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 قیمتهای مشروط پذیرفته نیست )مثلا ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت( -1

دوم تا انعقاد قرارداد نزد مناقصه گذار باقی می ماند و در صورت عدم عقد قرارداد به ترتیب اول تا دوم سپرده نفر اول و  -2

 به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد سپرده شرکت در مناقصه، مخدوش و مشروط و بعد از انقضای مدت ارائه پیشنهادها هیچگونه ترتیب  -3

 د.اثری داده نخواهد ش

متقاضیان از نظر قانون و شرایط شرکت سیمان بهبهان مورد ارزیابی قرار می گیرند )تضمین کیفیت خدمات، دانش در  -4

زمینه مورد نظر، حسن سابقه، داشتن گواهینامه های صلاحیت از مراجع ذیصلاح، توان مالی متقاضی برای انجام کار، سطح 

 یرات شرکت پیشنهاد دهنده مندرج در روزنامه و سایر موارد ...تحصیلات، فهرست قرردادهای مهم، آخرین تغی

 چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از مناقصه گذار توضیح بخواهد. -5

  3002080465112ریال به حساب سیبا به شماره  00000000001اصل فیش بانکی یا )ضمانت نامه بانکی( به مبلغ  -6

 .پاکت )الف( قرار داده شودواریز و در  ملی بنام شرکت سیمان بهبهان نزد بانک 

پرده سشرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادات خود را باید در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل:  -7

پیشنهاد  و مدارک همراه رزومه کاری در پاکت )ب(پیشنهاد فنی و بازرگانی و اسناد و  شرکت در مناقصه در پاکت )الف(،

 11/10/80 مورخ  11و همه پاکتها را در لفاف مناسب لاک و مهر شده قرار داده و تا ساعت قیمت در پاکت )ج( بگذارند

حویل تبه ذکر است متقاضیان می توانند در زمان مقرر شده از طریق پست پیشتاز یا به واحد دبیرخانه تحویل نمایند. لازم 

 دفتر مرکزی سیمان بهبهان واقع در تهران اقدام نمایند.

ابتدا پاکت سپرده شرکت در مناقصه و اسناد و مدارک و رزومه کاری پیمانکاران از طرف کمیته فنی و کمیسیون  -8

با چنانچه مطابق  ؛مطابق فرم ارزیابی پیمانکار ) به پیوست می باشد ( مورد ارزیابی قرار می گیردمعاملات 

شرایط و ضوابط درخواستی این کارخانه باشد پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد و در غیر اینصورت بدون اینکه 

 پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی گردد عودت داده می شود.

به نام شرکت سیمان بهبهان و  مذکور حساب  ریال به 1000000مبلغ متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه  -11

 فیش آنرا به واحد بازرگانی تحویل نمایند.

 برنده مناقصه طرف قرارداد خواهد بود و حق واگذاری به غیر را ندارد. -12

مناقصه گذار هیچ تعهد دیگری علاوه بر مبلغ قرارداد را تقبل نخواهد کرد و برنده مناقصه راساً مسئولیت تمام  عملیات  -13

 ی قرارداد را تا خاتمه آن عهده دار خواهد بود.اجرای

 اسنادی که باید در مهلت مقرر در پاکت درب بسته و لاک و مهر شده ارائه گردد به هیچ عنوان عودت داده نمی شوند. -14

تهای باشند که کشرکت های پیشنهاد دهنده علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در قانون تجارت و ثبت شرکتها بایستی از جمله شر -15

از طریق مراجع ذیصلاح مجاز به کار پیمانکاری باشند و این مجوز بایستی در تاریخ عقد قرارداد به روز باشد و بعلاوه اصل بر این 
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است که پیمانکار به جمیع قوانین و مقررات و ضوابط ناشی از روابط کار کار فرمایی و کارگری احاطه داشته و به مسئولیت های 

 قف باشد و شرایط شرکت در مناقصه جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد.خود وا

ایمنی ، دستکش ، لباس کار و ... ( و هزینه غذا و کسورات قانونی و هزینه  وسایل حفاظت فردی و ایمنی شامل ) کلاه و کفش -16

 کت سیمان بهبهان می باشد.چاپ آگهی در یک نوبت با برنده مناقصه و رد یا قبول پیشنهاد ها از اختیارات شر

 انتقال مواد نسوز از انبار کل این کارخانه به محل انجام کار نسوز کاری بعهده پیمانکار میباشد . -17

 رایب و تامین محل اسکان  از محل اسکان ) در شهر بهبهان ( تا کارخانه سیمان بهبهاننقلیه جهت ایاب و ذهاب کارگران  یلوسا تأمین  - 18

 .  می باشد کارفرماعهده آنها به 
 شرح کار:  -11

o . آجر چینی کوره 

o  استیج بندی ، تخریب ،تخلیه و آجر چینی پیش گرمکن 

o  استیج بندی ، تخریب ،تخلیه و آنکر کاری و قالب بندی ، بتن ریزی و در صورت نیاز گانینگ پیش گرمکن 

o  استیج بندی ، تخریب ،تخلیه ، آنکر کاری ، قالب بندی ، بتن ریزی و در صورت نیاز گانینگ خنک کن 

o  تخریب ، تخلیه و آجر چینی خنک کن 

o  تخریب و تخلیه نسوز کوره توسط کارفرما صورت می پذیرد و در مواقعی که دستگاه تخریب کارخانه به هر دلیلی دچار

ری می بایست نسبت به تخریب و تخلیه مناطق مورد نظر کارفرما اقدام نمایید که لازم است اشکال گردید پیمانکار نسوز کا

 قیمت آن را به صورت جداگانه در جدول قیمت های ذیل ارائه گردد .

o  هر گونه تعویض نسوز کاری کوره در مقیاسهای کوچک شامل لکه گیری ) تخریب ، تخلیه ، و نسوز کاری ( آجرها بعهده

 می باشد .پیمانکار 

o  تمامی موارد قید شده در فوق بعهده برنده مناقصه میباشد و برنده مناقصه میبایست نسبت به تامین تمامی ملزومات لازم جهت

اتمام کار های محوله مطابق برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی اقدام نماید و عدم اتمام کار های قید شده به هیچ عنوان پذیرفته 

 نیست  

o وضیح است که معیار حجم کار کیلو گرم بوده لذا پیشنهاد قیمت بر این اساس ارائه گردد .لازم به ت 

امور مربوط به نسوز اینجانب . . . . . . . . . . . . . . . . .  مدیر عامل شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . .  برگ شرایط مناقصه و اسناد مناقصه 

را مطالعه و بررسی نمودم و مندرجات آنرا پذیرفتم و ضمن واریز مبلغ ........... میلیون ریال به  کاری یکساله  شرکت سیمان بهبهان

ود قیمت پیشنهادی خ حساب ............................ بانک ................. شعبه ..................... و یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ خواسته شده،

 می دارم:را به شرح ذیل اعلام 

کسورات قانونی و هزینه چاپ آگهی در یک نوبت با برنده مناقصه و رد یا قبول پیشنهاد ها از اختیارات شرکت سیمان بهبهان می ضمنا . 

 باشد.

 محل پیشنهاد قیمت:

 پیشنهاد قیمت به دو صورت : 
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تامین دریل تخریب ، موتور جوش ، ابزار آلات جوشکاری ) ماسک ، کابل ، انبر و ... ( و ابزار آلات مورد نیاز جهت روشنایی ) سیم  -1

 در جدول زیر  پیمانکارسیار ، پروژکتور و ... ( بر عهده 

 پیش گرمکن خنک کن کوره 

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال آجرچینی ) هر کیلو گرم (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال تخریب )هر کیلو گرم (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال تخلیه )هر کیلو گرم (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال داربست بندی ) هر متر مکعب (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال آنکر کاری ) هر متر مربع (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال قالب بندی ) هر متر مربع (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال بتن ریزی )هر کیلو گرم (

 ...................... ریال ...................... ریال ......... ریال............. گانینگ ) هر کیلو گرم (

تامین دریل تخریب ، موتور جوش ، ابزار آلات جوشکاری ) ماسک ، کابل ، انبر و ... ( و ابزار آلات مورد نیاز جهت روشنایی ) سیم  -2

 در جدول زیر  کارفرماسیار ، پروژکتور و ... ( بر عهده 

 پیش گرمکن کنخنک  کوره 

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال آجرچینی ) هر کیلو گرم (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال تخریب )هر کیلو گرم (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال تخلیه )هر کیلو گرم (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال داربست بندی ) هر متر مکعب (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال آنکر کاری ) هر متر مربع (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال قالب بندی ) هر متر مربع (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال بتن ریزی )هر کیلو گرم (

 ...................... ریال ...................... ریال ...................... ریال گانینگ ) هر کیلو گرم (

 امضاء و مهر شرکت متقاضی  
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 قرارداد عملیات نسوز کاری

به   10420111121وشناسه ملی  411117588117وکد اقتصادی  817این قرارداد بین شررکت سیمان بهبهان )سهامی عام( به شماره ثبت 

سد مخزنی مارون  جاده  10 لومتریک  -)مدیر عامل(  و عضو هیات مدیره به آدرس :   بهبهان  جعفر مطیعی تواندشرتی  نمایندگی  آقای 

شررررکت .....................  به شرررماره ثبت و یکطرف  ازاکرارفرمبعنوان  061-52723031-5شررررکرت سررریمران بهبهران     تلفن: 

........  به آدرس : به مدیرعامل ............... ........................ و شرناسره ملی ....................... و کد پستی ..............................  

با توجه به کمیسیون  پیمانکاراز طرف دیگر  بعنوان....................  شماره همراه  ....................  تلفن ...............................   

 0منعقد شد شماره ...................... . 

 :ر موضوع قرارداد 1ماده

ری یکسراله کوره ، پیش گرمکن و خنک کن کارخانه سیمان بهبهان در طی تعمیرات : عملیات نسروزکاموضروع قرارداد

 های اساسی و  اضطراری   

 خواهد بود . کارفرمااولیه قرارداد در اختیار   مبلغ %25  تاکار  مقداریا کاهش   افزایش:  تبصره

 :  مبلغ قرارداد ر 2 ماده

 نرخ های عملیات بر اساس جدول زیر میباشد : 

 پیش گرمکن  خنک کن  کوره  نوع خدمات

 آجر چینی کوره   ) هر کیلو گرم (

 تخریب  ) هر کیلو گرم (

 تخلیه ) هر کیلو گرم (

 داربست بندی ) هر متر مکعب( 

 آنکر کاری ) هر متر مربع (

 قالب بندی  هر متر مربع (

 بتن ریزی ) هر کیلو گرم (
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 نرخ های فوق بصورت پایه بوده که در طی دوره قرارداد بدون تغییر خواهند بود 

 : کسورات قانونی قرارداد : 3ماده 

 د میباش پیمانکارعوارض قانونی به عهده  سایرجمله مالیات ، حقوق سازمان تامین اجتماعی و  قانونیازکلیه کسورات   پرداخت: 3-1

به  به همراه آخرین صورت وضعیت کسر و نزد کارفرما نگهداری  %5قانون تأمین اجتماعی معادل  38از هر پرداخت به پیمانکار، طبق ماده  :3-2

 گردد  و سپرده بیمه و آخرین صورت وضعیت پس از ارائه مفاصاحساب بیمه از طرف پیمانکار در وجه وی پرداخت خواهد گردید.می

بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می گردد این وجوه پس از انجام کامل قرارداد  % 10عیت: از هر صرورت وض3-3

 و انقضا دوره رفع نقص به تاییدیه دستگاه نظارت و ارائه مفاصاحساب بیمه و تایید نهایی مدیریت پرداخت می گردد .

 .بیمه مسولیت مدنی نماید و بیمه نامه را به پیوست قرارداد  به واحد بازرگانی  ارائه دهدنفر از نیرو های خودرا  3: پیمانکار مکلف است 3-4

 :  : نحوه پرداخت 4ماده 

مبلغ قرارداد : در طول مدت قرارداد و همچنین بعد از اتمام موضرروع قرارداد ، به تناوب و براسرراس پیشرررفت کار و  -4-1

 به پیمانکار پرداخت می شود . صورت وضعیت تایید شدهداد ، مبلغ تنظیم صورت وضعیتها ، با تائید ناظر قرار

براسراس محاسربه وزن مواد نسروز مصررف شرده مطابق حواله صرادر شده از انبار کل  2پرداخت مبلغ موضروع ماده -4-2

در اشررکت سریمان بهبهان و نقشره ها و استانداردهای شرکت سیمان و با نظر نهایی دستگاه نظارت  و صورت وضعیت ص

 شده  از دستگاه  نظارت پرداخت می گردد

در مواردی که مواد نسرروز ) آجر نسرروز و آجر عایق ( از نظر کارفرما ، سررالم بوده و فقط چیدمان آن در زمان بهره  -4-3

برداری دچار اشرکال شرده باشرد ، در جهت صرفه جویی مواد نسوز مصرفی ، پیمانکار می بایست نسبت به تخریب مکان 

کارفرما اقدام و آجر های نسرروز و عایق سررالم را تفکیک و مجددا برای نسرروزکاری آن مکان اسررتفاده نماید . لذا  مد نظر

تعداد و نوع آجر های تخریب و تفکیک شرده طی صورتجلسه ای به تایید کارفرما رسیده و در صورت وضعیت کارکرد 

 محاسبه و لحاظ می گردد . 2پیمانکار مطابق ماده 

بانک ...........................  شررعبه به شررماره ...................... میباشررد که کلیه مطالبات ه حسرراب  شرررکت  ......................... : شررمار-4-4

 پیمانکار به شماره حساب مذکور واریز می گردد

پیمانکار به کارفرما ارائه گردد چنرانچره گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صرررورت وضرررعیت  از طرف  -4-5

 کارفرما مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را با ارائه اصل فاکتور به پیمانکار پرداخت می نماید.

در صرررورت عدم پرداخت حقوق قانونی کارگران مذکور توسرررط پیمانکار و وجود مطالبات متعلق به پیمانکار نزد  -4-6

مانکار را پس از صررردور حکم مراجع قانونی توقیف و حقوق معوقه کارگران کرارفرمرا ، کرارفرمرا می توانرد مطالبات پی
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 پیمانکار را از مطالبات توقیف شده پرداخت نماید .

 : قرارداد مدت–5دهما

 از تاریخ ...................  لغایت ..............................  به مدت یکسال  میباشد.

 قرارداد به شرح ذیل است . ، پیوست  ومدارک اسناد -2ماده

 کپی اساسنامه شرکت ج( صورتجلسه کمیسیون معاملات(  اولیهب( دستور  الف

 سایر شرایط : -0ماده 

 محل اسکان  ) در شهرستان بهبهان ( و تامین محل اسکان برای آنها از نقلیه جهت ایاب و ذهاب کارگران وسایلتأمین: 7-1

ا، شریر مصرفی روزانه ، وسایل حفاظت فردی شامل کلاه ، کفش ایمنی ، دستکش و غذتهیه و می باشرد  کارفرمابه عهده 

لباس کار  بعهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف اسرررت مطابق برنامه زمان بندی تعمیرات نسررربت به برنامه ریزی ، اجرا و 

 نهایی کردن کارها اقدام نماید.

تغییراتی که بر اثر افزایش نرخ مواد ، مصرالح ، دستمزدها و غیره حاد  شود : پیمانکار اعلام می دارد که  هر گونه    7-2

میباشد و  2بر مبلغ واحد توافق شرده  تاثیری ندارد و پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد برابر مبالغ مندرج در ماده 

 هیچگونه ادعای افزایش قیمت در آینده قابل قبول نخواهد بود 

براساس محاسبه و وزن مواد نسوز مصرف شده بر اساس حواله مصرفی صادر شده از  4غ موضروع ماده : پرداخت مبل 7-3

انبار کل کارفرما و نقشره ها و اسرتانداردهای ارائه شرده کارفرما و با نظر نهایی دسرتگاه نظارت  و صورت وضعیت صادر 

 شده  از دستگاه  نظارت پرداخت می گردد.

رداخت بدون تاخیر حقوق و مزایای کلیه پرسنل خود مطابق با قوانین کار بدون در نظر گرفتن : پیمانکار موظف  به پ 7-4

زمان دریافت حق الزحمه از کارفرما میباشررد در هر حال کارفرما در خصررود پرداخت حقوق و مزایای به موقع کارکنان 

 پیمانکار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت . 

 و یا به نحو اشاعه نخواهد داشت . ،جزئاًبه غیر کلاًرا واگذاری قرارداد و عملیات موضوع قرارداد  حق  پیمانکار:  7-5

بیمه نماید و تامین اجتماعی سرررازمانقانون تأمین اجتماعی کارگران خود را نزد  38مکلف اسرررت طبق ماده  پیمانکار: 7-6

 . ردازدبپهمین قانون   28مقرر در ماده  ترتیببه  راکلیه حق بیمه  

کلیه ابراز مورد نیاز شررامل بیل ، کلنگ ، فرغون و دریل تخریب  به عهده واحد سرراختمانی شرررکت سرریمان بهبهان :  7-7

)کارفرما( و سررنگ جت، مینی سررنگ جت ، موتور جوش ، الکترود و ..... به عهده  واحد تعمیرات و نوسررازی شرررکت 
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ار به پیمانکار تحویل داده خواهد شد و پس از اتمام کار بصورتی که باشرد.  که در شرروع کسریمان بهبهان )کارفرما( می

همچنین کلیه لوازم حفاظت فردی شرامل لباس کار ، دستکش مورد تایید واحد مربوطه  باشرد  تحویل گرفته خواهد شرد.

کار جمهوری قانون  11ماده  طبقمکلف اسرررت  میباشرررد و پیمانکار پیمانکار،کلاه ،کفش ایمنی ، ماسرررک و غیره بعهده 

 دو چگونگی کار بر کاررا در محیط   خودکارگران   بهداشتحفاظت و سلامت و  جهتو امکانات  وسایلاسلامی ایران 

و  وتاهیکمسئول هر گونه قصور و  ونماید  و کنترل رعایتآنها را  توسطبهداشتی   مقرراتحفاظتیوآنها و نظارت بر رعایت 

در کلیه مواردی که ابزار و وسایلی از جانب  موارد مذکور می باشد . ازواستفاده ایجاد شده ناشی از عدم رعایت حواد 

کرار فرمرا در اختیرار پیمرانکار قرار می گیرد پیمانکار مکلف می باشرررد کلیه ابزار کار و تجهیزات مذکور را از نظر ایمن  

 و تجهیزات فوق موجب بروز خساراتیبودن کنترل کرده و سپس در اختیار کارگران خود قرار دهد در صورتی که ابزار 

 شوند مسئولیت آن مطلقا متوجه پیمانکار می باشد که ایمن بودن آنها را تایید نموده است .

ایمنی و  وو مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی  قوانین تأئید می نماید که از جمیع پیمانکار:  7-8

یت  آنها را رعایت کند در هرحال مسئول همهمطلع بوده و متعهداست  کاملاًنیبه مالیاتها و عوارض قانو قوانینمربوطهمچنین  

 بود . پیمانکار خواهدالذکر متوجه  فوقاجرای قوانین و مقررات   عدم

 1337 مصوبسالو کشروری  یدولتمداخله در معاملات   قانونمنعقرارداد مشرمول   ایناعلام می دارد که در موقع امضراء   پیمانکار: 7-1

د پیمانکار نیز مشمول این قانون گرد قراردادحین اجرای  درگردد . درصورتی که  میفسرخ  قراردادشرود   ثابتاگر خلاف آن   ونبوده  

 قرارداد فسخ خواهد شد .

از  ناحیه هر یک قرارداد از مفادتعدیل در شرررایط و  وتغییر یا جرح   پیشررنهادضرررورت و ایجاد هر گونه  برحسررب: 7-10

 نسربت به جرح و تعدیل توافق مورد نظر تصرمیم مقتضی به توافقطرفین به اطلاع طرف دیگر خواهد رسرید تا درصرورت 

 عمل آید .

کار را بنابه ضررررورت و با تشرررخیص خود معلق نماید. در این صرررورت  اجرایمی تواند در مدت قرارداد  کارفرما: 7-11

 نداشته و ادعای خسارت از جانب پیمانکار لایسمع خواهد بود . اعتراضیهیچگونه  پیمانکار حق 

: انتقال هرگونه مصرالح مورد نیاز )مصررفی و غیر مصرفی ( در سطح کارخانه تا محل انجام کار بعهده پیمانکار می  7-14

 باشد. 

و ... ( و ابزار آلات )دریل تخریب ،  : در صرررورتیکه در هنگام نقل و انتقال و نسررروزکاری به مواد اولیه ) آجر ، بتن 7-12

موتور جوش ، سرررنگ جت و ... ( خسرررارتی از طرف پیمانکار وارد گردد که از طرف دسرررتگاه نظارت پیمانکار مقصرررر 

 درصد هزینه اضافه از پیمانکار کسر می گردد.  20شناخته شود خسارت وارده با 

شی از به هر دلیل مورد تائید دستگاه نظارت قرار نگیرد هزینه نا: در صرورتیکه کیفیت انجام کارتوسرط پیمانکار بنا  7-13
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 درصد اضافه بر فاکتور خرید از پیمانکار کسر  می گردد.  20و هزینه مصالح مصرفی براساس  1 -8تاخیر براساس ماده 

تحویل  "و کتبا :هرگونه  تجهیزاتی که  از طرف کارفرما جهت انجام وظایف محوله به پیمانکار به صرررورت امانی 7-15.

داده می شرود در پایان کار از پیمانکار تحویل گرفته خواهد شرد و در صورتیکه بنا به هر دلیل به تجهیزات فوق خسارتی 

وارد شرده باشرد با نظر و تائید دسرتگاه نظارت مبلغ فوق از پیمانکار کسر می گردد .) مسئولیت ایمن بودن کلیه تجهیزات 

 ر میباشد(واگذار شده بعهده پیمانکا

:  تامین وتحویل الکترود ، آنکرو صررفحه سررنگ  مورد نیاز بنا به به در خواسررت پیمانکار و تایید دسررتگاه نظارت   7-16

 بعهده کارفرما میباشد .

 تعهدات پیمانکار -9ماده 

 و یا از انجام وظایف محوله قصرررور نماید خودداری کند قرارداداز اجرای  پیمانکارکه   درصرررورتی:  8-1

اسررت  پیمانکار مکلف ضررمناً،مفاد قراردادنماید  به اجرای  هزینه پیمانکار اقدام بهکارفرما می تواند راسرراً  

این  پرداخت بپردازد . کارفرماریال را به  5000000000بنا به تشرخیص دستگاه نظارت     بابت هر روز تأخیر

قاقی پرداختی از کل مبلغ استح مبلغاینکه  ولوادامه خواهد داشت  باشد نشده  اجراات تعهدوجه تا زمانیکه  

 فراتر رود موضوع قرارداد پیمانکار بابت انجام کار

اشین آبرسانی و م لولهگاه در اثر عمل پیمانکار به تأسریسرات موجود در کارگاه مانند خطوط برق  هر: 8-2

 .اری مجدد آنها را بپردازدو یا بر قر هزینهترمیمشود پیمانکار متعهد است   واردغیره صدماتی  وآلات  

ه کارفرما ب پیمانکارانجام عملیات موضرروع قرارداد تغییر وضررع تأسرریسررات فوق را ایجاب کند  هرگاه: 8-3

ه تعویض به عهد هزینهبرای تعویض آنها اقدام نمایند در این صررورت   مربوطاطلاع خواهد داد تا مأمورین  

 کارفرما خواهد بود

سراعت ) بستگی به فاصله مکانی محل اقامت پیمانکار  48الی  24سرت طی مدت : پیمانکار موظف ا 4 – 8

با این کارخانه ( پس از اعلان نیاز کارفرما ، برای انجام عملیات نسوزکاری مطابق برنامه زمانی کارفرما ، در 

 محل کارخانه سیمان بهبهان حضور یابد . 

مان بهبهان در زمان های تعمیرات اسرراسرری و لکه : کلیه عملیات نسرروزکاری خط تولید کارخانه سرری 5 – 8

 گیری های بزرگ و کوچک بر عهده پیمانکار می باشد .
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 متر قفل کامل خواهد بود . 8ساعت  24: حداقل متراژ آجر چینی در طول کوره توسط پیمانکار در  6 – 8

: پیمانکار موظف اسرت در تمام شیفت های کاری یک نفر را بعنوان نماینده تام الاختیار  ودو نفر را  7 – 8

برای پیگیری مواد و نسررروز کاری کوره و خنک کن ) یک نفر ( و پیش گرمکن ) یک نفر ( به دسرررتگاه 

 نظارت معرفی نماید .

خود را حداقل یک شرریفت ) هشررت ساعت ( : پیمانکار موظف اسرت وسرایل و ابزارآلات مورد نیاز    8-8

قبل به دسرتگاه نظارت اعلام نماید و در صرورتیکه عدم هماهنگی باعو وقفه در کار شرود مسررئولیت تاخیر 

در انجام کار بعهده پیمانکار بوده و پیمانکار مکلف میباشررد به هر نحوی که دسررتگاه نظارت اعلام می کند 

 عمل نماید

باشد که تخلیه مواد حاصل از تخریب های صورت گرفته در پیش گرمکن می  : لازم به توضریح می 1 – 8

بایسررت توسررط پیمانکار نسرروز کاری با هماهنگی و برنامه ریزی بهره برداری کارخانه ،  صررورت پذیرد و 

 هیچ گونه هزینه ای بابت آن پرداخت نمی گردد .

 ( تضمین حسن انجام کار: 8ماده 

ریرال  بره شرررمراره..................  برانک   1،000،000،000چرک  بره مبلغ ضرررمرانرت این قرارداد یرک فقره 

............................. است که بدون تاریخ از طرف پیمانکار در وجه شرکت سیمان بهبهان ارائه  گردیده  تا 

شی رما نادر صرورت بروز هرگونه تخلف در اجرای مفاد قرارداد یا هر گونه خسارت و ضررو زیان به کارف

از عملکرد پیمرانکرار در طول مردت قرارداد کارفرما ضررررر و زیان را با نقد کردن چک مذکو به نفع خود 

 جبران نماید.

 ( دستگاه نظارت : 11ماده 

ست  مدارک پیوست آن تقبّل نموده ا وبر اجرای تعهداتیکه پیمانکار طبق مفاد این قرارداد و اسرناد   نظارت

در  هکمدیرتولید، رئیس ساختمانی و واحد نگهداری و تعمیرات واگذار گردیده  طرف کارفرما به عهده از

می شرود و پیمانکار موظف اسرت کارها را طبق قرارداد و اصول فنی و  نامیدهنظارت   دسرتگاهاین قرارداد 

  دارک پیوسررتو م اسررنادمشررخصررات   درحدودو تعلیماتی که دسررتگاه نظارت   دسررتوراتهمچنین طبق 

 می دهداجراء کند . قرارداد
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 الزامات ایمنی و بهداشت و محیط زیست :  -11ماده 

پیمانکار ملزم به رعایت مقررات ایمنی و بهداشررت و محیط زیسررت مراجع قانونی وآئین نامه های  -( 11-1

 ( می باشد ..HSEایمنی ، حفاظت  و بهداشت کار و محیط زیست داخلی کارفرما  )

ضرررمنا پیمانکارمتعهد به رعایت ضررروابط قانون کار و تامین اجتماعی و کلیه قوانین و مقررات والزامات دولتی  ( 11-2

 جمهوری اسلامی ایران بوده کلیه مسئولیت قضایی و قانونی کاملا متوجه پیمانکار می باشد. 

 ( در قبال موارد کارفرما هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد.11-3

کلیه پرسرنل پیمانکار موظف به رعایت کلیه نکات ایمنی و محیط زیستی بوده و در صورت عدم  -( 11-4

رعایت نکات تذکر داده شرده دستگاه نظارت  اختیار دارد در این خصود تصمیم گیری نموده و از ورود 

 وی به محیط کار جلوگیری به عمل آورد.

محیط زیسرت خود را  طی نامه ای به دستگاه نظارت ( پیمانکار موظف می باشرد که نماینده ایمنی و 11-5

معرفی نموده و این نماینده نقش رابط واحد ایمنی و محیط زیسررت بین کارفرما و پیمانکار را برعهده دارد . 

این رابط مسرئولیت نظارت بر حسرن اجرای الزامات قانونی و آیین نامه های ایمنی و محیط زیست کارفرما 

 کار را بعهده دارد .در محدوده کاری پیمان

( واحد ایمنی و بهداشرت و محیط زیست کارفرما  بر اساس روال کاری خود در هر زمانی می تواند 11-6 

از کلیه محیط های کاری پیمانکار بازدید به عمل آورد . نتایج این بازدید ها به مدیر کارخانه و در صورت 

و بهداشررت و محیط زیسررت پیمانکار اطلاع داده  لزوم به مدیرعامل  شرررکت جهت اطلاع از وضررعیت ایمنی

 می شود.

هزینه خرید لوازم حفاظت فردی شامل لباس کار ،کفش ایمنی ،کلاه ایمنی ،ماسک تنفسی ،عینک ایمنی ،و سایر  -

 لوازم حفاظت فردی بر عهده پیمانکار می باشد 

هزینه تهیه کالاهای مربوط به بهداشت فردی شامل هزینه تاید،مایع صابون و مایع ظرفشویی بر عهده کارفرما می  -

 باشد 

 هزینه خرید شیر و غذا بر عهده پیمانکار می باشد  -

استفاده از کمربند ایمنی ، عینک ایمنی ، ماسکهای ایمنی و سایر موارد با نظر واحد ایمنی و   -( 11-7

 کارفرما و بسته به نوع کار تعیین شده و استفاده از آنها ضروری میباشد.بهداشت 
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 فسخ قرارداد -16 ماده

 موارد ذیل فسخ نماید :  در هر یک از را این قرارداد، قبلی به پیمانکار روزه 11کارفرمامی تواند بادادن اخطار  -1-12

انجام خدمات به مدتی بیش از نصف مدت تعیین شده در  اب به پیمانکاردرهرمرحله ازصدرصورت تأخیرقابل انت –الف 

 .برنامه زمانبندی تحویل قطعات

 اگرحکم ورشکستگی پیمانکارصادرشود یا شرکت وی منحل شود و یا مدیر تصفیه برآن منصوب گردد .  –ب 

 ذیصلاح .بروزفساد مالی پیمانکار، دررابطه با اشخاد ثالو دررابطه با این قرارداد به تشخیص مراجع  –ج 

 انتقال پیمان به شخص ثالو بدون اجازه کارفرما . -س

 ضعف فنی ومهندسی آشکاردرانجام تعهدات . –د 

این قرارداد پس از تاریخ   6ماده  مدت مندرج در ( دوازدهم) یک  16/1تأخیردر شروع عملیات اجرائی بیش از  -و

 تنفیذ قرارداد .

فرصت داردکه تخلف و یا امری راکه موجب دادن  16-1 بنداز تاریخ دریافت اخطار موضوع  روز 0پیمانکار -3-12

ز طرف قرارداد ا کارفرماشده است ، اصلاح نماید . درصورتیکه دلایل کارفرما مورد قبول پیمانکارنباشد ، اخطار

  .وارده به خریدار خواهد بود کارفرما قابل فسخ خواهد بود و پیمانکارملزم به جبران تمامی زیانها و خسارتهای

 واهدبود خ پیمانکاردر صورت فسخ این قرارداد به علت تخلف پیمانکارو مسئولیت جبران خسارت وارده درتعهد  -3-12

فوق نیزفسخ شودکه دراین  11ماده  فاد این قراردادممکن است به علت حواد  قهریه ) فورس ماژور ( طبق م -4-12

 . ه ترتیب مقرر درماده مذکورخواهد بود صورت آثار تبعی فسخ ب
با توجه به شرررایط بازار چنانچه کارفرما مجبور به توقف بیش از دو ماه شرررکت سرریمان بهبهان شررود، کارفرما می  -5-12

 . تواند قرارداد را یک طرفه فسخ و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصود ندارد 

 فورس ماژور -11ماده 

یک عامل قوه قهریه   به علت بروز درصورتی که اجرای تعهدات هریک ازطرفین این قرارداد -1-13

)فورس ماژور ( شامل : جنگ ) اعم ازاعلام شده واعلام نشده(، شورش، زلزله، آتش سوزی های دامنه 

سیل، شیوع بیماریهای مسری، محاصره یا تحریم دولتی، غیرممکن گردد، تعهدطرف مزبور به  دار،

رای تعهدی که تحت تأثیرحواد  قهریه )فورس ماژور( واقع شده است، به مدتی معادل تأخیر اج

ناشی از بروز عامل فورس ماژور، تمدید می گردد وهیچیک ازطرفین مسئول خساراتی که طرف 

 دیگردرنتیجه عدم اجرا و یا تأخیر دراجرای تعهد مربوطه دیده است، نخواهد بود. 



 شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

 عملیات نسوزکاری یکساله کور، پیش گرمکن و خنک کن کارخانه سیمان بهبهانقرارداد 

 11از13صفحه

 

ک از طرفین بخواهد اعلام فورس ماژور نماید، باید موضوع را به طرف دیگرکتباً درصورتی که هری -2-13

هت ج اقدامات لازم را گذاشته است باید اثر او طرفی که حواد  قهریه )فورس ماژور( بر اطلاع دهد.

انجام دهد و ظرف کوتاهترین مدت ممکن اقدام به آغاز و  تقلیل یا از بین بردن اثرات فورس ماژور

 حواد  قهریه )فورس ماژور( نماید.  ه اجرای تعهدات متأثرازادام

ادر به ق یک ماهاز  فورس ماژور هر یک از طرفین برای مدتی متجاوز درصورتی که به علت بروز -3-13

اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد نباشند، طرفین جهت اتخاذ تصمیم درخصود فسخ یا 

ما ، در صورت عدم نتیجه نظر کارفرخواهند نمود تصمیم مقتضی اتخاذعدم فسخ این قرارداد ملاقات و 

 ملاک عمل خواهد بود. 

طرفین بایکدیگر ملاقات ننمایند این  ماهه یکازانقضای دوره  روز 11درصورتی که ظرف مدت  -4-13

 قابل فسخ خواهد بود . از طرف کارفرماقرارداد 

تسویه منصفانه حسابهای فیمابین با هم مذاکره و توافق درصورت فسخ این قرارداد، طرفین برای  -5-13

 خواهند نمود .

 حل اختلافات  -11ماده 

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد یا تغییر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین  1-14

دها با حضور قرارداد ایجاد شود مرحله اول از طریق مذاکره موضوع در کمیته حل اختلاف قراردا

پیمانکار یا نماینده تام الاختیار وی مطرح و رای کمیته برای طرفین لازم الاجرا میباشدو صورت عدم 

 حصول نتیجه، مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قضائی حل وفصل خواهد شد

وانین ق بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون تجارت وقانون کاروسایر 3-14

 .ومقررات مربوطه خواهد بود

 ( اطلاع از شرایط قرارداد:15ماده 

کارفرما و پیمانکار اعتراف و اقرار دارند که از موضوع و خصوصیات و شرایط قرارداد اطلاع و آگاهی 

 کامل داشته و اقدام به امضاء این قرارداد نموده اند.

 (  : نشانی طرفین12ماده 

 سیمان بهبهانشرکت  سد مخزنی مارونجاده  10 لومتریکبهبهان نشانی کارفرما  :  



 شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

 عملیات نسوزکاری یکساله کور، پیش گرمکن و خنک کن کارخانه سیمان بهبهانقرارداد 

 11از11صفحه

 

 .............................................................................................................................نشانی پیمانکار  : 

تغییردهد باید موضوع را کتباً به طرف هرگاه یکی از  طرفین قرارداد نشانی خودرا درمدت قرارداد 

دیگراطلاع دهد  کلیه نامه ها به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال ویا با اخذ رسید تحویل می شود 

. 

 نسخ قرارداد:

ماده و در سه  نسخه تنظیم گردیده که هر کدام از نسخ حکم واحد را دارد و بین طرفین  16این قرارداد در 

 مبادله گردید.
 کارفرما مانکارپی

 شرکت سیمان بهبهان 

 عامل مدیر 

 ( جعفر مطیعی تواندشتی  )

 ضو هیات مدیره  ع

 : ونوشتر

         بازرگانی 

 امورمالی 

  امور مالیاتی بهبهان اداره 

 شعبه بهبهان  -سازمان تامین اجتماعی 

 حراست 

 پیمانکار 

  تعمیرات نوسازی 

  خصرررود نحوه انجام پیشررررفت کار و یا تاخیر احتمالی و موارد ناظر محترم قرارداد امورتولید، مهندس شرررجاعی و ریس امور سررراختمانی جهت اطلاع و انجام نظارت کامل بر اجرای قرارداد و ارائه گزارش در

 مغایرت نحوه انجام کار با مفاد قرارداد و تعهدات پیمانکار 

 -منابع انسانی جهت اط( لاع و انجام نظارتhse ) 

 


