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پیش نویس قرارداد حفاظت فیزیكي وخدمات ایمني وآتش نشاني
ماده  :1طرفین
اين قرارداد في ما بين موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي به نمايندگي آقاي علي اسحاقي باكد اقتصادي  711941373114و شناسه ملي
17882121731به عنوان رئیس موسسه كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك سو و شركت  ..................به شماره ثبت  ........و كد
اقتصادي  ..........شناسه ملي  .............اداره كل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري و شماره وتاريخ تعيين صالحيت  ...........تاريخ 8888/88/88
توسط اداره كل كار و اموراجتماعي استان به نمايندگي  ................نام پدر  ...............داراي شماره ي شناسنامه ي  ..............و كد ملي  ...........به
عنوان مديرعامل و  ..............نام پدر  ..........داراي شماره شناسنامه  .......و كد ملي  .............به عنوان ( ................برابرآخرین آگهي
تغییرات شركت به شماره

مورخ

) كه در اين قرارداد پیمانكار ناميده ميشود به شرح مواد زير منعقد ميگردد:

ماده  -2موضوع و محل اجراي قرارداد :
الف ) موضوع :
انجام امورخدمات حفاظت فیزیكي ،ایمني و آتش نشاني درموسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي( حصارك ) وایستگاه تحقیقاتي
كردان(كردان) به وسيله پستهاي ثابت و سيار از موقعيتهاي ابالغ شده در طول مدت قرارداد شامل ساختمانها و ابنيه ،انبارها ،تأسيسات و تجهيزات  ،مبادي
ورودي و خروجي  ،اصطبل ها  ،كنترل و بازرسي خودروها و كنترل و بازرسي خودروهاي حامل واكسن ؛ اقدامات ايمني واطفاء حريق و ساير موارد مندرج
در متن قرارداد و پيوست آن شامل جدول آناليز حقوق كاركنان شركت كه جزء الينفك قرارداد مي باشد.
ب ) محل اجراي قرارداد:
كرج -سه راه پست خانه  -موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي و كرج كردان ايستگاه تحقيقاتي كردان مي باشد.
ماده  : 9مدت
مدت قرارداد شش ماه از تاريخ  1931/81/81تا تاريخ  1933/81/91مي باشد.
ماده  : 7مبلغ و نحوه ي پرداخت
 -1كل مبلغ قرارداد ...............ريال و به حروف  ...............................................................................ریال مي باشد
 -2مبلغ قرارداد به صورت ماهانه در مقابل انجام كار و عملكرد طبق شرح خدمات قرارداد و جدول آناليز قيمت با تاييد ناظر قرارداد با كسر كسور
قانوني به پيمانكار پرداخت مي گردد.
 -3مبلغ  % 18از هر پرداخت به پيمانكار بابت حسن انجام كار كسر مي گردد و استترداد حستن انجتام كتار منتوت بته تستويه حستا كامتل
پيمانكار با پرسنل و اخذ مفاصاحسا از اداره كل دارايي و بيمه و تاييد ناظر قرارداد مي باشد.
 -4پيمانكار موظف استت  %18مبلغ كل قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانكي به عنوان تضمین انجام تعهدات دراختيتار كارفرمتا
قرار دهد .اين تضمين در پايان قرارداد در صورت تأييد كارفرما ابطال و مسترد ميگردد.
 -5كارفرما مي تواند در صورت نياز بنا به تشخيص خود و پس از اطالع به پيمانكار به میزان  %27حجم قرارداد را افزایش یا كاهش دهتد
بدون اينكه در ساير شرايط قرارداد تغيير حاصل شود و پيمانكار مكلف به قبول آن مي باشد در اين صتورت متدت و مبلتغ قترارداد متناست
افزايش يا كاهش مربوطه پرداخت خواهد شد.
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 -6هزينه مبلغ قرارداد از محل  ...........................................................................................................تأمين اعتبار اوليه ميگردد.
 -4به مبلغ این قرارداد هیچگونه افزایشي درطول مدت قرارداد ناشي از افزایش نرخ ارز  ،نوسانات اقتصادي  ،افزایش قیمتها تعلق
نخواهد گرفت .
كليه كسور قانوني شامل (ماليات  ،علي الحسا بيمه ،عوارض و سپرده حسن انجام كار و ساير كسورات قانوني) كته مطتابق قتوانين و مقتررات
جاري به اين قرارداد تعلق مي گيرد به عهده پيمانكار مي باشد كه برابتر مقتررات مربوطته از صتورت و تعيت هتا كستر و بته مراجت

ي ربتط

پرداخت مي شود.
 -8پيمانكار متعهد مي گردد جهت دريافت مطالبات ماهانه خود اقدام به افتتاح حسا جتاري مشتترب بنتام متديرعامل و نماينتده كارفرمتا در نتزد بانتك
كشاورزي نمايد.
 -9درصورت داشتن گواهي نامه ماليات بر ارزش افزوده و ارايه آن ( در زمان مدت قرارداد )  ،مبلغ مربوطه توسط كارفرما پرداختت خواهتد شتد بتديهي
است در خارج از مدت قرارداد ،كارفرما تعهدي نسبت به پرداخت آن ندارد.
ماده  : 7شرح خدمات و جدول آنالیز قیمت
الف) شرح خدمات :
پيمانكار موظف به حفاظت ثابت و سيار از موقعيتهاي ابالغ شده در طول زمان قرارداد و در طول  24ساعت به صورت  3شيفت  24ساعته مي باشد .كه كليه
موقعيتها به شرح يل و همچنين روي نقشه پيوست كه جزء الينفك قرارداد مي با شد تماماً به رويت پيمانكار رسيده و نسبت به آنها آگاهي و اشراف كامل
دارد.
 -1پستها و موقعیتهاي حفاظتي موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي :
سايت كلي مؤسسه  ،موقعيتها و پست هاي نگهباني يل الذكر بوسيله نقشه كه در اختيار حراست قرار دارد و يا بازديد حضوري تماماً به رويت پيمانكار
رسيده و نسبت به آنها آگاهي و اشراف كامل دارد( .حوزه تحت پوشش هر پست ثابت در نقشه حفاظتي مؤسسه معين شده است).
-1-1تأمین حفاظت موقعیتهاي فاقد نگهبان ثابت شامل  :خطوت تأسيساتي  ،برقي  ،يراق آالت  ،مزارع  ،مرات  ..همچنين نظارت بر عملكرد
موقعيت ها و پستهاي ثابت تعيين شده  ،توسط گشت سيار صورت خواهد گرفت.
-1-2پست درب جنوبي ( : )18شامل پست كنترلي در جنو  ،كنترل تردد پرسنل  ،اربا رجوع  ،ميهمانان داخلي و خارجي  ،خودرو ها  ،اموال و
كاالها  ،پاركينگ  ،تأسيسات و ابنيه محوطه مربوطه
-1-9پست درب غربي ( : )11شامل پست كنترلي در

غر

 ،كنترل تردد پرسنل و ساكنين غربي مؤسسه و اربا

رجوع بخش رفاهي (تعاوني

مصرف و مسكن  ،فروشگاهها) پاركينگ غربي و غيره.
-1-7پست درب شمالي( :)19شامل پست كنترلي در

شمالي  ،كنترل تردد پرسنل موسسه شامل رسمي،قراردادي،شركتي و پيمانكاران .ثبت تردد

خودروها به داخل وخارج موسسه،ثبت وكنترل ورود وخروج كاال واقالم اموالي وغير اموالي .
-1-7پست درب شرقي ( : )12پست كنترلي در شرق  ،كنترل در وسط مؤسسه و منازل
-1-1پست سازمان هاي سه گانه و  : )17( B1پست كنترلي ساختمان  B1و محوطه ساختمان هاي در حال احداث ..
-1-4محوطه پاد ایمن (الشه سوزي) ( : )17ديوارهاي حايل محوطه مذكور  ،محوطه منتهي به ديوارهاي اماكن همجوار شرقي مؤسسه ..
-1-1پست درب استخر( : )14شامل كنترل تمامي ورود و خروج هاي اربا رجوع  ،مراجعه به استخر و تربيت بدني و خودروها
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-1-3پست درب تربیت بدني ( :)11پست كنترل ورود و خروج پرسنل  ،مهمانان داخلي و خارجي  ،اربا رجوع  ،تردد منتهي به تربيت بدني و استخر
و محوطه زمين فوتبال
-1-18پست نظارتي و كنترلي واكسن ( :)13شامل كنترل و نظارت بر كليه ورود و خروج واكسن هاي انساني و دامي  .مي باشد.
-1-11پستهاي محوطه عمومي  :پست تأسيسات ( ، )3جانوران سمي ( ،)4مسجد( ،)1اداره پست ( ،)5كامپيوتر ( ،)2محوطه منازل شرقي ( ،)6محوطه
منازل غربي ( ،)7در ورودي و محوطه استخر و پرورش حيوانات ( ،)8برجكهاي )22( 4،3،2،1؛ انبارهاي علوفه و وانبارهاي واكسن هر كدام از اين پستها
طب ق نقشه حفاظتي مؤسسه شامل موقعيتهاي متعددي مي باشند كه به رويت پيمانكار رسيده است.
-1-12پست هاي آتش نشاني (:)11
مراقبت  ،ايمني و اطفاء حريق در صورت بروز آتش سوزي در تمامي اماكن  ،تأسيسات  ،مزارع و عرصه هاي تحت پوشش مؤسسه كرج.
تبصره  :1كل مساحت مورد حفاظت مؤسسه رازي بيش از  38هكتار مي باشد.
تبصره  :2در صورت ايجاد تغيير در محل استقرار هر يك از موقعيتهاي فوق طبق نظر ناظر قرارداد پيمانكار موظف به اقدام الزم بر اساس تغييرات جديد
خواهد بود.
تبصره  :9در موقعيتهاي ثابت فوق با توجه به تشخيص ناظر قرارداد  ،پيمانكار موظف به اعمال بازرسي و نظارت و ثبت ورود و خروج اشخاص خودروها
اموال و اجناس و همچنين رعايت كليه مقررات حفاظتي مي باشد.
تبصره  :7پیمانكار موظف است جهت انجام گشت سیار و سركشي به پست ها نسبت به تأمین  9دستگاه موتور سیكلت كه از این 9دستگاه یک
دستگاه موتور سیكلت نیم تریل(صفركیلومتر) و  2دستگاه موتور سیكلت معمولي مي باشد و  2دستگاه خودرو سواري با تأیید ناظرقرارداد واجد
شرایط (صفركیلومتر) بطور ثابت و  27ساعته اقدام نماید و در صورتي كه به هر دلیلي خودروها و یا موتور سیكلت هاي در اختیار قادر به
سرویس دهي نباشند  ،پیمانكار موظف است بالفاصله جایگزین آنها را فراهم نماید .رانندگان خودروها و موتورسیكلت ها بایستي از بین تعداد
نیروي انساني مورد نظر در این قرارداد تامین گردند.ضمنأ رانندگان جهت امور رانندگي درداخل وخارج از موسسه در اختیار ناظر مي باشند.

 -2پستها و موقعیتهاي حفاظتي ایستگاه تحقیقاتي كردان :
با توجه به اينكه ايستگاه تحقيقاتي كردان داراي  7پست نگهباني ثابت و 2پست گشت سيار در هر شيفت مي باشد  ،لذا بسته به نوع شيف بندي ،تعداد
پستهاي گشتي قابل تغيير است:
 -2-1تأمین حفاظت موقعیتهاي فاقد نگهبان ثابت شامل :خطوت تأسيس اتي  ،برقي  ،يراق آالت ،مزارع  ،مرات  ،فنس ها  ،انبارها  . .همچنين
نظارت بر عملكرد موقعيتها و پستهاي ثابت تعيين شده  ،توسط گشت سيار صورت خواهد گرفت .
 -2-2پستتت درب ورودي :شتتامل پستتت كنترلتتي در ورودي ،كنتتترل تتتردد پرستتنل ،اربتتا رجتتوع ،ميهمانتتان  ،خودروهتتا ،امتتوال و كاالهتتا ،
تأسيسات و ابنيه محوطه مربوطه . .
 -2-9پست برجک ( : )1شامل محوطه حاشيه جاده اي  ،محوطه داخل  ،انبارها
 -2-7پست برجک ( : )2شامل محوطه نگهداري مخازن آ شر  ،استخر ،انبارها ،مرات ..
 -2-7پست برجک ( : )9شامل محوطه سه ماهه كوچك و بزرگ ،در ورودي سه ماهه ،چاله كود ،مرات ..
 -2-6پست محوطه جنگل( :)7شامل كل محوطه ارا ي جنگل ،كنترل ونظارت برتردد پرسنلي كه جهت استفاده مراجعه مينمايند وثبت آن ،ارا ي
فنس كشي ،محوطه واگذاري به سازمان آ



وزارت جهاد كشاورزي

-2-4پستهاي محوطه عمومي :شامل  :ساختمان اداري  ،ساختمان رياست  ،محوطه گوسفندداري ،اس

داري  ،ساختمان خونگيري ساختمان

سرايداري ،اصطبلها  ،بهاربند ،انبارها  ،تأسيسات  ،پاركينگ ،كليه ساختمانها
-2-1پست هاي آتش نشاني :مراقبت  ،ايمني واطفاء حريق در صورت بروز آتش سوزي در تمامي اماكن  ،تاسيسات و انبارهاي علوفه  ،مزارع ،
وعرصه هاي تحت پوشش ايستگاه تحقيقات كردان.
 كل مساحت مورد حفاظت ايستگاه كردان بيش از  252هكتار مي باشد.تبصره  :1در صورت ايجاد تغيير در محل استقرار هر يك از موقعيتهاي فوق طبق نظر ناظر قرارداد پيمانكار موظف بته اقتدام الزم براستاس تغييترات جديتد
خواهد بود.
تبصره  :2در موقعيتهاي ثابت فوق با توجه به تشخيص ناظر ،پيمانكار موظف به اعمال بازرسي  ،نظارت و ثبت ورود و خروج اشتخاص خودروهتا امتوال و
اجناس و همچنين رعايت كليه مقررات حفاظتي مي باشد.
تذكر  :كارآيي و تناس

(از نظر ظاهر ،نوع ،مدل ،شرايط و امكانات فني) وسايل نقليه بكارگيري شده در گشت سيار بايد توسط نماينده فني كارفرما و

ناظر تأييد گردد.
مراقبت ،ايمني و اطفاء حريق در صورت بروز آتش سوزي در تمامي اماكن  ،تاسيسات  ،مزارع و عرصه هاي تحت پوشش ايستگاه كردان
 در موقعيت هاي ثابت فوق ،با توجه به تشخيص ناظر ،پيمانكار موظف به اعمال بازرسي  ،نظارت و ثبت تردد اشخاص ،خودرو ها  ،اموال و اجناس وهمچنين اجراي كليه دستورات حفاظتي كارفرما مي باشد.
هر گونه تغيير در محل استقرار موقعيت ها و پست هاي فوق طبق نظر ناظر و با اعالم قبلي الزم االجرا مي باشد .بديهي است در صورتي كه اين تغييراتموج

ا افه ويا كاهش حجم قرارداد گردد ،مرات

توسط كارفرما مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت).
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ب) جدول آنالیز قیمت حجم كار :
جدول آنالیز قیمت حجم كار حفاظت فیزیكي موسسه ( حصارك ) به تعداد  71نفر و ایستگاه تحقیقاتي كردان به تعداد  18نفر
حجم
ردیف

كار/

شرح وظایف پستي

ساعت
تأمين حفاظت موقعيتهاي فاقد نگهبان ثابت(( :)9گشت سيار) سركشي ونظارت
.1بركليه محوطه موسسه:شامل خطوت تأسيساتي  ،برقي  ،يراق آالت  ،مزارع ،انبارها،
1

6/212

مرات و  ...همچنين نظارت بر عملكرد موقعيت ها و پستهاي ثابت وسيارتعيين شده ،
توسط گشت سيار صورت خواهد گرفت.
پست در جنوبي ( : )12شامل پست كنترلي در جنو  ،كنترل تردد پرسنل ،

.2
2

اربا رجوع  ،ميهمانان داخلي و خارجي  ،خودرو ها  ،اموال و كاالها  ،پاركينگ ،
تأسيسات و ابنيه محوطه مربوطه و ...

پست در غربي ( : )11شامل پست كنترلي در غر  ،كنترل تردد پرسنل و

.9
9

ساكنين غربي مؤسسه و اربا رجوع بخش رفاهي (تعاوني مصرف و مسكن ،

.7

1

4

7

موسسه شامل رسمي،قراردادي،شركتي و پيمانكاران .ثبت تردد خودروها به داخل

6/212

وخارج موسسه،ثبت وكنترل ورود وخروج كاال واقالم اموالي وغير اموالي و...
پست سازمان هاي سه گانه ( :)14پست كنترلي محوطه ساختمان هاي در حال احداث و ...

6/212

محوطه پاد ايمن (الشه سوزي) ( :)15ديوارهاي حايل محوطه مذكور  ،محوطه

6/212

منتهي به ديوارهاي اماكن همجوار شرقي مؤسسه و..
.1پستهاي محوطه عمومي  :پست مسجد( )1پست كامپيوتر ()2تأسيسات ( )3جانوران

1

6/212

كليه منازل سازماني و ...
پست در شمالي( :)13شامل پست كنترلي در شمالي  ،كنترل تردد پرسنل

7
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فروشگاهها و  ) ...پاركينگ غربي و غيره.
.7پست در شرقي ( : )12پست كنترلي در شرق  ،كنترل در وسط مؤسسه و

7
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سمي ( )4اداره پست ()5محوطه منازل شرقي ()6محوطه منازل غربي ( )7پرورش

6/212

حيوانات ()8
3

پست آتش نشاني (:)16تحويل و مراقبت  ،ايمني و اطفاء حريق در صورت بروز
آتش سوزي در تمامي اماكن  ،تأسيسات  ،مزارع و عرصه هاي تحت پوشش
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قیمت واحد به ریال

قیمت كل به ریال

وزارت جهاد كشاورزي

مؤسسه كرج.
كل مساحت مورد حفاظت مؤسسه رازي بيش از  92هكتار مي باشد.
تأمين حفاظت موقعيتهاي فاقد نگهبان ثابت گشت خودرويي) ( :)22نظارت وگشت
.4زني بركليه ارا ي ها منازل ومحوطه هاي اداري غير اداري شامل :خطوت
18
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تاسيساتي ،برقي ،براق آالت ،مزارع ،مرات  ،فنس ها و  ...همچنين نظارت بر عملكرد
موقعيتها و پست هاي ثابت تعيين شده و ...
پست در استخر ( :)17شامل كنترل تمامي ورود و خروج هاي اربا رجوع ،

11

مراجعه به استخر و تربيت بدني و خودروها و..
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پست در تربيت بدني ( :)18پست كنترل ورود و خروج پرسنل  ،مهمانان داخلي و
12

خارجي  ،اربا رجوع  ،تردد منتهي به تربيت بدني و استخر و محوطه زمين فوتبال

6/212

و..
پست نظارتي و كنترلي واكسن ( :)19شامل كنترل و نظارت بر كليه ورود و خروج
19

17

واكسن هاي انساني و دامي و  ..مي باشد.
پست هاي برجك  :)22( 4،3،2،1هركدام از اين پستها طبق نقشه حفاظتي مؤسسه

6/212

شامل موقعيتهاي متعددي مي باشند كه به رويت پيمانكار رسيده است.
پست هاي محوطه عمومي(ايستگاه كردان) :شامل ساختمان اداري ،ساختمان

17
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رياست ،محوطه گوسفند داري  ،ساختمان سرايداري  ،اصطبلها ،بهار بند ،انبار ها ،
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تاسيسات  ،پاركينگ ،كليه ساختمان ها و ...
پست در ورودي (( )1ايستگاه كردان) :شامل پست كنترلي در ورودي  ،كنترل
11

تردد پرسنل ،اربا رجوع ،مهيمانان ،خودرو ها ،اموال و كاال ها ،تاسيسات و انبيه

6/212

محوطه مربوطه و ...
14

11

13

پست برجك (( )1ايستگاه كردان)( : )2پست كنترلي محوطه جنگل ،محوطه

6/212

حاشيه جاده اي ،محوطه داخل  ،انبار ها و ...
پست برجك (( )2ايستگاه كردان)( :)3پست كنترلي محوطه نگهداري مخازن آ

6/212

شر  ،استخر  ،انبار ها  ،مرات و ...
پست برجك (( )3ايستگاه كردان)( :)4پست كنترلي محوطه سه ماهه كوچك و
بزرگ ،در ورودي سه ماهه ،چاله كود  ،مرات و ...
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پست محوطه جنگل( :)5شامل كل محوطه ارا ي جنگل ،كنترل ونظارت برتردد
28

پرسنلي كه جهت استفاده مراجعه مينمايند وثبت آن ،ارا ي فنس كشي ،محوطه

6/212

واگذاري به سازمان آ و...
پست آتش نشاني(:)6شامل مراقبت  ،ايمني واطفاء حريق در صورت بروز آتش
21

سوزي در تمامي اماكن ،تاسيسات ،مزارع ،وعرصه هاي تحت پوشش ايستگاه
تحقيقات كردان.

542

كل مساحت مورد حفاظت مؤسسه رازي كردان بيش از  252هكتار مي باشد.
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جمع كل حجم ساعت كار  21ردیف در 1ماه
جمع كل به ریال و حروف:

ماده -1تعهدات پیمانكار:
 -1پيمانكار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و از حسا

مزبور از واحدهاي مربوطه و سازمان تأمين اجتماعي و ارائه آن به كارفرما در پايان ماه بعدي

خواهد بود.
 -2پيمانكار موظف است در صورت تأخير در پرداخت صورت و عيت توسط كارفرما تا حداكثر  2ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان
شركتي اقدام به موق نمايد.
 -3تعمير و نگهداري و هزينه هاي مربوت به خودروي آتش نشاني و اجناس تحويلي كه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد ،به عهده پيمانكار مي باشد .منا
پيمانكار موظف است عينن خودروي آتش نشاني و اجناس تحويلي را مطابق نظر كارشناس مربوطه در پايان قرارداد به كارفرما تحويل نمايد .بديهي
است جبران هرگونه خسارت وارده به خودرو به عهده پيمانكار مي باشد.
تبصره  :1در صورتي كه پيمانكار در انجام تعهدات خود مرتك
پيمانكار حق هر گونه اعترا ي را از خود سل

تقصير يا قصور گردد تضمين با تأييد ناظر قرارداد به نف كارفرما بط خواهد شد و

مي نمايد.

تبصره  :2احراز تقصير و يا قصور پيمانكار صرفاً با تشخيص ناظر قرارداد مي باشد كه پيمانكار آنرا قبول كرده است.
 -4پيمانكار متعهد است يك نفر نماينده مقيم تام االختيار براي موسسه و يك نفر براي ايستگاه تحقيقاتي كردان به طور جداگانه ( اين نفرات جداي از
تعداد نيروي انساني مورد نظر در اين قرارداد مي باشند ) معرفي نموده تا من پيگيري امور پشتيباني به طور  27ساعته به نيروها و پست ها سركشي
و گزارش كار و آمار پرسنل تحت امر خود را (اعم از حا رين  ،استعالجي  ،مرخصي  )..كتباً به ناظر قرارداد ارائه نمايد.
تبصره  :كليه حقوق ومزايا هزينه ايا و ها  ،غذا  .كاركنان مقيم پيمانكار به عهده پيمانكار مي باشد.
 -5رسيدگي به تأمين يا جايگزين پرسنل به تعداد نياز در  27ساعت در زمان غيبت يا مرخصي افراد نگهبان ،تأمين گشتيها ،ملزومات و امكانات مدنظر
ناظر قرارداد و بطور كلي فراهم نمودن شرايط مساعد جهت حفاظت هر چه بهتر محيط به عهده نماينده پيمانكار مي باشد.
تبصره  :كليه هزينه هاي خريد شامل البسه ،كفش،وسايل ولوازم بهداشتي واداري،نيروهاي جايگزين بر عهده پيمانكار مي باشد.
 -6پيمانكار موظف است از تردد غير مجاز كليه خودروها ،افراد ،احشام اهلي و غير اهلي  ..در كليه محوطه هاي مشمول اين قرارداد ممانعت به عمل آورد
و در صورتيكه در اين رابطه هرگونه خسارتي متوجه افراد يا اموال كارفرما شود ،پيمانكار متعهد به جبران خسارت مي باشد.
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 -7تأمين و جبران خساراتي كه به هر نحو از جمله سرقت ،تخري

و درگيري كه بر اثر اهمال و سهل انگاري پيمانكار و عوامل او متوجه كارفرما و پرسنل

آن شود به عهده پيمانكار است.
 -8پيمانكار مي بايست براي كنترل حضوروغيا پرسنل پيمانكار من صدوركارت عكس دار ممهور به مهر شركت و تأييد دايره صدور كارت مديريت
حراست موسسه ،نسبت به نص

دستگاه كارت زني ديجيتالي اقدام و پرينت ماهانه تردد و حضور و غيا را به ناظر قرارداد ارائه دهد( .كارت حضور

و غيا عكسدار مي تواند به عنوان كارت شناسايي افراد نيز تلقي گردد).
 -9نيروهاي انتخابي جهت اشتغال در امر حفاظت فيزيكي عالوه بر داشتن صالحيت هاي اخالقي  ،اعتقادي  ،سياسي و احراز عدم سوء پيشينه ،عدم اعتياد و
تأييديه سالمت (گواهي سالمت از اداره ط

كار مديريت معتبر سازي و سالمت موسسه) ساالنه مي بايست از نظر تناس

جسماني نيز مورد تأييد قرار

گيرند.
 نیروهاي واجد شرایط براي انجام موضوع قرارداد :-9-1داراي شرايط جسماني متناس

با شغل نگهباني مورد تأييد ناظر.

-9-2داراي سواد ديپلم (افراد قديمي زير ديپلم فقط با تأييد ناظر مجاز به ادامه كار هستند).
-9-3داراي حداقل سن  22سال و باز نشسته نبوده و شغل ثابت ديگري نداشته باشند.
-9-4آشنا به اصول نگهباني از جمله ثبت وقاي  ،انعكاس گزارشات كتبي و شفاهي به مافوق ،بررسي مدارب شناسايي افراد  ..باشند.
-9-5داراي گواهي سالمت از مراكز ط

كار مورد وثوق مديريت بهداري موسسه (به هزينه پيمانكار).

-9-6داراي گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از نيروي انتظامي باشند.
 -12تشخيص و تأييد موارد بندهاي  4و  1این ماده با ناظر قراداد خواهد بود و اظهار نظر وي در اين موارد قطعي و پيمانكار حق هيچگونه اعترا ي در
اين خصوص ندارد.
 -11در صورت بروز مشكالت و موارد ناقص شاخص هاي مذكور در بند  8اين ماده بر اي هر يك از نگهبابان ،با اعالم كتبي ناظر و تأييد ناظر قرارداد،
پيمانكار موظف است ظرف  48ساعت نسبت به تعويض فرد معرفي شده اقدام و فرد مناسبي را جايگزين نمايد.
 -12روشهاي پيشگيري با برخورد با اتفاقات و حوادث احتمالي از جمله سرقت  ،تجاوز به حريم موسسه و درگيري صرفاً به عهده پيمانكار بوده و كارفرما
مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت .در همين رابطه پيمانكار موظف است نيروهاي خود را در زمينه حدود و حقوق قانوني و شرح وظايف مربوطه
كامالً توجيه نمايد و آموزشهاي الزم در اختيار آنها قرار دهد.
 -13پيمانكار موظف است بطور  24ساعته كليه اخبار مربوت به اتفاقات و حو ادث را سريعاً به ناظر قرارداد اطالع دهد تا اقدامات الزم به عمل آيد.
 -14پيمانكار موظف است تمام نيروهاي تحت امور خود را مجهز به لباس فرم مرغو  ،با تاييد ناظر و تجهيزات الزم شامل  :بيسيم ،چراغ قوه (نورافكن
دستي ،سوت ،باطوم ،كاله ايمني ،بادگير ،دستكش ،عايق باران گير (پانچو) و كليه وسايل مورد نياز براي راكبين موتور سيكلت تهيه و وسايل دفاع
شخصي (شوكر ،افشانه)  ..براي تمامي نگهبانها در هر شيفت نمايد ( .استفاده از لباس يا فرم ،وسايل و تجهيزات نگهباني در خارج از محدوده حفاظتي
موسسه و ايستگاه كردان  ،صرفاً طبق نظر ناظر قرارداد و با اخذ مجوزهاي الزم توسط پيمانكار امكان پذير خواهد بود.
 -15كليه هزينه هاي نگهداري وسايط نقليه شامل خودرو و موتور سيكلت و هزينه هاي سوخت و تأمين متعلقات (مانند الستيك  )..به عهده پيمانكار مي
باشد.
 -16پيمانكار بايد از بدو شروع كار ،پرسنل تحت امر خود را بيمه و در صورت تمايل و درخواست پرسنل بيمه تكميلي نيز نمايد.
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 -17پيمانكار موظف است من ارائه دوره آموزش به نگهبانان جهت توجيه كليه مناطق تحت حفاظت وارائه گزارش كتبي سري در صورت مشاهده
هر گونه مشكل يا مورد مشكوب ،درزمينه آموزش هاي تخصصي،فرهنگي وورزشي كاركنان نيز اقدام نمايد.
 -18پيمانكار موظف است به پرسنل تحت امر خود تفهيم نمايد كه هنگام جابجايي هر شيفت نسبت به تهيه صورتجلسه تحويل و تحول پست خود (شامل
نقات حساس ،ساختمان ها  ،در ها  ) ..اقدام و نسخه اي از آن را به همراه گزارشهاي روزانه توسط مسئول شيفت به ناظر قرارداد تحويل دهد.
 -19پيمانكار موظف است براي كليه پرسنل شاغل خود در موسسه فيش حقوقي ماهانه صادر و در پايان هر ماه تصويري از كليه پرداخت ها به بيمه و پرسنل
خود را به كارفرما ارائه نمايد.
 -22بكارگيري دستگاه هاي بي سيم صرفاً در محدوده حفاظتي كارفرما ( ايستگاه كردان و موسسه ) مجاز بوده و استفاده از آنها در خارج محدوده ممنوع
مي باشد .بديهي است در صورت عدم رعايت محدوده حفاظتي ،مسئوليت بروز هر گونه مشكلي بر عهده پيمانكار مي باشد كه بايد جوابگو باشد.
-21داشتن مدارب ،لوازم ايمني ،بيمه شخص ثالث ،بيمه بدنه وسايط نقليه و گواهينامه رانندگي الزامي است.
-22كارآيي و تناس

وسيله نقليه بكارگيري شده در گشت موتوري وخودرويي مي بايست از نظر ظاهر ،مدل و شرايط و امكانات فني( صفريا مدل سال )

كه توسط نماينده ناظر قراردادتأييد گردد.
-23طبق مفاد قانون كاركليه حقوق و مزايا و ساير موار د مربوت به كاركنان پيمانكار به عهده وي مي باشد و چنانچه در حين اجراي اين قرارداد صدمه يا
خسارتي به كاركنان پيمانكار و يا افراد ثالث وارد شود ،كارفرما هيچ گونه مسئوليتي نداشته و جبران هر گونه خسارت به عهده پيمانكار خواهد بود.
-24حفاظت گفتار و عدم افشاء اطالعات و حفظ اسرار از وظايف محرز پيمانكار و عوامل آن مي باشد.
 -25پيمانكار نبايد از وسيله يا روشي استفاده نمايد كه به محيط زيست و ديگر حيوانات اهلي و وحشي مناطق تحت حفاظت صدمه وارد نمايد.
-26پيمانكار موظف است در صورت بروز هرگونه تخلفي از سوي نيروهاي شاغل مرات

را كتباً به ناظر قرارداد اطالع دهد تا اقدامات قانوني صورت پذيرد.

 -27پبمانكار موظف است در پايان قرارداد مفاصاحسا بيمه و ماليات ارائه نمايد و استرداد تضمين اجراي تعهدات منوت به ارائه مفاصاحسا بيمه مي باشد.
-28پيمانكار و پرسنل شركت من رعايت موازين و شئونات اسالمي موظف برخورد مناس

و مؤدبانه با پرسنل و مراجعين مي باشند.

 -29پيمانكار متعهد مي گردد در طول مدت قراردادكليه حقوق و مزاياي پرسنلي شامل عيدي ،پاداش ،سنوات و خيره مرخصي را طبق قوانين اداره كار
وسازمان تامين اجتماعي رعايت و پرداخت نموده و در پايان قرارداد ارائه تسويه حسا از پرسنل الزامي است.
-32پيمانكار حق واگذاري پيمان را كالً يا جزاً به غير ندارد اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي.
-31ايا و ها و تأمين غذاي پيمانكار و كاركنان پيمانكار بعهده پيمانكار مي باشد.
-32شرح وظايف نماينده پيمانكار ،ساعت حضور و برنامه سركشي وي توسط كارفرما به طور كتبي به پيمانكار اعالم مي گردد كه نماينده ي وي مكلف به
انجام شرح وظايف ابالغ شده مي باشد.
-33نماينده پيمانكار در ساعت حضور خود در مؤسسه حق اشتغال به هيچگونه كار شخصي را ندارد.
-34در صورت مرخصي نماينده پيمانكار يا يكي از نگ هبانان ،پيمانكار مكلف است فرد ديگري را به عنوان جايگزين به ناظر قرارداد معرفي نمايد.
 -35در صورت نياز وبنا به درخواست كارفرما براي مدت تعيين شده ،پيمانكار موظف است نيروهاي خود را به عنوان ا افه كاري در اختيار حفاظت قرارداد
دهد .بديهي است پرداخت مبلغ ا افه كار و حق شيفت به عهده پيمانكار خواهد بود.
-36پيمانكار حق هيچگونه دخالت در امور اجرايي كارفرما را ندارد.
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 -37پيمانكار مسئول جبران هرگونه رر و زيان به اموال ناشي از كوتاهي يا اهمال امور محوله طبق نظر ناظر قرارداد مربوطه مي باشد .در صورت تأييد ناظر،
خسارات وارده از صورت حسا وي كسر خواهد شد.
 -38پيمانكار موظف است به موج

قانون كار ،و در ابتداي فعاليت خود ،با كليه پرسنل تحت امر ،قرارداد كار تنظيم كرده و نسخه اي از آن را در اختيار

كارفرما قرار دهد .
-39كليه تعهدات پرسنلي نيروهاي تحت امر پيمانكار مربوت به قانون كار بعهده پيمانكار مي باشد و دستگاه اجرايي جز در اجراي تبصره یک ماده 19
قانون كار هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت و از آنجا كه مطالبات كارگران جزو ديون ممتازه مي باشد ،در صورتي كه پيمانكار نسبت به
پرداخت مطالبات كاركنان خود اقدام ننمايد ،كارفرما حق خ واهد داشت براساس تبصره يك ماده مذكورنسبت به پرداخت مطالبات وحقوق كارگران
پيمانكار از محل مطالبات وي  ،من جمله مانت نامه حسن انجام تعهدات وسپرده حسن انجام كار اقدام نمايد.
-42پيمانكار متعهد مي شود نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي دوماه قرارداد و همچنين پرداخت به موق حقوق نيروها اول هرماه به نيروهاي تحت امر
اقدام نمايد.
-41پيمانكار موظف است كليه حقوق و مزاياي كاركنان خود را تا يكم هر ماه پرداخت نمايد.
تبصره  :چنانچه پيمانكار حداكثر تا آخر هر ماه حقوق و مزاياي كاركنان خود را پرداخت ننمايد ،به ازاي هر روز تاخیر مبلغ 888ر888ر 18ریال
از محل مطالبات وي كسر خواهد شد و حق هيچگونه اعترا ي را در اين خصوص از خود سل مي نمايد.
 -42پيمانكار متعهد مي گردد كه قبالً تمام شرايط و حساسيت هاي محيطي وكاري را به افراد متقا ي كار اعالم نموده و پس از آن نسبت به جذ

و به

كارگيري آنها اقدام نمايد.
 -79پيمانكار ملزم به تأمين و تحويل دو دست لباس فرم متحدالشكل شامل لباس زير زمستاني (گرم) و تابستاني ،يك دست آوركت (يا كاپشن متناس
امور نگهباني) زمستانه و دوجفت كفش مناس

و يك جفت پوتين مرغو

با

با تأييد ناظر قرارداد مي باشد( .فرم و رنگ لباس و كفش توسط ناظر قرارداد

تعيين و ابالغ مي شود).
تبصره :در صورت عدم تهيه البسه توسط پيمانكار ،كارفرما طبق مقررات رأساً نسبت به تأمين لباس نيروها از محل مطالبات پيمانكار اقدام خواهد كرد و
پيمانكار حق هر گونه اعتراض را از خود سل

نموده است.

-44پيمانكار نسبت به آمادگي و توان انجام مو وع قرارداد از هر نظر اقرار نموده و از مشخصات كار و محل و شرايط آن اطالع كامل دارد و هرگونه
اعتراض بعدي در اين خصوص مسموع نمي باشد.
-45پيمانكار موظف است در جهت آشنايي و بازآموزي مهارت پرسنل آتش نشاني در طول سال حداقل  2بار مانور اطفاء حريق با تعيين محل اجرا توسط
ناظر قرارداد ،اجرا نمايد.
 -46نظر به اينكه دربهاي ورودي محل هاي مو وع قرارداد راه بندهاي الكترونيكي نص

مي باشند ،لذا كارفرما در ابتداي اجراي قرارداد نسبت به تحويل

آنها و هم چنين راه بندهاي سيار طي يك صورتجلسه به پيمانكار اقدا م خواهد نمود .بديهي است پيمانكار موظف به استرداد سالم و كامل وسايل مربوطه به
كارفرما در پايان قرارداد مي باشد .بديهي است در صورت ايراد خسارت به وسايل و تجهيزات مو وع اين بند ،خسارات وارده از مطالبات و تضامين
پيمانكار كه در اختيار كارفرما مي باشد ،به نف كارفرما كسر خواهد شد.
 -47پيمانكار متعهد مي گردد كه پس از اتمام مدت زمان مو وع قرارداد ،در صورت نياز كارفرما و اعالم كتبي وي به پيمانكار ،مو وع قرارداد را تا
حداقل  2ماه دیگر و با همان مبالغ توافق شده در قرارداد قبلي به انجام رساند.
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 - 48پيمانكار موظف است ا ز حداقل يك شيفت قبل ،ليست پرسنل متقا ي مرخصي را پس از تعيين جايگزين آنها جهت تأييد و اقدام الزم به ناظر قرارداد
اعالم نمايد.
 -49پيمانكار مكلف به پرداخت مطالبات پرسنل نيروي انتظامي مستقردر موسسه برابر با ليست ارائه شده از طرف ناظر مي باشد.
 -52پيمانكار متعهد است درراستاي اصالح وبهسازي امور حفاظت فيزيكي و  ، ITامنيتي،آتش نشاني و خدمات ايمني موسسه نستبت بته متوارد يتل اقتدام
وگزارشات كارشناسي مربوطه را به كارفرما تحويل نمايد:
الف :بكارگيري كارشناس خبره در زمينه «امور حفاظتي داخلي و پيراموني» جهت مطالعه وبررسي عدم آسي

پتذيري ارائته گتزارش ودستتورالعمل كنتترل

امورحفاظتي وامنيتي.
 :بكارگيري كارشناس خبره درزمينه «امور حفاظت  ITو پوشش سيستمي» مبني بر مطالعه و گزارش تحليلتي شترايط موجتود نظتارت تصتويري  ،كنتترل
تردد وارائه دستورالعمل وساختار دهي سيستم بر اساس استانداردها.
ج :بكارگيري كارشناس خبره در زمينه «امورآتش نشاني و خدمات ايمني» جهت مطالعه شرايط موجود و انطباق با استتانداردها ،ايتزو  ISO 9221: 2228و
ارائه گزارش و پروتكل هاي اصالحي در نقات احتمالي آسي

پذير موسسه وايستگاه تحقيقاتي كردان.

ماده  -4تعهدات كارفرما:
-1كارفرما متع هد است كليه ساختمانها ،دربهاي ورودي و مابقي قسمتهاي مشخص را با امكانات موجود در زمان آنها طي صورتجلسه اي به پيمانكار تحويل
داده و پيمانكار نيز متعهد به نگهداري و حفاظت آنها مي باشد.
-2كارفرما متعهد است در پايان هر ماه براساس صورت و عيت اعالم شده از طرف پيمانكار پس از تأييد ناظر قراردادو عدم مغايرت با تعهدات پيمانكتار و
پس از كسر كسور قانوني نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.
-3كارفرما متعهد به تامين حداقل  25دستگاه بي سيم و يك دستگاه خودروي آتش نشاني بوده و آن را در ابتداي شروع قرارداد طي صورتجلسه تحويل
پيمانكارنمايد.
تبصره :كارآيي و تناس

(از نظر ظاهر  ،نوع  ،مدل ،شرايط و امكانات فني ) وسايل نقليه بكارگيري شده در گشت سيار بايد توسط ناظر تأييد گردد.

ماده  : 1نظارت
 -1كارفرما مدیرحراست را به عنوان ناظر قرارداد به پيمانكار معرفي مي نمايد .ناظر مي تواند فردي را به عنوان نماينده ي ناظر قراردادصرفا جهت ارائه
گزارش مراحل انجام كار به پيمانكار معرفي نمايند و پيمانكار موظف به همكاري كامل با ايشان مي باشد.
 -2نظارت بر اجراي تعهدات قانوني پيمانكار و پرسنل تحت امر پيمانكار با ناظر قرارداد مي باشد.
 -3ناظر قرارداد تو سط كارفرما به كليه ي افراد دست اندركار در خصوص انجام مو وع قرارداد به صورت كتبي معرفي مي شود تا بر حسن اجراي
قرارداد توسط پيمانكار و كارفرما نظارت نمايد و مشكالت طرفين به ناظر قرارداد منعكس گردد.
-4ناظر قرارداد بايد مكانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي پيش بيني و اعمال نمايد.
ماده  -3جرایم:
چنانچه پيمانكار در انجام به موق مو وع قرارداد ،مطابق با زمان بندي مورد توافق طرفين تاخير غير مجاز داشته باشد ،كارفرما مي تواند به ازاي هر
روز تاخير از انجام مو وع قرارداد به ميزان  8/8889مبلغ كل قرارداد از محل مطالبات و يا تضامين پيمانكار برداشت نمايد .بديهي است در صورت
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افزايش مبلغ جريمه ها از مطالبات شركت ،كارفرما حق دارد براي جبران رر و زيان وارده به خود ،مو وع را از طريتق مراجت قضتايي پتي گيتري
نمايد.
ماده  -18موارد فسخ قرارداد:
كارفرما با احراز شرايط زير راساً بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ و اين فسخ نياز به تشريفات قضايي داير بر تاييد آن نمي باشد و پيمانكار هر گونه اعتراض
را در اين خصوص از خود سل

و ساقط نموده است و اين توافق مطابق با ماده  12قانون مدني بوده و براي طرفين الزم االجرا مي باشد:

 -1در صورت اثبات شموليت قانون من مداخله كاركنان دولت بر پيمانكار در زمان عقد قرارداد يا در طي مدت قرارداد.
 -2در صورت ورشكستگي پيمانكار ويا انحالل شركت طرف قرارداد.
 -3تاخير غير موجه در انجام مو وع قرارداد.
 -4احراز عدم توانايي مالي و فني پيمانكار در انجام وظايف محوله مطابق مفاد قرارداد.
 -5انتقال تمام يا قسمتي از مو وع قرارداد به افراد غير اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي .
در صورت فسخ قرارداد و يا عدم ايفاي تعهدات توسط پيمانكار ،كارفرما مي تواند عالوه بر وصول مانت نامه ها و اعمال ماده  3این قرارداد،
رر وزيان ناشي از عدم ايفاي تعهدات را از پيمانكار مطالبه نمايد و پيمانكار ملزم به تاديه خستارات مربوطته ميباشتد و حتق هيچگونته اعترا تي را
نخواهد داشت.
ماده  -11حوادث قهریه (فورس ماژور):
حوادث قهري همان است كه در ماده  43شرايط عمومي پيمان مصو  1378قيد گرديده و مورد قبول طرفين قرارداد مي باشد كه پس از زوال مان  ،طترفين
با اعالم ناظر قرارداد  ،مكلف به اجراي تعهدات خود مي باشند .
تبصره : 1زمان تعليق ناشي از حوادث قهريه به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .
تبصره : 2پس از رف مان  ،اجراي تعهدات طر فين به قوت خود باقي است كه با ابالغ ناظرقرارداد ،طرفين موظف به ايفاي تعهدات خود بتا شترايط منتدرج
در قرارداد خواهند بود.
ماده  -12حل اختالف:
در صورت بروز اختالف ،در تفسير يا در اجراي اين قرارداد ،مو وع از طريق مذاكره بين طرفين قرارداد مورد بررسي و در صورت عتدم حصتول
نتيجه عالوه بر استفاده از ماده  11قانون آيين دادرسي مدني ،طرفين توافق نمودند كه كارفرما اگر بخواهد مي توانتد مو توع اختتالف را از طريتق
مراج قضايي واق در اقامتگاه خود نيز پيگيري نمايد

منا تا زمان صدور راي قطعي طرفين قرارداد مكلف به انجام تعهدات في مابين مي باشند.

تبصره  :اين ماده ناقض حق فسخ كارفرما مندرج در ماده  12نمي باشد
ماده  :19نشاني واقامتگاه قانوني طرفین
 -1نشاني كارفرما  :كرج-حصارك –موسسه تحقیقات واكسن وسرم سازي رازي تلفن821-97748891-71:
 -2نشاني و شماره تلفن پیمانكار:
تبصره  :نشاني هاي ف وق به منزله اقامتگاه قانوني مي باشد.لذا مكاتبات رسمي وارسال مراسالت از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي مي
شود.در صورت تغيير نشاني ،طرفين موظفند ظرف مدت  48ساعت يكديگر را كتبا از نشاني جديد مطل نمايند ،در غير اين صورت كليه نامه هاي ابالغ
شده تلقي وعذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشد
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ماده :17تعداد نسخ قرارداد
اين قرارداد در  17ماده  47 ،بند 14 ،تبصره و  2نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر سه نسخه آن حكم واحد داشته و پس از امضاي طرفين قرارداد الزم
االجرا خواهد بود.

پیمانكار

كارفرما

................................

علي اسحاقي

.............................................................

رئیس موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي
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پیوست شماره  :1جدول آنالیز حقوق و مزایاي افراد:
جدول آنالیز حقوق ومزایاي نیروها برمبناي گروه 4به استعداد  27نفر
ردیف
1
2
3
4
5
6

مبلغ به ریال

شرح
حقوق و دستمزد ( 32/5روز)

-

جم حقوق و دستمزد و پايه سنوات
حق مسكن برحس ماه

-

بن كارگري وخوار و بار بر حس ماه
عائله مندي (حق اوالد  1/5نفر) بر حس

7
8

عيدي و پاداش ( 5روز) برحس

در صورت عدم پرداخت حق اوالد  ،مبلغ مابه التفاوت

ماه

از صورت و عيت ماهانه پيمانكاركسر خواهد شد .
-

ماه

9

نوبت كاري  %2225رديف 3

12

خيره مرخصي  9روز در سال

11

ا افه كاري  75ساعت

-

در صورت عدم پرداخت ا افه كاري  ،مبلغ مابه
التفاوت از صورت و عيت ماهانه كسر خواهد شد .

هزينه هاي متفرقه ( طبق شرح خدمات كه ريز عناوين هزينه هاي

درصورت عدم تحقق هر يك از عناوين هزينه هاي

متفرقه مي بايست در رديف مربوطه در جدول آناليز قيمت قيد

متفرقه  ،مبلغ مابه اتفاوت از صورت و عيت ماهانه

گردد) بر حس
13

طبق قانون اداره كارمحاسبه سنوات تجميعي ازسال92

پايه سنوات روزانه ( براي يك ماه )

سنوات ( 2/5روز در ماه)

12

مالحظات

ماه

سود پيشنهادي شركت براي هر نفر بر حس

كسر خواهد شد.
-

ماه

با در نظر گرفتن  7درصد بيمه متعلقه به كاركنان
14

ا افه مي شود كسور قانوني

شركت كه با يستس از سر جم بيمه (  )16267كسر
گردد.
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15

16
17

در صورت عدم تحقق ،مبلغ مابه التفاوت كسر خواهد

ا افه مي شود مبلغ ري احتمالي افزايش حقوق قانون كار در
سال آينده براي يك نفر با احتسا

شد.

كسور قانوني

جم كل مبلغ پيشنهادي جهت نيروهاي گروه  7با احتسا يك
نفر در يك ماه
جم كل براي  24نفر در  6ماه

جدول آنالیز حقوق ومزایاي نیروها برمبناي گروه 1به استعداد  78نفر
ردیف
1
2
3
4

مبلغ به ریال

شرح
حقوق و دستمزد ( 32/5روز)

-

جم حقوق و دستمزد و پايه سنوات
-

حق مسكن برحس ماه

5
6

عائله مندي (حق اوالد  1/5نفر) بر حس

7

سنوات ( 2/5روز در ماه)

8

عيدي و پاداش ( 5روز) برحس

ماه

در صورت عدم پرداخت حق اوالد  ،مبلغ مابه التفاوت

ماه

از صورت و عيت ماهانه پيمانكاركسر خواهد شد .
-

ماه

9

نوبت كاري  %2225رديف 3

12

خيره مرخصي  9روز در سال

11

ا افه كاري  75ساعت

-

در صورت عدم پرداخت ا افه كاري  ،مبلغ مابه
التفاوت از صورت و عيت ماهانه كسر خواهد شد .

هزينه هاي متفرقه ( طبق شرح خدمات كه ريز عناوين هزينه هاي

درصورت عدم تحقق هر يك از عناوين هزينه هاي

متفرقه مي بايست در رديف مربوطه در جدول آناليز قيمت قيد

متفرقه  ،مبلغ مابه اتفاوت از صورت و عيت ماهانه

گردد) بر حس
13

طبق قانون اداره كارمحاسبه سنوات تجميعي ازسال92

پايه سنوات روزانه ( براي يك ماه )

بن كارگري وخوار و بار بر حس

12

مالحظات

ماه

سود پيشنهادي شركت براي هر نفر بر حس

كسر خواهد شد.
-

ماه
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با در نظر گرفتن  7درصد بيمه متعلقه به كاركنان
14

15

16
17

ا افه مي شود كسور قانوني

شركت كه با يستس از سر جم بيمه (  )16267كسر
گردد.
در صورت عدم تحقق ،مبلغ مابه التفاوت كسر خواهد

ا افه مي شود مبلغ ري احتمالي افزايش حقوق قانون كار در
سال آينده براي يك نفر با احتسا

شد.

كسور قانوني

جم كل مبلغ پيشنهادي جهت نيروهاي گروه  8با احتسا يك
نفر در يك ماه
جم كل براي  42نفر در  6ماه

جدول آنالیز حقوق ومزایاي نیروها برمبناي گروه 3به استعداد  2نفر
مبلغ به ریال

مالحظات

1

شرح

2

حقوق و دستمزد ( 32/5روز)

طبق قانون اداره كارمحاسبه سنوات تجميعي

3

پايه سنوات روزانه ( براي يك ماه )

ازسال92

4

جم حقوق و دستمزد و پايه سنوات

5

حق مسكن برحس ماه

6

بن كارگري وخوار و بار بر حس

7

عائله مندي (حق اوالد  1/5نفر) بر حس

ماه

در صورت عدم پرداخت حق اوالد  ،مبلغ مابه
التفاوت از صورت و عيت ماهانه پيمانكاركسر

ماه

خواهد شد .
8

سنوات ( 2/5روز در ماه)

9

عيدي و پاداش ( 5روز) برحس

ماه

12

نوبت كاري  %2225رديف 3

11

خيره مرخصي  9روز در سال

12

ا افه كاري  75ساعت

-

در صورت عدم پرداخت ا افه كاري  ،مبلغ مابه
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التفاوت از صورت و عيت ماهانه كسر خواهد شد .

13

هزينه هاي متفرقه ( طبق شرح خدمات كه ريز عناوين هزينه هاي

درصورت عدم تحقق هر يك از عناوين هزينه هاي

متفرقه مي بايست در رديف مربوطه در جدول آناليز قيمت قيد

متفرقه  ،مبلغ مابه اتفاوت از صورت و عيت ماهانه

گردد) بر حس

ماه

كسر خواهد شد.

سود پيشنهادي شركت براي هر نفر بر حس

-

ماه

با در نظر گرفتن  7درصد بيمه متعلقه به كاركنان
14

15

16
17

ا افه مي شود كسور قانوني

شركت كه با يستس از سر جم بيمه (  )16267كسر
گردد.
در صورت عدم تحقق ،مبلغ مابه التفاوت كسر خواهد

ا افه مي شود مبلغ ري احتمالي افزايش حقوق قانون كار در
سال آينده براي يك نفر با احتسا

شد.

كسور قانوني

جم كل مبلغ پيشنهادي جهت نيروهاي گروه  9با احتسا يك
نفر در يك ماه
جم كل براي  2نفر در  6ماه

جمع نهایي به تعداد  11نفربراي  1ماه

 -1هزينه هاي متفرقه طبق شرح خدمات قرارداد مي باشدكه الزم است شرح عناوين ابرازي تشكيل دهنده مبلغ مربوت به هزينه هاي متفرقه به صورت دقيق در يل اين برگ
قيد گردد.
 -2اين جدول بر اساس قانون كار تهيه و صرفا براي كنترل نحوه پرداخت پيمانكار توسط كارفرما مي باشد و هيچگونه تعهد استخدامي براي كارفرما نخواهدداشت.
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عم
م
م
مناقصه ی و ی  2رحله ای

يم
ت
ن
ن
ن
تجدید اول واگذا ری حفاظت فيزيكي وخدمات ا ی وآ ش شا ی
شماره 89/76:

تح
موسسه قيقات واكسن و سرم سازی رازی كرج
1

سال 89
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آگهي تجدیداول مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 31/14
موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد واگذاري حفاظت فیزیكي وخدمات ایمني وآتش نشاني خود رااز
طریق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي با شرایط ذیل برگزار نماید.
-1آدرس مناقصه گزارو محل برگزاري مناقصه :استان البرز –كرج -حصارب – سه راه پست خانه  -موسسه تحقيقات واكسن وسرم سازي
رازي  .اتاق جلسات امور قراردادها و دبير خانه ي كميسيون معامالت مي باشد.
-2شماره تلفن موسسه  34572238 :الي  46و  226- 35552194داخلي 2446
-9موضوع مناقصه :حفاظت فیزیكي وخدمات ایمني وآتش نشاني
-7تضمین شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي یا چک بانكي تضمین شده به مبلغ  21808880888ریال مي باشد.

 -7مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از مورخ  1931/81/27روز دوشنبه لغایت مورخ  1931/84/81روز
شنبه مي باشد.
-1مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه كمیسیون معامالت  :از ساعت  9صبح لغايت  16بعدازظهر از زمان درج
آگهي در روزنامه ،تا پايان وقت اداري مورخ  1931/84/81روز شنبه مي باشد.
-4زمان بازگشایي پاكت در مرحله ي اول مناقصه  :مورخ

1931/84/84

روز یک شنبه ساعت

-1زمان بازگشایي پاكت در مرحله ي دوم مناقصه  :مورخ  1931/84/83روز

سه

شنبه ساعت

12:88

12:88

مي باشد.

مي باشد

توجه :متقا يان مي توانندجهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس  www.rvsri.ac.irمراجعه نمايند.در صورت عدم موفقيت در دسترسي به
آدرس مذكورمي توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به كميسيون معامالت موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه
داشتن یک دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
 -9حضور نمايندگان شركت ها با معرفي نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بالمان مي باشد.
-12ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي باشد .

نظر به اینكه براي تعی ین مبلغ پایه سنوات روزانه ،الزم است تا مناقصه گران از میزان سنوات ختدمت افتراد
مطلع باشند ،لذا مناقصه گران موظف هستند تا در فاصله بین درج آگهي تا روز ارایه اسناد مناقصه ،به محتل
انجام موضوع قرارداد مراجعه و اطالعات الزم رادریافت وموارد مطروحه در قالت

یتک صورتجلسته فتي

مابین متصدي امر در محل انجام موضوع قرارداد و مناقصه گر ثبت و ضبط گردد.
تبصره  :بدیهي است تنها كساني مي توانند در مناقصه شركت نمایند كه به محل انجام موضوع قرارداد
مراجعه وداراي صورتجلسه في مابین باشند.
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برگ شرایط عمومي

مناقصه ي عمومي دو مرحله اي شماره ي 31/14
موسسه ي تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به واگذاري حفاظت فیزیكي وخدمات ایمني وآتش نشاني را با
شرايط يل از طريق شركت هاي واجد شرايط و بصورت مناقصه عمومي اقدام نمايد:
 -1شركت كتباً اعالم نمايدكه مشمول قانون من مداخله كاركنان دولت درمعامالت دولتي مصو دي ماه  1337نمي باشد.
 -2درج عنوان مناقصه ،شماره مناقصه ،شماره تماس و فكس شركت روي پاكت هاي ارسالي الزامي است.
 -3مناقصه گران مي بايست نام كامل مناقصه گزار(موسسه ي تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي) و موضوع
مناقصه را در تضمين بانكي قيد نمايند.
 -4متقا يان موظف مي باشند  :پاكت الف  :تصویر ضمانت نامه ي بانكي پاكت ب  :رزومه كاري واجرایي ،
اساسنامه و ...و پاكت ج  :قیمت پیشنهادي در جدول آنالیز قیمت(پیوست هاي پیش نویس قرارداد)
تكميل و انجام بدهند

توجه:

مناقصه گران مي بايست (الزاما)  ،اصل و فيزيك پاكت هاي مذكور  ،به صورت در بسته و مهر شده را تا پایان وقت اداري به

كميسيون معامالت موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واق در كرج حصارب بلوار شهيد بهشتي امور قراردادها تحويل نمايند.

 -6حداقل امتياز مورد قبول براي شركت ها جهت ارزيابي در مرحله ي دوم مناقصه  17از  188مي باشد.
 -7براي تعيين برنده مناقصه از فرمول قيمت تراز شده به شرح يل استفاده خواهد شد:
011*c

=L
011-[i*(011])t

كه در آن :
 =Lقیمت تراز شده

=Cقیمت تمام شده ( درج شده در پاكت ج)
 = iضری

تاثیر ( بر حس

درصد كه در این مناقصه  %97مي باشد)

 = tامتیاز فني بازرگاني
 -1در این مناقصه فرم هاي ارزیابي مناقصه گران مي بایست به صورت خود ارزیابي توسط آنان تكمیل شده
و پس از ارایه در پاكت هاي (ب)  ،به وسیله كمیته فني بازرگاني در هنگام بازدید از محل شركت  ،مورد
بررسي و ارزیابي و تطبیق یافته ها با اسناد تكمیل شده قرار گرفته و سپس امتیاز نهایي توسط كمیته فني
بازرگاني اعمال خواهد شد.
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 -3قیمت پیشنهادي مناقصه گران بابت هزینه انجام موضوع این مناقصه ،از زمان تحویل اسناد به كمیسیون
معامالت ،مي بایستي حد اقل یک ماه اعتبار داشته باشد.

پاكت الف شامل:
سپرده شركت در مناقصه به مبلغ  21808880888ریال مي باشدكه فقط به صورت ضمانت نامه بانكي یا چک بانكي تضمین
شده پذيرفته ميشود( .تو يح اينكه بجز موارد مذكور هيچ مدرب ديگري قابل قبول نمي باشد).

پاكت ب شامل:
 تصوير اساسنامه مهر و امضاء شده شركت. تصوير مجوز اقتصادي وزارت دارايي( كد اقتصادي ). تصوير آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي. تصوير آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي. تصوير فتوكپي شناسنامه مدير عامل شركت. تصوير كارت ملي مدير عامل شركت و صاحبان امضاء مدارب سوابق حسن انجام كار در ساير موسسات (رزومه) ( .حداقل  2نمونه قرارداد مشابه با موضوع مناقصه فوق) تصوير شماره حسا تاييد شده از سمت شركت. تصوير كد شناسه ملي ،كد اقتصادي و شماره ثبت شركت. مجوز نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران ( پلیس ناجا) آدرس و اقامتگاه قانوني شركت بر اساس روزنامه رسمي با شماره هاي تلفن /همراه  /نمابر  -امضاء و مهر شده. برگ شرايط عمومي مناقصه عمومي و نمونه قرارداد و برگ شرايط اختصاصي مناقصه عمومي كارفرما كه تمام صفحات آنهاتوسط پيمانكار مهر و امضاء شده باشد با قيد عبارت «قرائت شده مورد قبول است».
 تصویر سوابق و اسناد مربوط به فرم هاي ارزیابي كیفي تامین كنندگان موجود در اسناد این مناقصه ( .عدم ارایه این اسناد باعث كاهش امتیاز خواهد شد)

پاكت ج شامل:
قیمت پیشنهادي با عدد و حروف بصورت خوانا با امضاء مقام مجاز و مهر شركت.
 -1به پيشنهادات مبهم  ،مشروت و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارائه گردد ترتي
-2كارفرما در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -3مدارب ارسالي به غير از سپرده مالي مسترد نخواهد شد.


اثر داده نخواهد شد.
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 -4سپرده ساير شركت كنندگان پس از تعيين نفرات اول و دوم با ارايه ي معرفي نامه كتبي  ،مسترد ميشود .مناً سپرده نفرات اول
و دوم نيز پس از انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.
-5نتيجه كميسيون به برنده مناقصه ابالغ خواهد شد و برنده موظف است از تاريخ ابالغ ظرف مدت  12روز از زمان ابالغ به
استثناء ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام تعهدات اقدام و قرارداد را امضاء نمايد .در غير اين صورت سپرده شركت
در مناقصه ب ه نف موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي بط و نفر دوم با رعايت شرايط قانوني به عنوان برنده معرفي
خواهد شد.
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مشخصات عمومي و حقوقي مناقصه گران
نام اقتصادي :

نام و نام خانوادگي (مناقصه گر) :
نام قبل :
نشاني :

سايت الكترونيك (: )Web-Site

پست الكترونيكي (: ) Email

مبلغ سرمايه پرداخت شده

م بلغ سرمايه ثبت شده مناقصه گر (ميليون ريال) :
مناقصه گر (ميليون ريال) :
تلفن تماس :
شماره

دورنگار :
ثبت

شركت

تاریخ ثبت  /محل ثبت

نوع شركت
سهام خاص

نوع مالكیت
سهام عام

مشخصات سهام داران حقوقي مناقصه گران
ردیف نام شركت
.1
.2
.3
.4
.5

درصد سهام موضوع شركت آدرس  /تلفن



خصوصي دولتي 
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مشخصات

اعضاء

هیئت

مدیره
ردیف

مدیرعامل شركت
دارندگان حق امضاء

سهامداران

بموج

آخرین

تغییرات
نام و نام
خانوادگي

سمت

مدرك

رشته

تاریخ

تحصیلي

تحصیلي

اخذمدرك سهام

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12

توجه  :دارندگان حق امضاء با عالمت ( )در ستون (سمت) مشخص گردد.



درصد

سابقه كار
 1سال
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فرم اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتي مورخ 1994/18/22
(پيشنهاد دهنده براي مناقصه

امضاء كننده  /امضاء كنندگان يل نماينده مجاز و رسمي شركت

)بدينوسيله تاييد مي نمايد كه شركت فوق مشمول ممنوعيت مذكور در قانون من مداخله كارمندان دولت در معامالت و قراردادهاي
دولتي مصو دي ماه  1337نمي باشد و چنانچه خالف اين مو وع به اثبات برسد دستگاه مناقصه گذار حق دارد كه پيشنهاد را لغو و
مانت نامه مربوت را بط نمايد.
همچنين قبول و تائيد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و پيمان را امضاء نمايد وخالف
اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد ( تاتحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكوردر قانون فوق
هستند در اين قراردادسهيم و ينف نمايد ويا قسمتي از كار را به آنها محول كند دستگاه مناقصه گذار .حق خواهد داشت كه قرارداد
را فسخ و مانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را بط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخير اجراي كار را از اموال اين
پيشنهاد ده نده (شركت) اخذ نمايد تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص دستگاه مناقصه گذار مي باشد اين پيشنهاد دهنده متعهد مي
شود چنانچه درحين اجراي قرارداد مديران يا بازرسان و نظارت كنندگان و يا اداره كنندگان شركت يا هريك از شركاء شركت كه
داراي  5يا بيش از  %5سهام يا سرما يه يا مناف شركت باشند و يا چنانچه چندنفراز شركاء شركت كه مجموع سهام يا سرمايه يا مناف
آنها درشركت  22يا بيش از %22است جزء اشخاص مذكور دربند اول قانون فوق قرار گیرند و نيز چنانچه هر يك از
اقرباي مديران و بازرسان و سهامداران شركت به سمت وزارت يا معاونت يا مديريت و يا رياست در سازمانهاي دولتي برسد مرات

را

فورا به اطالع برساند .در چنين مواردي در صورتيكه اين شركت (پيشنهاد دهنده) مشمول قانون من مداخله بشود دستگاه مناقصه
گذار حق فسخ پيمان را خواهد داشت و چنانچه اين پيشنهاد دهنده مرات

فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها مناقصه گذار حق

دارد قرارداد را فسخ نمايد بلكه مانت نامه مربوت به قرارداد را نيز بط و خسارات ناشي از فسخ قرارداد و يا تاخير در اجراي كاررا
بنا به تشخيص خود از اموال پيشنهاد دهنده (پيمانكار) وصول نمايد .
مضافا اين پيشنهاد دهنده اعالم مي د ارد كه بر مجازاتها و تنبيهات متخلفين در قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف
مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.

نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز
محل امضاء مجازو مهر شركت



وزارت جهاد كشاورزي

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پیمان
به :موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
از :مديريت شركت ..........................................
سالم عليكم
با احترام  ،شركت ...................................................:

اعتالم مي دارد تمام موارد شرايط شركت در مناقصه عتمومتي متو توع آگهي مناقصه عمومي شماره  ...............مورخ...........
روزنامه  .................سايت .........................را به دقت مطالعه كرده و با آگاهي كامل تعهد به اجراي دقيق آن را قبول نمايم و با
امضاء و مهر يل اين ورق ه تمامي مسئوليت هاي الزم را در ارتبات با مناقصه و شرايط شركت در مناقصه و نهايتاً درصورت برنده شدن
 ،مفاد و ترتيبات قرارداد را كه با نظر كارفرما منعقد ميگردد تقبل وتعهد مي نمايد.

نام و نام خانوادگي مدیر عامل
شركت..........................
مهر و امضاء



وزارت جهاد كشاورزي

« تعهد نامه »
تاریخ :
با سالم
احتراماً
اينجان  ...............................مدير عامل شرب ..........................................................................................تعهد مي نمايم كه صحت
مكان و آدرس دفتر مركزي شركت مطابق با آنچه در اظهارنامه ثبتي و يا تغييرات قيد گرديده است را بعهده مي گيرم و چنانچه
خالف آن مشاهده گرديد طبق مقررات رفتار نمايند .مناً متعهد مي شوم به محض هرگونه تغيير مكان شركت در آينده من اقدام
كليه مرات قانوني كه از طريق ثبت شركتها انجام خواهد گرفت ،سريعاً مرات را به صورت كتبي به آن موسسه محترم اعالم نمايم.

با تشكر
مهر و امضاء مجاز شركت



وزارت جهاد كشاورزي

فصل سوم  :ارزیابي كیفي پیمانكاران
ماده  -12معيارهاي ارزيابي مناقصهگران در كارهاي پيمانكاري مطابق جدول  12مي باشد :
جدول  -12معیارهاي مربوط به ارزیابي توان انجام تعهدات پیشنهاد دهنده (مناقصه گر)

(در مناقصات پيمانكاري و خدماتي)

ردیف

معیارهاي رجاع كار

امتیاز

1

تجربه و دانش در زمينه مورد نظر (سابقه اجرايي)

98

2

حسن سابقه و ر ايت كارفرمايان در كارهاي قبلي

18

9

توان مالي

27

4

توان تجهيزاتي و ماشينآالت آماده به كار و در دسترس

18

7

مديريت كارآمد و كفايت كادر فني (از نظر دانش و تجربه)

28

1

بومي و يا غيربومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي
پروژه

جمع كل

امتیاز
مكتسبه

7
188

 -12-1ارزیابي تجربه و دانش در زمینه مورد نظر (سابقه اجرايي)

الف  -ارزيابي تجربه و دانش پيمانكار بر اساس اطالعات مربوت به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار در سه
سال گذشته تعيين ميشود .حداكثر امتياز در صورتي احراز ميشود كه دو كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از مو وع مناقصه توسط
پيمانكار اجرا شده باشد و يا حداقل دو كار براي مقادير كمتر ،امتياز تجربه به تناس كاهش مييايد.
ب  -در استعالم ارزيابي مناقصاتي كه مبلغ برآورد شده آنها بيش از يكصد برابر مبلغ معامالت متوسط باشد ،براي امتيازدهي تجربه
مي توان تعداد و حجم كارهاي واجد امتياز را كمتر از موارد مذكور در بند "الف" اين ماده تعيين كرد.
تبصره  : 1اگر متقا يان ارزيابي داراي تجربه قابل مقايسه با پروژه پيشنهادي نباشند ،نبايستي آنها را صرفاً به دليل نداشتن تجربه اجرايي دقيقاً مشابه پروژه
مورد مناقصه حذف كرد.



وزارت جهاد كشاورزي

تبصره  : 2حداكثر تعداد دو كار مشابه مشمول امتياز كل مي باشد .مناً كارهائي كه مبلغ آن از  62درصد مبلغ برآورد شده كمتر باشد مشمول
امتيازدهي قرار نخواهدگرفت.
تبصره  : 9چنانچه متقا يان ارزيابي بدليل ماهيت پروژه داراي تجربه قابل مقايسه با پروژه پيشنهادي نباشند با توجه به نظر كميته فني بازرگاني و
مشروت بر آنكه از رديف  1امتيازي كس

ننمايند ،ميتواند مطابق رديف  2جدول شماره  12-1حائز امتياز گردد.

تبصره  :7امتياز كارهاي در دست اقدام كه پيشرفت فيزيكي آن بيش از  92درصد باشد ،بر اساس صورت و عيت تأييد شده كارفرما قابل اثبات باشد
مشمول امتيازات جدول شماره  12-1خواهد شد.
جدول  -12-1ارزیابي تجربه و دانش در زمینه مورد نظر (سابقه اجرايي)
معیار سابقه اجرایي (براي حداكثر دو كار)

ردیف

1

قراردادهاي مشابه

2

قراردادهاي غیر مشابه

امتیاز

با مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ بر آورد شده

هركار  15امتياز

با مبلغ كمتر از مبلغ برآورد شده

هر كار حداكثر  8امتياز

با مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد شده

هركار  4امتياز

جمع كل

امتیاز مكتسبه

98

 -12-2ارزیابي حسن سابقه و رضایت كارفرمایان در كارهاي قبلي
الف -براي تعيين امتياز حسن سابقه در كارهاي قبلي ،اخذ اطالعات حداكثر سه سال گذشته شامل نشاني و مقام مطل در دستگاههاي
كارفرمايي ،مو وع و مبلغ قراردادها و نام و نشاني دستگاه نظارت در آن قراردادها از طريق استعالم روري است.
 ميانگين امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي در سه سال گذشته ،مالب تعيين امتياز يادشده خواهد بود.پ-مصا ديق كس

حداكثر امتياز جدول يل ،ارائه حداقل دو فقره ر ايت نامه كتبي مرتبط با قراردادهاي كه شامل مواردي چون

كيفيت كار ،كفايت كادر فني متخصص و زمان بندي پروژه براي حداكثر سه سال گذشته ،مي باشد.
جدول  -12-2ارزیابي حسن سابقه و رضایت كارفرمایان در كارهاي قبلي
ردیف

مصادیق مربوط به معیار حسن سابقه

امتیاز

1

كيفيت كار در زمينه مرتبط

4

2

كفايت تيم متخصص

4

3

زمان بندي انجام مو

وع پيمان ها (عدم تأخير)

جمع كل

2
18



امتیاز مكتسبه

وزارت جهاد كشاورزي

 -12-9ارزیابي توان مالي
الف  -ارزيابي توان مالي پيمانكاران بر اساس اطالعات حداكثر سه سال گذشته تعيين ميشود.
 -حداكثر امتياز توان مالي درصورتي احراز ميشود كه مبلغ برآورد شده مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير جدول شماره 12-3

باشد.
پ -مبلغ برآورد شده مناقصه بايستي معادل يا بيشتر از باالترين عدد كس

شده در يكي از موارد  1تا  7از جدول يل باشد .در

صورت كس برآورد كمتر با تشخيص كميته فني بازرگاني به نسبت موارد اظهار شده در صورت هاي مالي قابل محاسبه مي باشد.
تبصره  -1باالترين عدد كس

شده از بند " " ،مبناي محاسبه مي باشد و در صورتي كه باالترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآورد شده مناقصه كمتر باشد،

امتياز مالي به تناس كاهش مييايد.

تبصره  – 2شركت هاي شاغل در مناطق آزاد و يا برخوردار از معافيت مالياتي حس

قوانين جاري كشور كه فاقد عملكرد مالياتي باشند از ساير موارد

مو وع جدول يل توسط كميته فني بازرگاني (بر اساس مستندات قابل قبول) محاسبه و ارزيابي مي گردد.
جدول  -12-9محاسبه امتیاز توان مالي

1

پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه و يا  72برابر بيمه تأمين اجتماعي قطعي و يا علي الحسا

پرداخت شده

مستند به اظهارنامه مالياتي

2

سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به اظهارنامه مالياتي و صورت و عيت هاي قطعي يا موقت

3

ده درصد دارائيهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني

4

تائيد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي واعتباري مورد تأييد بانك مركزي تا سقف مبلغ مو وع مناقصه

جمع كل

یكي از این ردیف ها

ردیف

مبلغ برآورد شده مناقصه معادل و یا كمتر از باالترین عدد كس

شده

امتیاز

امتیازمكتسبه

27

 -12-7ارزیابي توان تجهیزاتي و ماشینآالت آماده به كار و در دسترس
الف -نحوه تعيين امتياز توان تجهيزاتي پيمانكاران باتوجه به ماهيت كار ،ماشينآالت و تجهيزات مورد نياز در استعالم ارزيابي تعيين
ميشود .در صورتي كه امكان تأمين حداقل ماشينآالت و تجهيزات مورد نياز پروژه احراز شود ،حداكثر امتياز توان تجهيزاتي به
پيمانكار تعلق ميگردد.
 در صورت نياز به ماشين آالت مرتبط با مو وع مناقصه ،مي توان از پيمانكار نحوه تأمين ماشين آالت ياد شده را درخواست كردو قبل از عقد قرارداد با پيمانكار به جاي اسناد مالكيت موافقت نامه اجاره ماشين آالت را همراه با اسناد معتبر ارائه دهد.



وزارت جهاد كشاورزي

جدول  -12-7ارزیابي توان تجهیزاتي و ماشینآالت آماده به كار و در دسترس

شتتتتتترح

یكي از این ردیف ها

ردیف

امتیاز

مالكيت ماشينآالت ،تجهيزات و ابزار مورد نياز مو وع مناقصه

1

(حداكثر  12امتياز)
اجاره ماشينآالت ،تجهيزات و ابزار مورد نياز مو وع مناقصه

2

(حداكثر  7امتياز)

جمع كل

امتیاز مكتسبه

18

 -12-7ارزیابي مدیریت كارآمد و كفایت كادر فني (از نظر دانش و تجربه)
ارزيابي اين قسمت شامل جدول شماره  12-5مي باشد :
جدول  -12-7ارزیابي مدیریت كارآمد و كفایت كادر فني (از نظر دانش و تجربه)

ردیف

شتتترح

موضوع

امتیاز

با رشته تحصیلي مرتبط براي هر نفر
مدارك تحصیلي مدیرعامل

1

و رئیس هیأت مدیره

(حداكثر  3نفر)

فوقليسانس و باالتر (حداكثر  2امتياز)
فوقديپلم و ليسانس (حداكثر  1امتياز)

با رشته تحصیلي غیر مرتبط براي هر نفر

7

فوقليسانس و باالتر (حداكثر  2امتياز)
فوقديپلم و ليسانس (حداكثر  1امتياز)

تداوم مدیریت
2

بيش از  2سال (حداكثر  5امتياز)

(بر اساس روزنامه رسمي و آخرين

كمتر از  2سال (حداكثر  2امتياز)

تغييرات قانوني شركت)

5

گواهي سيستم مديريت كيفيت ،عضويت در
9

سیستمهاي مدیریت كیفیت

انجمنهاي صنفي و تخصصي

4

)

4

*كفایت كادر فني
(تجربه كاري)

فوقلیسانس و باالتر )
لیسانس و تکنیسین فني

جمع كل

6

22


امتیاز
مكتسبه

وزارت جهاد كشاورزي

تبصره  : 1امتياز كادر فني براي حداكثر  3نفر در هر رديف ،حائز باالترين امتياز آن رديف ميگردد.
 -12-1بومي و یا غیربودن مناقصه گر
بومي و يا غيربومي بودن مناقصه گر بر اساس آخرين تغييرات روزنامه رسمي محل استقرار شركت تعيين ميشود.
جدول  -12-1بومي و یا غیربومي بودن مناقصه گر
ردیف

شتتتتترح

امتیاز

1

بومي (حداكثر  5امتياز)

7

2

غيربومي (حداكثر  2امتياز)

2

5

جمع كل



امتیاز مكتسبه

