح قطوت تایس تٝ تاییس أٛض 

تایس تط٘أٝ ٞای اضغطاضی ٚ زؾتٛضاِؼُٕ ٞای ذٛز ضا تٝ تأئیس واضفطٔا ضؾا٘سٜ تا اعٕیٙاٖ حانُ ٕ٘ایس وٝ تطای ٔماتّٝ تا ٔٛاضز پیف  پیٕا٘ىاض •

 تاقٙس. تیٙی ٘كسٜ، وافی ٔی

 عطح ٔسیطیت اضغطاضی تایس زض ؾٝ فاظ تٝ قطح شیُ تسٚیٗ ٌطزز:

 . قبل از ٍقَع1فاز-9-1

 آٔٛظقٟای الظْ تٝ ٔٙظٛض آٔازٌی جٟت ٚاوٙف زض قطایظ اضغطاضی زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز. تایس تطای واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض •

 ٔا٘ٛضٞای ػّٕیاتی ٔطتثظ تا حٛظٜ فؼاِیت ذٛز قطوت وٙس.  تٛا٘س زض تط٘أٝ قطوت، پیٕا٘ىاض ٔی ایٕٙی ٚ تٟساقتتٙا تٝ نالحسیس أٛض  •

وٝ اجطای  عٛضی واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض تایس ٔؿؤِٚیت اجطای لطاضزاز ضا تط ػٟسٜ زاقتٝ، تأؾیؿات ٚ ٘یطٚی واض الظْ ضا فطاٞٓ ٕ٘ایٙس تٝ •

فطا زؾتٛضاِؼّٕٟای اضغطاضی ٔٙاؾة ضا زض ٔحُ تضٕیٗ ٕ٘ایٙس. زض ایٗ ضاتغٝ افطاز قطوت ٚ پیٕا٘ىاض تایس آٔٛظقٟای الظْ ٚ تٕطیٟٙای وافی ضا 

 ٌیط٘س.

قطوت تایس زض ٔثاحج ٔطتٛعٝ تٝ ٚضؼیتٟای اضغطاضی ٔكاضوت ٕ٘ایس تغٛضیىٝ اظ تٙاؾة زؾتٛضاِؼّٕٟای پیٕا٘ىاض تا  ایٕٙی ٚ تٟساقتٔسیط  •

 زؾتٛضاِؼّٕٟای قطوت اعٕیٙاٖ حانُ ٕ٘ایس.

تٟسیسٞای  ؾٛظی، ٘كت ٔٛاز ذغط٘ان، نسٔٝ تٝ تجٟیعات، پیٕا٘ىاض تایؿتی زض ظٔاٖ ٚلٛع حٛازث جسی اظ لثیُ آتف •

 ٌصاضی( ٚ... السأات ٔمتضی ضا تطای واٞف احطات آٖ ا٘جاْ زٞس. تطٚضیؿتی)تٕة

 . حیي ٍقَع2فاز-9-2

ؾٛظی، ٘كت ٔٛاز ذغط٘ان، نسٔٝ تٝ تجٟیعات، تٟسیسٞای  پیٕا٘ىاض تایؿتی زض ظٔاٖ ٚلٛع حٛازث جسی اظ لثیُ آتف •

 حطات آٖ ا٘جاْ زٞس.ٌصاضی( ٚ... السأات ٔمتضی ضا تطای واٞف ا تطٚضیؿتی)تٕة

 قطوت ٌعاضـ ٕ٘ایس. ایٕٙی ٚ تٟساقتپیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت زض نٛضت ٚلٛع ٞط ٌٛ٘ٝ حازحٝ، ٔطاتة ضا ؾطیؼاً تٝ أٛض  •

پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٚؾایُ حفاظت فطزی ٔٙاؾة ٘ظیط ٔاؾه ٚ فیّتط ٌاظٞای ٔرتّف ٔٛجٛز زض قطوت ضا تٟیٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ تطای ٔٛالغ  •

 اضغطاضی زض اذتیاض واضوٙاٖ ذٛز لطاض زٞس.

ِٚیٗ پیٕا٘ىاض ضٕٗ ٕٞىاضی زض چٙا٘چٝ زض حٛازث تٛلٛع پیٛؾتٝ، ٘یاظ تٝ أساز ٚ یا اػعاْ تٝ زضٔاٍ٘اٜ یا تیٕاضؾتاٖ ٚجٛز زاقتٝ تاقس، ٔؿؤ •

ایٕٙی ٚ اػعاْ ٔهسْٚ تٝ زضٔاٍ٘اٜ ٚ یا تیٕاضؾتاٖ تایؿتی ٔطاتة ضا تا شوط ٘اْ ٔهسْٚ ٚ ٔحُ ٚلٛع حازحٝ تٛؾیّٝ تّفٟٙای اضغطاضی تٝ أٛض 

 اعالع زٞٙس. تٟساقت

ؾه ٚ فیّتط( ٔجٟع ٕ٘ٛزٜ ٚ تط ذالف جٟت ٚظـ ٘فطات پیٕا٘ىاض تٕحض اػالْ ٘كت ٌاظ تایؿتی تالفانّٝ ذٛز ضا تٝ زؾتٍاٟٞای تٙفؿی )ٔا •

 تاز، ٔحٛعٝ آِٛزٜ ضا تطن ٕ٘ایٙس ٚ تٝ ٔحّٟای تجٕغ اظ پیف تؼییٗ قسٜ ػعیٕت وٙٙس.
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
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 18از  15صفحِ: 

 

 

ٚ ٕٞاًٞٙ  یٕٙی ٚ تٟساقتچٙا٘چٝ افطازی تٝ ػٙٛاٖ ٔؿؤَٚ تطای قطایظ اضغطاضی ٔكرم قسٜ تاقٙس، الظْ اؾت تحت ؾطپطؾتی ٔؿؤٚال •

 زض ػّٕیات حضٛض یاتٙس.تا وٕیتٝ اضغطاضی قطوت 

تا ظٔاٖ ضؾیسٖ ٘یطٚٞای أساز،ٔؿؤِٚیٗ پیٕا٘ىاض تایؿتی اظ تجٕغ غیط ضطٚضی افطاز جٌّٛیطی تؼُٕ آٚضزٜ ٚ حتی إِمسٚض ٔؿیط تطزز  •

 ذٛزضٚٞای أسازی ضا تاظ ٍٟ٘ساض٘س.

٘ؿثت تٝ ذاضج ٕ٘ٛزٖ ذٛزضٚٞای ذٛز  تٟساقتایٕٙی ٚ ضا٘ٙسٌاٖ پیٕا٘ىاضٔٛظفٙس تٝ ٔحض اػالْ قطایظ اضغطاضی زض نٛضت اػالْ ٔؿَٛ  •

 اظ ٔؿیطٞای أٗ الساْ ٕ٘ایٙس. الظْ اؾت ایٗ واض تٝ ٘حٛی ا٘جاْ قٛز وٝ ٔعاحٕتی تطای ذٛزضٚٞای أسازی تٝ ٚجٛز ٘یاٚضز.

 ٞای تجٕغ الساْ ٕ٘ایٙس. پطؾُٙ ایٕٙی ٚ أٙیتی پیٕا٘ىاض تایؿتی زض ظٔاٖ ٚلٛع حٛازث ٘ؿثت تٝ تؼییٗ ٔؿیطٞای ترّیٝ ٚ ٔحُ •

 ٞای ذغط٘ان زض ٔحُ تٕا٘ٙس. پطؾُٙ ایٕٙی ٚ أٙیتی پیٕا٘ىاض تایؿتی تا ظٔاٖ اعٕیٙاٖ اظ ترّیٝ وّیٝ پطؾُٙ اظ ٔحُ •

 . پس از ٍقَع:3فاز-9-3

آٚضی ضایؼات  اضاٖ ٔٛظفٙس پؽ اظ پایاٖ ٚضؼیت اضغطاضی ٚ اػالْ قطایظ ػازی تٝ ٔحُ واض ذٛز تاظٌكتٝ ٚ ٘ؿثت تٝ جٕغٕٞٝ پیٕا٘ى •

 احتٕاِی ٚ آٔازٜ ٕ٘ٛزٖ ٔحیظ جٟت ازأٝ ػّٕیات الساْ وٙٙس.

 ایٕٙی ٚ تٟساقتازحٝ تٛؾظ أٛض تثهطٜ: چٙا٘چٝ ٚضؼیت اضغطاضی زلیما زض ٔحُ فؼاِیت پیٕا٘ىاض ضخ زازٜ تاقس، تا تٟیٝ ٌعاضـ اِٚیٝ ح •

 قطوت، ػّٕیات پاوؿاظی ٔحُ قطٚع ٘رٛاٞس قس.

 پیٕا٘ىاض ٔٛظف تٝ پیٍیطی ٚضؼیت زضٔاٖ واضوٙاٖ ٔهسْٚ ذٛز پؽ اظ ا٘تماَ تٝ ٔطاوع زضٔا٘ی)زض نٛضت ٘یاظ( اؾت •

 هجَزّای کار . 11

 کلیات)ًحَُ اًجام کار( -11-1

 تایؿتی اظ زضیافت اجاظٜ واض اظ ٚاحس ٔطتٛعٝ نٛضت پصیطز. 000٘ىاض اػٓ اظ واض ٌطْ، ؾطز، حفاضی ٚ ا٘جاْ ٞط ٘ٛع واضی تٛؾظ واضوٙاٖ پیٕا •

 اجاظٜ واض زضیافتی تایؿتی زاضای أضاء ٔؿؤَٚ ٚاحس، ٔؿؤَٚ پیٕا٘ىاضی ٚ ٘اظط ٔطتٛعٝ تاقس. •

ایٕٙی ٚ ٘اظط ٔطتٛعٝ جٟت زضیافت اجاظٜ واض تٝ أٛض تاقٙس، تٛؾظ  زض تسٚ قطٚع پیٕاٖ تایؿتی ٘فطات پیٕا٘ىاض وٝ زاضای أضاء ٔجاظ ٔی •

 ٔؼطفی ٌطز٘س. تٟساقت

 قطوت ٕٔٙٛع اؾت. ایٕٙی ٚ تٟساقتا٘جاْ واض زض ؾاػات غیط ازاضی، تسٖٚ ٕٞاٍٞٙی لثّی تا أٛض  •

 یٙس.واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض ٔٛظفٙس ٍٞٙاْ ا٘جاْ واض اظ وّیٝ تجٟیعات حفاظت فطزی ٔتٙاؾة تا ٘ٛع واض اؾتفازٜ ٕ٘ا •

ٛ ػسْ اؾتفازٜ اظ ایٕٙی ٚ تٟساقتقطوت زض نٛضت ا٘جاْ واض تسٖٚ زضیافت اجاظٜ واض، یا تسٖٚ ضػایت ٔالحظات  ایٕٙی ٚ تٟساقتأٛض  •

 تاقس. تجٟیعات حفاظت فطزی، ٘ؿثت تٝ تؼغیُ ٕ٘ٛزٖ واض پیٕا٘ىاض الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ تأٔیٗ ذؿاضات حانّٝ تؼٟسٜ پیٕا٘ىاض ٔی

 پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت پؽ اظ ا٘جاْ واض ٘ؿثت تٝ پاوؿاظی ٚ تٟؿاظی ٔحیظ واض ٚ تاظٌطزا٘سٖ آٖ تٝ حاِت اِٚیٝ الساْ ٕ٘ایس. •
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  16صفحِ: 

 

 

 اؾتفازٜ اظ اتعاض ٚ ِٛاظْ ٘الم ٚ ٘ا ایٕٗ زض ٍٞٙاْ واض ٕٔٙٛع اؾت ٚ زض نٛضت ٔكاٞسٜ اظ ا٘جاْ واض جٌّٛیطی تؼُٕ ذٛاٞس آٔس. •

 یٕا٘ىاض، زض نٛضت ٔكاٞسٜ تٛلیف ذٛاٞس قس.اتعاض ٚ ِٛاظْ ٘ا ایٕٗ پ •

جٌّٛیطی تؼُٕ آیس، تا ظٔاٖ ضفغ ٘مم ٚ ٘اضؾائی ٚ نسٚض ایٕٙی ٚ تٟساقتچٙا٘چٝ اظ ازأٝ فؼاِیت پیٕا٘ىاض تسِیُ ػسْ ضػایت ٔالحظات  •

 قطوت، پیٕا٘ىاض حك ٞیچٍٛ٘ٝ فؼاِیتی ضا ٘رٛاٞس زاقت. ایٕٙی ٚ تٟساقتٔجٛظ ٔجسز اظ ؾٛی أٛض 

چٝ جٟت ا٘جاْ واضی ٘یاظ تٝ حفاضی تاقس پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت وّیٝ حفطٜ ٞا ٚ وا٘اِٟای ٔطتٛعٝ ضا ػالٔت ٌصاضی ٚ زض جّٛی آٟ٘ا چٙا٘ •

 ػالئٓ ٞكساض زٞٙسٜ لطاضزازٜ ٚ یا تا ٚؾیّٝ ٔٙاؾة پٛقف زٞس تٙحٛی وٝ زض تٕاْ ٔست قثا٘ٝ ضٚظ لاتُ ضٚیت تاقس.

٘ؿثت تٝ تٛلف واض الساْ ٚ زض نٛضت ٘یاظ ؾطیؼاً افطاز  ایٕٙی ٚ تٟساقتتٕحض اػالْ ٔؿؤِٚیٗ  زض ٚضؼیت اضغطاضی، پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت •

 ذٛز ضا اظ ٔحٛعٝ ذاضج ٕ٘ایس.

ٞای ػٕیك تیف اظ زٚ ٔتط، ٘هة تجٟیعات  تطای یىؿطی اظ فؼاِیت ٞای ؾاذتٕاٖ ٚ ٘هة وٝ اظ احتٕاَ ذغط تیكتطی زاض٘س، ٘ظیط حفاضی •

. ٔٛاضز ٔكَٕٛ ایٗ تٙس تایس ٔتٙاؾة تا زؾتٍاٜ ٘ظاضت واضفطٔا اجثاضی اؾتؾٍٙیٗ، واض زضاضتفاع تّٙس ٚ ٘هة ٔراظٖ، اذص ٔجٛظ واض اظ 

ظ ٔجطیاٖ عطح ٞا زضاؾطع ٚلت ٔكرم ٚ وتثاً تٝ پیٕا٘ىاضاٖ اػالْ ٚ زض تاتّٛٞای ایٕٙی ٔٛجٛز زضؾغح عطح، تٝ اعالع ٔاٞیت عطح ٞا تٛؾ

 ػْٕٛ تطؾس.

 ٔجٛظ واض ٌطْ -

 ٔجٛظ واض ؾطز -

 ٔجٛظ ٚضٚز -

 ٔجٛظ حفاضی -

 ٔجٛظ ٚضٚز ذٛزضٚ ٚ ضا٘ٙسٌی -

 زٞی، تطضؾی ٚ تجعیٝ ٚ تحّیُ حٛازث ٌعاضـ -

پیٕا٘ىاض زض نٛضت ِعْٚ زض ٔٛضز ایٗ ٔغّة وٝ زض ظٔیٙٝ ٌعاضـ زٞی قثٝ حٛازث، ضٚیسازٞا ٚ حٛازث، ضٚـ قطوت تىاض ضٚز قطوت تایس تا  •

 قطوت تطؾس. ایٕٙی ٚ تٟساقتٚ یا ایٙىٝ ؾیؿتٓ ٔطتٛط تٝ پیٕا٘ىاض پصیطفتٝ ٌطزز تٛافك ٕ٘ایس. وفایت ؾیؿتٓ پیٕا٘ىاض تایس تٝ تاییس أٛض 

 دّی حَادث گسارش -11-1

حٛازث ٔٙجط تٝ فٛت، ذؿاضات ٔاِی لاتُ "پیٕا٘ىاضاٖ ّٔعْ تٝ اعالع ضؾا٘ی ؾطیغ زض ٔٛضز تٕأی حٛازث ایٕٙی، تٟساقتی حاز اظ لثیُ:  •

 تاقٙس. قطوت ٔی ایٕٙی ٚ تٟساقتتٛجٝ تٝ ٕ٘ایٙسٜ 

 ثبت حَادث -11-2
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  17صفحِ: 

 

 

قطوت ٕٞچٙیٗ  ایٕٙی ٚ تٟساقتقتی، ایٕٙی تٝ ٕ٘ایٙسٌاٖ پیٕا٘ىاضاٖ انّی ٚ فطػی ّٔعْ تٝ حثت آٔاض ٚ اضائٝ ٌعاضـ حٛازث تٟسا -01-3

ضإٞٙای حثت، اعالع، تحمیك ٚ تجعیٝ ٚ تحّیُ "( تط اؾاؼ ٔهٛتٝ قٛضا زض ذهٛل Near-missاضؾاَ ٌعاضقات ٔطتٛط تٝ قثٝ حٛازث )

 تاقٙس. ٔی "حٛازث

ٌیطز تٟیٝ ٚ  وٙاٖ ذٛز زض ٔحُ واضٌاٜ ا٘جاْ ٔیپیٕا٘ىاض زفتط ٔرهٛنی تطای حثت ذهٛنیات تٕاْ ٔؼاِجات جعئی وٝ تٛؾظ واض -01-4

ٍٟ٘ساضی ذٛاٞس وطز. زض ایٗ وتاتچٝ اؾٓ ٚ ٔكرهات ٔهسْٚ ، تاضید ٚ ٘ٛع ٔؼاِجٝ تایس لیس قٛز ٚ ٔكرهات تایس زض زفتطچٝ زیٍطی تطای 

ٚاضزٜ عٛضی تاقس وٝ واضوٙاٖ تٝ ػّت  ػاللٝ ٚ تٛجٝ واضفطٔا ٚ ٔمأات زِٚتی حثت ٌطزز. زض نٛضتی وٝ حازحٝ ٘اتٛاٖ وٙٙسٜ تاقس یؼٙی نسٔٝ

ػسْ تٛا٘ایی ٘تٛا٘ٙس زض ٕٞاٖ ضٚظ ٚ تالفانّٝ تؼس اظ حازحٝ ؾطواض حاضط قٛ٘س پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٌعاضقی ضٚی فطْ ٔرهٛل تا ٘اْ ٌعاضـ 

طتٛعٝ یه ٘ؿرٝ آ٘طا تٝ حازحٝ وٝ تٛؾظ ازاضٜ تیٕٝ ٞای اجتٕاػی واضٌطاٖ تٟیٝ قسٜ تٙظیٓ ٚ ضٕٗ اضؾاَ ٘ؿرٝ انّی تٝ ازاضٜ تیٕٝ ٔ

 اضؾاَ زاقتٝ ٚ ٘ؿرٝ زیٍطی ضا تایٍا٘ی ٕ٘ایس. ایٕٙی ٚ تٟساقتأٛض

 حٛازث قثٝ -

 حٛازث -

 السأات انالحی -

 زضؾٟای حازحٝ -

ٕٞىاضی الظْ ضا ٔثصَٚ زاضز تا   تٕأی حٛازث تایس تٛؾظ پیٕا٘ىاض تطضؾی قٛز. پیٕا٘ىاض تایس زض ا٘جاْ ایٗ تطضؾی ٚ ضفغ ٔكىالت ٔٛجٛز، •

 تٕأی اػٕاَ ٚ قطایظ ٘ا ایٕٗ فٛضاً انالح قٛ٘س.

 ضت ٔمتضی زض اذتیاض وّیٝ افطاز لطاض ٌیطز.پؽ اظ تجعیٝ ٚ تحّیُ حٛازث تایس ٘تایج آٖ تٝ ٔٙظٛض پیكٍیطی اظ ٚلٛع حٛازث ٔكاتٝ تٝ نٛ •

 تحلیل رًٍذ حَادث -11-5

پیٕا٘ىاض ٔٛضز  ایٕٙی ٚ تٟساقتىاضفطٔا تٟیٝ ٚ زض اضظیاتی ػّٕىطز ایٕٙی ٚ تٟساقتزض پایاٖ ٞط زٚضٜ اظ لطاضزاز، آٔاض حٛازث تٛؾظ أٛض  •

 حثت قٛز. ی ٚ تٟساقتایٕٙ٘اْ ػّٕىطز  ای تٝ تجعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفتٝ ٚ ٘تایج زض پطٚ٘سٜ

ا٘س تٛؾظ  ٚ ٔمایؿٝ آٔاض حٛازث ؾاال٘ٝ پیٕا٘ىاضاٖ، پیٕا٘ىاضا٘ی وٝ وٕتطیٗ ٚ تیكتطیٗ حٛازث ضا زاقتٝ ایٕٙی ٚ تٟساقتتا تطضؾی ػّٕىطز  •

ٞای  طوتتٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ضٛاتظ ٟٔٓ ا٘تراب ق ایٕٙی ٚ تٟساقتتٝ قطوت ٔؼطفی ٌطز٘س. زض ایٗ ٔٛضز ؾٛاتك  ایٕٙی ٚ تٟساقتأٛض 

 پیٕا٘ىاضی زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز.

 ّای اهٌیتی برًاهِ . 11

 قسٜ پیٕا٘ىاض ٘ساضز. قطوت ٞیچ ٔؿؤِٚیتی زض اضتثاط تا اقیاء ٌٓ •

 پیٕا٘ىاض تایؿتی یه تط٘أٝ أٙیتی ایجاز ٚ آٖ ضا تا تط٘أٝ قطوت ٕٞاًٞٙ وٙس. •

 پیٕا٘ىاض حك اؾتفازٜ اظ تؿٟیالت قطوت ضا تسٖٚ وؿة ٔجٛظ وتثی ٘ساضز. •
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  18صفحِ: 

 

 

 ٞای تؼییٗ قسٜ ضا زاضز. ٞا ٚ ذطٚجی ٞا، ٚضٚزی پیٕا٘ىاض تٟٙا حك اؾتفازٜ اظ ٔؿیطٞا، جازٜ •

 ذٛاٞس قس. آظاض ٚ اشیت قأُ آظاض جٙؿی تٝ ٞیچ ػٙٛاٖ پصیطفتٝ ٘یؿت ٚ ترغی اظ ایٗ ٔٛضٛع تاػج اذطاج پیٕا٘ىاض اظ پیٕاٖ •

 تاقس. حُٕ اؾّحٝ ٌطْ قأُ ؾالح وٕطی یا ا٘ٛاع زیٍط آٖ زض ٔحسٚزٜ قطوت اویساً ٕٔٙٛع ٔی •

 ایوٌی ٍ بْذاضتًطریات  . 12

ٔٛضز اؾتفازٜ ذٛز ضا تٝ نٛضت ضایٍاٖ زض اذتیاض پیٕا٘ىاض لطاض زٞس تا زض جٟت  ایٕٙی ٚ تٟساقتٞای وافی اظ ٘كطیات  واضفطٔا تایس ٘ؿرٝ •

 آٌاٞی واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض ٘یع ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز. افعایف

وٝ پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٘ؿرٝ ای اظ ٘كطیات اضائٝ قسٜ ضا تایٍا٘ی ٕ٘ایس تا تطای واضٌطاٖ جسیساالؾترساْ ذٛز ٔجسزاً اؾتفازٜ وٙس. تٝ ٘حٛی  •

 زضیافت ٚ ٔغاِؼٝ ٕ٘ایٙس. ضا ایٕٙی ٚ تٟساقتوّیٝ واضٌطاٖ پیٕا٘ىاض تایس وّیٝ ٘ىات ٟٔٓ ٚ آٔٛظقی ٘كطیات 

زض نٛضت ٔٙاؾة -واضفطٔا پیكٟٙاز ٕ٘ایس تا ایٕٙی ٚ تٟساقتٔٙاؾة ضا جٟت تٟیٝ تٝ أٛض  ایٕٙی ٚ تٟساقتتٛا٘س ٘كطیات  پیٕا٘ىاض ٔی •

 تٟیٝ ٚ زض اذتیاض ٍٕٞاٖ لطاض ٌیطز. -تٛزٖ

 :هستٌذات هرتبط. 13

 پیٕا٘ىاضاٖ ایٕٙی ٚ تٟساقتٔمطضات ػٕٛٔی 

 ٚ ذطٚج ٚ تطزز ذٛزضٚٞا )ؾطػت ٔجاظ ٚ... ( ٔمطضات ٚضٚز

 جسَٚ ٚؾایُ حفاظت فطزی

 تِٛیس ذظ آالت ٔاقیٗ ٌصاضی حفاػ ٚضؼیت وٙتطَ ِیؿت چه

 چه ِیؿت تاظضؾی ایٕٙی ٚؾائُ ٘مّیٝ 

 فطْ پطٔیت

 واضتىؽ تجٟیعات حفاظت فطزی

 فطْ ٌعاضـ ضٚیساز

 فطْ اعالػات فٙی ٚ حفاظت ایٕٙی ٔٛاز

 ضواین:. 14

 HS.W5.A39.F01                                       پیٕا٘ىاضاٖ ظیؿت ٔحیظ ٚ تٟساقت ، ایٕٙی اِٚیٝ اضظیاتی فطْ

 HS.W5.A39.F02              پیٕا٘ىاضاٖ ٔٛضزی قطوت ؾیٕاٖ تٟثٟاٖ  HSEفطْ اضظیاتی ػّٕىطز 
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  نام شرکت پیمانکاري:                                           پیمانکار شرکت کننده در مناقصه معدنماشین آالت مشخصات کلی    - 1جدول شماره          

الت
ن آ

اشی
م

  

  نام دستگاه  ردیف
مدل دستگاه/سال 

  ساخت
  فنی/تجهیزات ایمنیمعاینه   نحوه مالکیت(شخصی/شرکتی/اجاره اي)  متر مکعب) -ظرفیت (تن 

امتیاز ( در این قسمت 
  توضیحات  چیزي نوشته نشود )

              155یا  D8بلدوزر   1

              500یا بیل مکانیکی معادل هیوندا  155یا  D8بلدوزر    2

              355 بلدوزر  3

              لودر  4

              لودر  5
              لودر جهت کلینکر ، سرباره  و گچ کوبیده  6
              لودر جهت رزرو در کارگاه  7
              کامیون  8
             کامیون  9
             کامیون  10
             کامیون  11
             کامیون  12
             کامیون  13
             کامیون  14
             کامیون  15
             کامیون جهت کلینکر ، سرباره  و گچ کوبیده  16
             و گچ کوبیدهکامیون جهت کلینکر ، سرباره    17
             کامیون جهت رزرو در کارگاه  18
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             کامیون جهت رزرو در کارگاه  19
              آب پاش  20
              متر 5بیل مکانیکی با قابلیت حفر تا عمق   21

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  امضاء    نام ونام خانوادگی
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  معدن کارشناسمشخصات    - 2جدول شماره       

  سوابق پیمانکارجدول    - 3جدول شماره              

 

  به تبط با انها رانیز.....................................................ضمن تکمیل وتائید موارد فوق  کپی اسناد مراینجانب................................................مدیر شرکت 

  .پیوست ارائه می نمایم           

          

مشخصات فردي و 
  تحصیلی

( در این قسمت  امتیاز  شرح  عنوان
  نشود )چیزي نوشته 

  توضیحات
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  توضیحات  امتیاز ( در این قسمت چیزي نوشته نشود )  سال  محل و حجم کار  نام پروژه (کار)
          
          
          
          

  نام ونام خانوادگی

 امضاء 
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  نام شرکت پیمانکاري:سال........               کننده در مناقصه معدن  شرکت پیمانکار رانند گان  مشخصات کلی   - 4شماره جدول        

  ویژه) -(پایه یک   نوع گواهینامه  نام راننده  نام دستگاه  ردیف
( در این قسمت چیزي  امتیاز

  نوشته نشود )
  توضیحات

          155یا  D8بلدوزر   1
          500یا بیل مکانیکی معادل هیوندا  155یا  D8بلدوزر    2
         355بلدورز   3
         لودر  4

          لودر  5

          لودر جهت کلینکر ، سرباره  و گچ کوبیده  6
          کامیون  7
         کامیون  8
         کامیون  9
         کامیون  10
         کامیون  11
         کامیون  12
         کامیون  13
         کامیون  14
         کامیون جهت کلینکر ، سرباره  و گچ کوبیده  15
         کامیون جهت کلینکر ، سرباره  و گچ کوبیده  16
          آب پاش  17
          متر 5بیل مکانیکی با قابلیت حفر تا عمق   18

                                                                                                                                                                                                                      
نام ونام خانوادگی 

  امضاء
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