
 

 

 

 

 

 

 

مین نیروی انسانیقرارداد تااسناد مناقصه 





 

 

 

                                                                                                                                                   اسناد مناقصه

، شماره 1136به شماره ثبت  »دكتر میر ( شركت واگوس )بیمارستان اين قرارداد و ديگر مدارك الحاقی آن كه يك مجموعه غیرقابل تفكیك است مابین  

مدير  ( با سمت و237145)به شماره ملی  سید محمد تقی نجیبیو به نمايندگی آقای  4111-6785-7431، شماره اقتصادی  10530134710شناسه ملی

شركت .............................. «یده می شود از يك طرف و نام ”كارفرما”كه اختیار امضای اين قرارداد را دارند و از اين پس در اين قرارداد عامل بیمارستان 

... )به شماره ملی ..................( با سمت به شماره ثبت .............، شماره شناسه ملی .................، شماره اقتصادی ................ و به نمايندگی آقای ............)...............(» 

نامیده می شود از طرف ديگر و به شرح زير در محل كارفرما  “پيمانكار“ ............... كه اختیار امضای اين قرارداد را  دارد و از اين پـس در اين قـرارداد.......

 منعقد گرديد: 

  

  موضوع قرارداد  -ماده يك 

 

و  جهت  قسمتها و بخـش هـای مختلفـی كـه كتبـاً توسـط كارفرمـا بـه پیمانكـار ابـالغموضوع قرارداد عبارت است از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز كارفرما 

 میگردد.   ضمیمه قرارداد

 مدركی و سابقه كار كتباً به پیمانكار ابالغ دهید. ،تامین شده می بايست براساس درخواست كارفرما از نظر شرايط سنی انسانی نیروی : 1 تبصره

هرگونه خسارت و جريمه از مراجع ذی صالح به عهده پیمانكار ه از اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت و پروانه كار كه در صورت عدم رعايت استفاد عدم:  2تبصره 

  می باشد و كارفرما مسئولیتی نخواهد داشت .

 

  اسناد و مدارك قرارداد -ماده دو 

 

 مجموعه اسناد و مدارك قرارداد حاضر به شرح زير است: 

 قرارداد حاضر.  -الف

 و قوانین و موضوعه بیمارستان (HSEپیوست شماره يك؛ دستورالعمل الزامات بهداشت، ايمنی و محیط زيست )

 پیوست شماره دو؛ اصول و الزامات نظام آراستگی. 

 .  بیمارستانپیوست شماره سه؛ تعهدنامه منع افشای اطالعات 

 پیمانكار به همراه آخرين تغییرات يك نسخه از روزنامه رسمی آگهی تاسیس شركت

ی قرارداد از سوی اسناد تكمیلی مانند مكاتبات، الحاقیه ها، صورت جلسه ها، دستورات كار و يا هر نوع سند ديگری كه در طول مدت قرارداد و به منظور اجرا

فین قرارداد مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارك قراردادی به شمار خريدار به فروشنده ابالغ و يا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظیم شده و با امضای طر

 آيد و برای  موضوعات يكسان حسب تاريخ از جديد به قديم نسبت به يكديگر اولويت خواهند داشت.    می

  

 مبلغ كارگزاري  -ماده سه 

 

با ... درصد باال سری نسبت به پرداخت به نیروی انسانی دارای طرح طبقه بندی  می  برابرمبلغ كارگزاری قرارداد به ازای تأمین هر نفر نیروی انسانی ماهانه 

 باشد .



 قرارداد تأمين نيروي انساني  اسناد مناقصه 

  

  

 

  

  

 : مبلغ پرداختی به هر نفر می بايست بر اساس گروه و مبلغ مندرج در طرح طبقه بندی محاسبه و پرداخت گردد.1تبصره 

   ارداد میباشد را شامل میگردد .: مبلغ قرارداد بر اساس آنالیز پرداختی به هر نفر كه ضمیمه قر2تبصره 

  

 شرايط پرداخت   -ماده چهار 

 

م و بـا در پیمانكار موظف است در پايان هر ماه صورت حساب كاركرد كلیه پرسنل خود را به كارفرما تسلیم نمايد. سپس كارفرما پس از بررسی هـای الز

 قراردادی مبلغ قابل پرداخت را به پیمانكار پرداخت می نمايد.  نظـرگرفتن انجام كار با كیفیت مطلوب و اعمال كسور قانونی و 

 د.يد به تأيید دستگاه نظارت برس: كاركرد كاركنان پیمانكار با1تبصره

روز پس از ارائه گزارش توسط كارفرما پرداخت گردد. لیكن در صورت عدم پرداخت و يا  5مبلغ قابل پرداخت به پیمانكار می بايست ظرف مدت : 2تبصره 

 درصد از كل مبلغ به عنوان دير كرد می بايست پرداخت گردد. 1 پرداخت با تاخیر به ازای مدت هر روز

ابل افزايش يا كاهش بوده و براساس آخرين وضعیت تعداد نیروهای مبلغ موضوع قرارداد به نسبت تعداد نیروی انسانی مورد نیاز كارفرما به هر میزان ق: 3تبصره 

 پیمانكار خواهد بود . ماهیانهشاغل و مورد توافق اقدام به محاسبه و پرداخت صورت حساب 

اجتماعی از ابتدای سال شمسی  بوده و هرگونه افزايش قانونی و اعالمی از سوی وزارت كار و رفاه تامین 1401: مبلغ قرارداد جهت انجام كار در سال  4تبصره 

 به مبلغ فوق اضافه خواهد شد .

به : ساعت كار پرسنل بر اساس ساعت قانونی وزارت كار يا سازمان علوم پزشكی محاسبه می شود و به صورت نفر ماه گزارش میگردد و ..... محاس 5تبصره 

  مالك پرداخت خواهد بود . محاسبهدر هنگام نونی میباشد . اضافه كاری پرسنل صورت وضعیت می باشد . ضمناً هرگونه پرداخت عالوه بر حقوق مزايا قا

قانون  : در راستای قانون مالیات در صورت ارائه گواهی در نظام مالیاتی كشور توسط پیمانكار ، پس از تائید در پرداخت ، مايات و عوارض موضوع 6تبصره 

 پرداخت می گردد .مذكور به خالص هر پرداخت اضافه و به پیمانكار 

 مدت قرارداد   -ماده پنج 

 

 شمسی می باشد.   پنج سالو به مدت  31/06/1406و پايان آن  01/07/1401تاريخ آغاز قرارداد 

 تمديد ، افزايش يا كاهش میباشد و نیازی به تشريفات مزايده ندارد. و توافق طرفین قابل تراضتبصره : مدت قرارداد در صورت  

 تعديل بها  -ماده شش

 

 ثابت بوده و به هیچ وجه مشمول تعديل نمی باشد.   بر اساس آنالیز پیوست با در نظر گرفتن اضافه كاری مبلغ قرارداد در طول مدت اجرای قرارداد

 

 

 



 اسناد مناقصه 

 قرارداد تأمين نيروي انساني  

  

  

 

  

  

  ناظر قرارداد -ماده هفت 

 

كه كتباً از سوی كارفرما معرفی  كارفرما می باشد.داخلی ه مديريت نظارت بر اجرای كارهايی كه پیمانكار برطبق مفاد اين قرارداد تقبل نموده است بر عهد

چوب اسناد پیمانكار موظف است كارها را بر طبق قرارداد و همچنین بر طبق دستوراتی كه كارفرما رأساً يا بوسیله نماينده يا نمايندگان خود در چار میگردد .

 اجرا كند.  راو مدارك قرارداد ابالغ می نمايد 

 مسئولیتهای قراردادی پیمانكار نخواهد بود.   حال نظارت كارفرما رافع به هر

 سپرده حسن انجام كار   -ماده هشت 

 

...... به تقاضای كتبی به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانكار می بايست مبلغ .... را طی ..... چك شركت يا سفته به كارفرما تحويل نمايد كه پس از انجام ...

        ناظر قرارداد به پیمانكار مسئول میگردد. تائیدو  ویپیمانكار و يا ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی از سوی 

 تعهدات طرفين  -اده نه م

 

 تعهدات پيمانكار:    -الف

 پیمانكار ملزم و متعهد به رعايت موارد زير می باشد: 

 رعايت آيین نامه انضباطی كارفرما توسط همه كاركنان وی.   -1-٩

 اخذ و ارائه گواهی عدم سوءسابقه و عدم اعتیاد برای كاركنان قبل از آغاز كار.   -2-٩

 رداد همكاری برای كلیه كاركنان و ارائه يك نسخه از قراردادها به كارفرما.  تنظیم قرا -3-٩

مرخصی،  ، حق مسكن، بن خـوار و بـار، حـقسالیانه  سنوات، مبلغ عیدی و پاداش، سنواتپايه ،  از: بیمه تأمین اجتماعی پرداخت حقوق و دستمزد اعم -4-٩

حوی از انحا می بايستی به پرسنل پیمانكار پرداخت شود برعهده و هزينه پیمانكار بوده و كارفرمـا دراين رابطه حق اوالد، اضافه كار و هرگونه مزايايی كه به ن

 هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 

ـنل ارائه يك نسخه از لیست بیمه پرداخت شده پرسنل و همچنین ارائه مدارك پرداخت مالیات حقوق پرسنل يا ارائه برگ قطعی مالیـات حقـوق پرس -5-٩

 ازسازمان امور مالیاتی و گواهی پرداخت آن. 

 رعايت ساعت كار كارفرما و همچنین ارائه خدمات الزم در روزهای تعطیل و جمعه طبق ابالغ كارفرما.  -6-٩

 آموزش الزم به كاركنان خود جهت اجرای دقیق و با كیفیت خوب وظايف محوله.  -7-٩

 بیمه نمودن كاركنان خود از همان ماه اول آغاز همكاری.   -8-٩

  اجع قانونی و قضايی و جوابگويی در قبال اتفاقات پیش آمده برای پرسنل معرفی شده به پیمانكار بر عهـده پیمانكـار مـی مسئولیت مراجعه به مر -٩-٩

 باشـد. 
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( قانون تأمین اجتماعی 66پیمانكار موظف است با هزينه كارفرما و مسئولیت معرفی شده از سوی كارفرما نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی )موضوع ماده 

 اقدام نمايد.  

آنها اعـم كارگرانی كه به وسیله پیمانكار به كار گمارده می شوند مستخدمین پیمانكار بوده و مسئولیت جوابگويی به كلیه حقوق و مزايای مربوط به  -10-٩

 نگونه موارد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.  ازانفصال، اخراج و ساير موارد قانون كار و سازمان تأمین اجتماعی در تعهد پیمانكار است و كارفرما در اي

ان پیمانكار مسئولیت تأمین مالی به ازای خسارات وارده به ساختمان ها، تأسیسات، امكانات، دستگاه ها و تجهیزات كارفرما ناشی از سهل انگاری كاركن -11-٩

 ت حساب، مطالبات يا ضمانت های موجود خواهد بود.بر عهده پیمانكار است. در صورت ورود خسارت، جبران و تأمین آن از محل صور

  . تبصره : كلیه موارد مندرج در بند فوق می بايست صورتجلسه و توسط كارشناس متخصص ارزيابی گردد و به تائید كارفرما و پیمانكاران برسد 

 رارداد به اشخاص حقیقی يا حقوقی ديگر توسط كارفرما حداكثر تا پس از پايان يافتن قرارداد، پیمانكار موظف است تا تعیین تكلیف واگذاری موضوع ق -12-٩

 )دو( ماه به تعهدات موضوع اين قرارداد عمل نمايد.   2

 ساعت كار طبق برنامه كاری كارفرما و بر اساس اطالعیه های صادره از سوی كارفرما خواهد بود.   -13-٩

 . كه ....... در شركت كارفرما حق استفاده از مرخصی را خواهند داشتمسئول مربوطه و در مرحله اول  يا كارفرما نیروهای پیمانكار در صورت موافقت  -14-٩

ل بـاتنظیم در صورت افزايش فضای كاری و اضافه شدن وظايف پیمانكار خارج از موضوع اين قرارداد و در صورت توافـق كارفرمـا، امكـان افـزايش پرسـن -15-٩

 دارد.  الحاقیه قرارداد وجود 

نیروهای  ( نفر برآورد می گردد؛ ولی در صورت درخواست كارفرما بـرای كـاهش يـا افـزايشدويست) 200میانگین ماهانه تعداد نیروهای پیمانكار تعداد  -16-٩

 رابطه مورد قبول كارفرما نمی باشد.   به كارگرفته شده، پیمانكار متعهد و مكلف به تمكین بر درخواست كارفرما بوده و طرح هرگونه اعتراضی در اين

 پیمانكار متعهد است در پايان هرماه صورت حساب های خود را به همراه لیست حقوقی كاركنان به نماينده كارفرما ارائه نمايد.  -17-٩

كارفرما قرار می گیـرد و متعاقبـاً بـه پیمانكـارابالغ  پیمانكار موظف است ماهانه بر اساس در خواست پرسنل )با تعداد وام و سقفی ريالی كه مورد توافق با -18-٩

 بـه ارائـهمی گردد( و در قبال اخذ ضمانت معتبر وام قرض الحسنه به پرسنل خود پرداخت نمايد. همچنین در صـورتی كـه پرسـنل بـه هـر دلیـل قـادر 

 درخواست اقدام نموده و مبلغ وام را تا پايان قرارداد با پرسنل تسويه نمايد.  ضمانت های مربوطه نباشد پیمانكار می بايستی نسبت به پرداخت وام مورد 

 تبصره : مبلغ وام مذكور بر اساس تعداد درخواستی از طرف كارفرما در اختیار پیمانكار قرار داده خواهد شد .

هت كنترل نزد نماينده خود قرارداده و پرسنل را از اين امر پیمانكار موظف است در هر ماه لیست پرداختی بیمه تأمین اجتماعی پرسنل خود را ج -1٩-٩

 مطلع نمايد.  

ی امـور اداریپیمانكار موظف است با مسئولیت و هزينه خود يك نفر نماينده مجرب آشنا به مسايل بیمه، كامپیوتر، قراردادهـا، آگـاه بـه رونـد اجرايـ -20-٩

ور اداری، اعزام به همراه مصدومان و بیماران شغلی، بیمه ای و مالی كاركنان پیمانكار بطور دايم مستقر بابت انجام ام بیمارستان و پرسنلی در محل   

)پانزده میلیون( ريال به عنوان تنخواه جهت دريافت های فوری پرسنل خود  و بابت جبران هزينـه هـای درمـانی ناشـی  000/000/15 نموده و حداقل مبلغ

ريت و ... در اختیار نماينده مذكور قرار دهد. در ضمن پیمانكار موظف است در اين راستا يك دستگاه كامپیوتر و يك دستگاه پرينتر از حادثـه،مساعده، مأمو

 امور موصوف در محل كارفرما مستقر نمايد.    جهت انجـام

 كارفرمـا انتخـاب  HSEروحی و جسمی سـالم و مطـابق الزامـاتسال با شرايط  54تا   18كاركنان پیمانكار می بايستی از میان افراد در فاصله سنی  -21-٩

 گردند. 
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 ناكاركنـكاركنان پیمانكار موظف اند مطابق روش جاری و مرسوم شركت كارفرما زمان ورود و خروج خود را با اسـتفاده از كـارت هـای صـادره امـور  -22-٩

 شركت كارفرما ثبت نمايند. 

يك از كلیه افرادی كه از سوی پیمانكار به كار گمارده می شوند تابع ضوابط و مقررات شركت كارفرما بوده و چنانچه از نحوه رفتار و اخالق هر  -23-٩

 افـراداعالم نارضايتی شود پیمانكار ملزم به جايگزين نمودن آن با فرد ديگری كه واجد شرايط باشد خواهد بود. 

تعهد و مسئول اجرای كلیه مقررات حفاظتی، بهداشتی و ايمنی مندرج در قانون كار و مقررات مربوطـه توسـط پرسـنل خـود در حـین كـارپیمانكار م -24-٩

مأموريت می باشد و مسئولیت قانونی و پاسخگويی و جبران خسارات احتمالی و نیز مداوای پرسنل در اثر هر گونه حادثـه بـر در حال انجام و   

 پیمانكـارمیباشد و كارفرما در اين رابطه مسئولیتی ندارد. عهـده 

 و  ن كـارمسئولیت هر گونه مسايل و مشكالت در رابطه با نحوه استخدام و بكارگیری كارگران موضوع قرارداد و نیز عدم رعايت اصول و مـوازين قـانو -25-٩

 ن هیچگونه رابطه استخدامی و شغلی با شركت كارفرما ندارند. غیره متوجه پیمانكار بوده و اين دسته از كاركنا تامین اجتماعی

 كارگیری كاركنانی است كه كارفرما به وی معرفی می نمايد؛ مگر آنكه دلیلی موجه برای نپذيرفتن هريك از آنهـا داشـته هپیمانكار ملزم به پذيرش و ب -26-٩

 باشد. 

 المی ايران را رعايت نمايد.  پیمانكار ملزم است قوانین و مقررات جمهوری اس -27-٩

در غیـر پیمانكار ملزم است در پايان قرارداد و به هنگام تسويه حساب با كارفرما نسبت به ارائه تسويه حساب فردی پرسـنل خـود اقـدام نمايـد؛  -28-٩

 ايـنصورت تسويه حساب با پیمانكار انجام نخواهد شد. 

 پیمانكار مكلف است در انجام كلیه امور با ناظر قرارداد هماهنگی داشته باشد.   -2٩-٩

 اين قرارداد هیچگونه تعهد استخدامی )از هر نوع( را برای كارفرما و در جهت استخدام پرسنل شركت پیمانكار ايجاد نمی نمايد.   -30-٩

كه كارفرما به پرسنل نمايد از اختیارات كارفرما بوده و از اين بابت سودی به  يای قانونیخارج از حقوق و مزا هر گونه كمك نقدی و يا غیر نقدی -31-٩

 پیمانكار تعلق نمی گیرد.  

 پیمانكار باشند.  و همچنین لباس فرم كلیه پرسنل پیمانكار بايستی دارای كارت شناسايی عكس دار و منقوش به مهر شركت -32-٩

ت ممانعت از بروز هرگونه مشكل كارگری و اعتصاب ناشی از آن اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد؛ لذا در صورت آنكه اين پیمانكار متعهد می گردد جه -33-٩

، كارفرما معادل يك درصد از كل مبلغ قرارداد از محل مطالبـات انجام امور بیمارستانی امر توسط پیمانكار محقق نگردد، به ازای هر روز توقف و يا تأخیر در كار 

مرتبه باشد، كارفرما عالوه بر اخـذ خسـارات  3روز و  3ضـمانت هـا و يا صورت حساب های پیمانكار كسر خواهد شد. چنانچه دفعات و مدت اعتصابات بیش از 

 فسخ قرارداد را به صورت يك طرفه خواهد داشت و پیمانكار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمايد.  وارده، حـق

 مانكار ملزم به پذيرش مسئولیت كلیه موارد حقوقی مرتبط با كار پرسنل معرفی شده و پیگیری آن می باشد.  پی -34-٩

( مندرج در پیوست شماره يك قرارداد و همچنین مقررات HSEپیمانكار ملزم و متعهد است خود و پرسنلش الزامات بهداشت، ايمنی و محیط زيست ) -35-٩

تشخیص كارفرما يا  ايمنی و انتظامی كارفرما را بطور كامل رعايت نمايند و چنانچه در حین انجام كار موضوع قرارداد به داليل قصور يا تخلف پیمانكار و به

و يا به هر شخص ثالثی وارد گردد، پیمانكار مسئول جبران آن و پرداخت هزينه های مراجع ذيصالح خسارت و آسیبی به اموال، تأسیسات و كاركنان كارفرما 

  مربوطه خواهد بود.  

كتور جهت با توجه به اصطحكاك دستگاه ها در صورت خرابی اقدامات الزم توسط پیمانكار جهت برطرف نمودن اشكال فنی انجام و سپس هزينه مذكور طی فا

خت به كارفرما ارائه خواهد شد .پردا
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 ( را رعايت نمايند.  5Sپیمانكار و پرسنل تحت امر ايشان ملزماند مطابق شرح مندرج در پیوست شماره دو، الزامات نظام آراستگی ) -36-٩

 دام بـه واگـذاری اطالعـات، اسـناد و مـداركپیمانكار بر  اساس تعهدنامه پیوست شماره سه قرارداد اقرار و تأيید می نمايد كه تحت هیچ شرايطی اقـ -37-٩

ز قـرارداد كارفرما به اشخاص ثالث ننموده و احتیاط های الزم را به منظور عدم افشای آنها نزد اشخاص ثالث بنمايد. در صورت عدم رعايت اين بنـد ا

  كارفرمـامأذون و مختار است كه به تشخیص خود قرارداد را فسخ نمايد.

 كه حسب صورتجلسه از طرف كارفرما تحويل و به پیمانكار ارئه میگردد . رژی كارفرما به شرح زير می باشدار ملزم به رعايت الزامات انپیمانك -38-٩

 می باشند.   ISO 50001پرسنل پیمانكار موظف به آشنايی و پايبندی به اصول و مقررات مديريت انرژی -الف

حسب درخواست كارفرما ، پیمانكار موظف به خريد و نصب دستگاههای مذكور  توسط پیمانكار ممنوع می باشد.استفاده از تجهیزات فرسوده و قديمی  -ب

 بوده كه هزينه مربوط حسب فاكتور از طرف كارفرما به پیمانكار پرداخت خواهد شد.

  خاموش بودن كلیه تجهیزات در زمان های غیر كاری الزامی می باشد.-ج

  باشند.  B و A  كی تجهیزات و ماشین آالت پیمانكار، بايد دارای سطح انرژی كلیه موتورهای الكتري-د

  استفاده پیمانكار از سیستم هوای فشرده مركزی شركت منوط به اخذ مجوز واحد مديريت انرژی می باشد. -ه

  باشد.( در زمینه مصارف گاز طبیعی الزامی می Bو   Aاستفاده از تجهیزات پربازده )سطح انرژی  -و

 اخذ تائیديه واحد مديريت انرژی درخصوص خريد تجهیزات و قطعات انرژی بر توسط پیمانكار الزامی است. -ز

تفاده پیمانكار متهعد میگردد كلیه ی دستگاه های خريداری شده توسط كارفرما را از شركت فروشنده سالم تحويل گرفته و ضمن آموزش پرسنل جهت اس-م

 می بايست جبران خسارت نمايد . ضرردقت الزم را به عمل آورد و در صورت در حفظ و نگهداری آن 

 تبصره : پیگیری گارانتی و تعمیرات دستگاه بر عهده پیمانكار میباشد .

 پیمانكار ملزم و متعهد است:  -3٩-٩

 عی پرسنل طبق احكام حقوقی كارفرما ثبت نمايد. كد شغل بیمه پرسنل را در فايل ارايه شده به سازمان تأمین اجتماعی، مطابق با پست های واق -الف

 گواهی اشتغال و كسر از حقوق درخواستی از سوی پرسنل را جهت ارائه به مراكز مورد نظر صادر نمايد. 

 جهت محاسبه مالیات كاركنان آيتم های اياب و ذهاب، ماموريت و وجه نسخ را مشمول كسور مالیاتی ننمايد. 

می بايست كلیه موارد اعالمی از طرف سازمان تامین اجتماعی را به عنوان مشمول بیمه ای اعالم و موارد غیر از آنچه از طرف ان جهت محاسبه بیمه كاركن

  .سازمان اعالم می گردد مشمول بیمه ننمايد

  

 تعهدات كارفرما:    -ب

ری امور محوله كارفرما متعهد می گردد كه فضا يا محلی را در قالب اتاق يا كانكس و يك خط تلفن داخلی در اختیار نماينده و سرپرست پیمانكار جهت پیگی

 قرار دهد.  

 كارت ثبت ساعت ورود و خروج برای كاركنان پیمانكار اقدام می نمايد.   دستگاه كارفرما نسبت به صدور كارت شناسايی و

 تأمین لباس كار و كفش كار و ساير تجهیزات حفاظت فردی پرسنل پیمانكار بر عهده كارفرما می باشد.  
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 ذهاب ارائه نمايد، به پیمانكار نیـز  ايـن خـدماتكارفرما در صورتی كه كارفرما جهت كاركنان خود غذا و سرويس اياب و  بیمارستان بر اساس شرايط حاكم در 

 ارائه خواهد شد.   

 32-٩. در اين ارتباط توجه به بند كلیه ی حقوق و مزايا در ... پرسنل بر اساس آنالیز ارئه شده توسط كارفرما پرداخت خواهد شد عالوه بر حق پیمانكاری، 

 ضروری است.  

ادث ناشی از عدم رعايت نكات ايمنی، حفاظت فردی و صنعتی و بهداشتی و يا غیره توسط پیمانكار و پرسنل ايشان كارفرما هیچگونه مسئولیتی درقبال حو

 در محل كار و حین مأموريت و حین اياب و ذهاب  ندارد. 

 پرداخت حقوق و مزايای كاركنان معرفی شده به پیمانكار بر اساس صورت حساب مورد تائید ناظر قرارداد. 

اخت متعهد میگردد در صورت نیاز پرسنل به دوره های آموزشی پس از اقدام توسط پیمانكار هزينه های مربوطه را بر اساس فاكتور ارائه شده پردكارفرما 

 نمايد.

بابت تاخیر در  ه هایكلیه ی جريمكارفرما متعهد میگردد در صورت وضعیت مالی پیمانكار را حداكثر تا ..... روز ماه بعد پرداخت نمايد در غیر اين صورت 

 ارسال لیست بیمه و دارايی و .... به عهده كارفرما خواهد بود .

 پرداخت می گردد. به ویهزينه تامین مواد و مصارف مورد نیاز به عهده كار فرما می باشد كه پس از تهیه پیمانكار و ارائه فاكتور 

توسط پیمانكار چك مالیات حقوق را در وجه پیمانكار صادر می نمايد و يا كارفرما پس از  كارفرما پس از ارائه رسید پرداخت مالیات حقوق و لیست حقوق-

ی مربوطه واريز  ارائه لیست حقوق توسط پیمانكار و ارائه مشخصات حوزه مالیاتی مربوطه مبلغ مالیات حقوق پرسنل را طی مهلت قانونی به حساب حوزه مالیات

يد. پیمانكار موظف است فیش پرداخت حق بیمه ماهانه را به كارفرما ارائه نمايد و كار فرما پس از صدور چك مبلغ آن و فیش آن را تحويل پیمانكار می نما

 را به حساب بیمه واريز می نمايد. 

 ار قرار دهد.مطلوب تر خدمت موضوع قرارداد در اختیار پیمانك یر محرمانه را به منظور انجام هرچهكارفرما متعهد می گردد اطالعات الزم و غ

ا جهت بهبود كارفرما متعهد میگردد كه نقطه نظرات پیشنهادی از سوی پیمانكار را بررسی و در صورت نیاز اقدامات الزم به منظور به كارگیری موثر آنه

 وضعیت كاری را محول نمايد .

 مسئولیتی در اين زمینه نخواهد داشت .در صورت بروز هرگونه خطا كادر درمانی مسئولیت آن با كارفرما می باشد و پیمانكار 

يه حساب های مورد هرگونه مطالبات پرسنلی و سازمانی تا تاريخ اخذ قرارداد اولیه بر عهده كارفرما میباشد كه در اين رابطه می بايست كارفرما نبت به تسو

 یچ گونه مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت .نیاز اقدامات الزم را به عمل آورد و در اين خصوص تا تاريخ اخذ قرارداد پیمانكار ه

ه گردد و در هرگونه پردداخت بابت مشاغل سخت و زيان آور با كارفرما میباشد كه میبايست مبلغی به عنوان ذخیره مشاغل سخت و زيان آور برآورد و ذخیر

 نظر قرار گیرد  به صورت شفاف در محاسبات و آنالیز حقوق مدمراتب صورت پرداخت به پیمانكار می بايست 

 تبصره : در صورت پرداخت مبلغ مذكور به پیمانكار تا قبل از اخذ قرارداد كلیه مطالبات فوق به عهده كارفرما می باشد .

قدام الزم را به عمل ار ابا توجه به اخذ قرارداد با پرسنل موجود كارفرما متعهد میگردد نسبت به تعیین تكلیف قرارداد های فوق تا تاريخ اخذ قرارداد با پیمانك

 آورد .

نمايد . و پیمانكار  كارفرما متعهد میگردد در زمان اخذ قرارداد با پیمانكار نسبت به تصفیه حساب كل پرسنل اقدام نموده و هرگونه مطالبات پرسنل را پرداخت

 تا قبل از اخذ قرارداد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .
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 به پیمانكار واگذار نگرديده رسماً به صورت كتبی اعالم و ضمیمه قرارداد نمايد . تامین پرسنل ز بیمارستان كه در خصوص كارفرما متعهد میگردد بخشهايی ا

پرداخت نمايد  كارفرما متعهد میباشد كلیه ی هزينه های معاينات دوره ای اختصاصی پرسنل تحت پوشش پیمانكار را پس از ارائه مستندات الزم به پیمانكار

  . 

  

 تغيير در حجم نيروي انساني و مدت قرارداد  -ماده ده

 

اقدام نموده و  به صورت كتبی به پیمانكار كارفرما مأذون و مختار است كه در طول مدت قرارداد نسبت به افزايش و يا كاهش نیروی انسانی مورد نیاز خود

 قرارداد متناسب با آن افزايش و يا كاهش خواهد يافت.   پیمانكار ملزم و متعهد به قبول آن می باشد. بر اين اساس مبلغ و حجم

ضی را از خود سلب همچنین كارفرما مأذون و مختار است مدت قرارداد را بنا به اختیار خود افزايش يا كاهش دهد و پیمانكار در اين رابطه حق هر گونه اعترا

 و اسقاط می نمايد. 

اس نظر كارفرما يا نماينده وی، مراتب به صورت كتبی )با امضـای مـديرعامل كارفرمـا( بـه پیمانكـار تبصره: در صورت افزايش يا كاهش نیروها بر اس

 ابـالغمیگردد كه اين تغییر از جانب پیمانكار الزم االتباع و الزم االجرا می باشد. 

  

 تغييرات مدت قرارداد   -ماده يازده 

 

 در موارد زير مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود:  

 (. 16در صورت بروز حوادث قهريه )ماده 

 در صورتی كه قوانین و مقررات جديدی وضع و يا محدوديت هايی ايجاد شود كه بر مدت ارائه خدمات موثر باشد. 

ی كه پیش آمدن اين موارد را مستلزم تغییر مدت قرارداد بشناسد تغییر مدت در موارد فوق كارفرما موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و در صورت

 قرارداد را به پیمانكار ابالغ می نمايد. 

 تمديد سالیانه قرارداد با توافق طرفین قابل تمديد با شرايط جديد می باشد .

  

 كسور قانوني  -ماده دوازده  

 

و   قررات و آئین نامه های مربوط به كار و تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و بهداشت كار و همچنین قـوانینپیمانكار تأيید می كند كه از جمیع قوانین و م

د اسـت همـه آنهـا مقررات مربوط به مالیاتها و عوارض مترتب بر قرارداد كه در زمان امضای قرارداد معتبر و الزم االجرا است كامالً مطلع بـود ه و متعهـ

 متوجه كارفرما نخواهد بود.  مربوط به قرارداد ر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذكر توسط پیمانكاررارعايت كند؛ در ه
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عدم ارائـه : پیمانكار ملزم و متعهد است حداكثر طی مدت سه ماه پس از خاتمه قرارداد نسبت به اخذ و ارائه مفاصاحساب بیمه اقدام نمايد. در صورت 1تبصره 

توسط پیمانكار طی مهلت تعیین شده، كارفرما می تواند رأساً نسبت به اخذ مفاصاحساب بیمه اقدام نموده و هزينه هـای  آن را  بـه   احساب بیمه مفاص

  03اضـافه 

 ساقط می نمايد. )سی( درصد باالسری از محل مطالبات، سپرده ها و تضامین پیمانكار وصول و پیمانكار حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و 

قانون تأمین اجتماعی  38: پیمانكار موظف است كاركنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و كل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 2تبصره 

اجرای قرارداد حاضر مبالغی به سازمان تأمین قانون تأمین اجتماعی عمل نكند و نتیجتاً بابت  38به آن سازمان بپردازد. در صورتی كه پیمانكار مطابق ماده 

ظور وصول مبالغ اجتماعی بدهكار شود و تبعاً طبق مقررات و قوانین جاری كشور اين بدهی از كارفرما مطالبه و دريافت شود، كارفرما حق خواهد داشت به من

جعه و از طريق ضبط و برداشت مبلغ ضمانت انجام تعهدات، سپرده حسن پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی، به هر طريقی كه صالح بداند به پیمانكار مرا

 انجام كار و ساير مطالبات پیمانكار و يا از طريق قانونی و قضائی احقاق حق نمايد. 

  

  جرايم  -ماده سيزده  

 

پس از اعالم كتبی به  كارگران پرداخت نشده باشد آن قسمت از تعهدات پیمانكار كه به تشخیص كارفرما ايفا نشده باشد يا هرگونه حقوقی كه به -13-1

ی ندارد هزينه آن توسط كارفرمـابرآورد شده و از پرداخت های ماهانه يا تضامین و مطالبات پیمانكار كسر می گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراض پیمانكار

گردد اقدام بـه و چنانچه كارفرما نواقصـی در امـورمحوله مشاهده نمايد پیمانكار می بايستی در مدت زمان الزم كه از طرف كارفرما تعیین و مشخص می 

كارفرما رأساً اقدام به رفع نقص نموده و مأذون و مختار است تا هزينه های كارسازی شده را به تشخیص خود به  رفـع آنهـا نمايـد؛ در غیـر ايـن صـورت

 اضافه يك برابر آن از پرداخت های ماهانه يا تضامین و مطالبات پیمانكار كسر نمايد. 

 فع نواقص كار كه به وسیله كارفرما اعالم می گردد سريعاً اقدام نموده و در غیر اين صورت چنانچه سهل انگاری مشاهده شود بـدونپیمانكار موظف است در ر

سـتمزد اغماض طبق مفاد قرارداد با پیمانكار برخورد خواهد شد. اين سهل انگاری شامل اشتباه در تنظیم صورت حساب هـا، تنظـیم لیسـت حقـوق و د

 و ديگر اسناد مرتبط می باشد.  و بیمه و مالیات  لپرسـن

 ـده از جانـبجرايم تأخیر يا تعلل در انجام تعهدات به هر میزان كه كارفرما تشخیص دهد با پیمانكار  میباشد و پیمانكار در پرداخت جـرايم تعیـین ش -13-2

  كارفرما حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می نمايد.

كـار چنانچه پیمانكار در طول مدت اجرای قرارداد به موقع نسبت به انجام وظايف خود اقدام ننمايد و به هر دلیلی موجب ايجاد وقفه در رونـد  13-3

ه به حساب پیمانكار )سی( درصد اضاف 30 های مربوطه را برآورد و با كارفرما رأساً نسبت به رفع مانع اقدام و هزينهپس از اعالم كتبی به پیمانكار ، گـردد،

 منظور خواهد نمود.   

)بیست( درصـد مبلـغ  قـرارداد تجـاوز نمايـد، كارفرمـا مـأذون  20چنانچه مجموع ارزش ريالی جرايم تأخیر يا تعلل پیمانكار در بخش های مختلف از  -13-4

 )بیست( درصد مبلغ قرارداد تجاوز نمايد.  20دريافت از پیمانكار نمی تواند از  ولی در صورت ادامه، جرايم قابل. و مختار است نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد

 نمی باشد.   1٩تبصره: دريافت وجه التزام مقرر مانع از الزام به ايفای تعهد يا اعمال حق فسخ قرارداد مطابق ماده 

  

 تضمين خسارت هاي وارده  -ماده چهارده  



 قرارداد تأمين نيروي انساني  اسناد مناقصه 

  

  

                - 

 

                                    

  

 

  خسارت های وارده توسط كاركنان پیمانكار به كارفرما )اعم از تأسیسات و ...( معادل مبلغ كل قرارداد در طول يكتعهد پیمانكار در قبال  -14-1

 سال می باشد. 

  مسئولیت مدنی اعمال خالف قانون كاركنان بر عهده و هزينه پیمانكار می باشد.  -14-2

  

 حوادث قهريه )پيش بيني نشده(   -ماده پانزده  

 

صورت بروز جنگ اعم از اعالم شده يا نشده، انقالب عمومی، شیوع بیماری واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشكسالی های بی  در -15-1

 نمايد. )بیست( روز كارفرما را از بروز اين گونه حوادث مطلع   20 سابقه، آتش سوزی های دامنه دار و مانند آنها، پیمانكار مكلف است حداكثر ظرف مدت

گرفته و يا كارفرما پس از حصول اطالع، موضوع را مورد بررسی قرار داده و درصورت احراز صحت ادعای پیمانكار بر حسب مورد تمديد مناسبی را در نظر 

جه را به اطالع پیمانكار خواهد نسبت به خاتمه دادن قرارداد و يا حذف تعهدات انجام نشده در اثر وقوع حوادث قهريه از قرارداد اتخاذ تصمیم نموده و نتی

 رساند. 

ئول عدم انجام تعهدات قراردادی توسط پیمانكار به دلیل بروز شرايط قهريه به منزله قصور يا نقض قرارداد تلقی نمی شود. همچنین كارفرما مس -15-2

 يط قهريه ديده است، نخواهد بود. خسارت هايی كه پیمانكار در نتیجه عدم اجرا و يا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرا

 در صورت بروز حوادث قهريه قرارداد موقتاً معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می يابد.    -15-3

 : چنانچه مدت حوادث قهريه بیش از يك ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد. 1تبصره 

  رداد بر اساس مفاد اين ماده، مبلغ قرارداد مشمول تعديل نخواهد شد.: در صورت تعلیق قرا2تبصره 

  

 انتقال به غير  -ماده شانزده  

 

 پیمانكار حق انتقال يا واگذاری كل قرارداد را به غیر ندارد.  -16-1

 نمايد.  پیمانكار نمی تواند بدون موافقت كتبی كارفرما تمام يا قسمتی از قرارداد را به غیر واگذار  -16-2

زمانی بكاهد و تحت تبصره: در صورت موافقت كارفرما مبنی بر واگذاری جزيی از كار به غیر، واگذاری جزيی نبايد به قسمی باشد كه از ادامه كار طبق برنامه 

ثر اين واگذاری بوجود خواهد آمد مسئول هیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدات پیمانكار نخواهد كاست. در هر صورت پیمانكار نسبت به تأخیرات احتمالی كه در ا

 بوده و مشمول جريمه تأخیر در انجام تعهدات خواهد شد. 

  

 قانون منع مداخله   -ماده هفده  

 



 قرارداد تأمين نيروي انساني  اسناد مناقصه 

  

  

          

 

                                    

  

 و اصالحیه های بعدی آن نمی باشد.  7331دی ماه  22پیمانكار اعالم می دارد كه مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله مصوب 

  

 هدايا   - ماده هجده 

 

ی اعم از نقدی و پیمانكار حق ندارد به منظور تحصیل قرارداد به متصديان مربوطه يا واسطه ها يا خويشاوندان آنها حق العمل يا پاداش يا تحفه يا هداياي

 جنسی عطا نموده و يا آنها را در منافع خود سهیم نمايد. 

  

 فسخ قرارداد  -ماده نوزده  

 

 در موارد زير كارفرما مأذون و مختار است قرارداد را فسخ نمايد:  -1-1٩

 الف( قصور و مسامحه در انجام هر يك از تعهدات قراردادی )اعم از فعل يا ترك فعل(. 

 رها كردن كاركنان بدون سرپرست يا تعطیل نمودن كار بدون اجازه كارفرما. 

 .  01قرارداد وفق ماده  عدم قبول تغییر در حجم نیروی انسانی و مدت

 انحالل يا ورشكستگی پیمانكار. 

 . 13ه ( تأخیر يا تعلل پیمانكار بیش از مواعد و موارد مقرر وفق ماده 

 انتقال كل يا جزيی از قرارداد به شخص ثالث، بدون اجازه كتبی كارفرما. 

 قرارداد گردد.  17پیمانكار مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده 

 .  38-٩و بند  18انكار وفق ماده تخلف پیم

 وجود مانع قانونی بر اجازه انجام و ادامه كار برای پیمانكار. 

 عدم توانايی پیمانكار در اجرای قرارداد. 

ع نواقص كارهای انجام عدم اجرای هر يك از مفاد قرارداد توسط پیمانكار كه اجرای قرارداد را به مخاطره افكند و يا عدم انجام دستورات كارفرما به منظور رف

 شده معیوب در مهلت معقولی كه برای پیمانكار تعیین  شده است.  

 خواهد بود. : تشخیص كارفرما مبنی بر انطباق تخلف پیمانكار با يك يا تعدادی از موارد مذكور برای فسخ قرارداد و اجرای تمام مفاد اين ماده كافی 1تبصره 

، پیمانكار مكلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قراردادی معادل مبلغ قرارداد به كارفرما 1-1٩لل مشروحه در بند در صورت فسخ قرارداد به يكی از ع

 می باشد. 

 گردد.  لقی می: با تصمیم كارفرما جهت فسخ قرارداد، مراتب كتباً به اطالع پیمانكار خواهد رسید و از تاريخ ابالغ مكاتبه يادشده قرارداد فسخ شده ت2تبصره 



 قرارداد تأمين نيروي انساني  اسناد مناقصه 

  

  

                - 

 

                                    

  

ص كارفرما پیمانكار موظف است ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسويه حساب به محل كارفرما مراجعه نمايد و در صورت عدم مراجعه تشخی

 قطعی و مالك عمل خواهد بود. 

رفرما مأذون و مختار است كه جرايم و وجه التزام را از محل : فسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، دريافت جرايم و وجه التزام نمی . باشد همچنین كا3تبصره 

متعهد به پرداخت  مطالبات و تضامینی كه پیمانكار نزد او دارد بدون احتیاج به انجام اقدامات اداری يا قضايی وصول نمايد. در صورت عدم تكافو، پیمانكار

 الباقی خواهد بود.  

از خیار شرط مأذون و مختار است كه قرارداد را بنا به مصلحت و صالحديد خود تا يك ماه پیش از پايان قرارداد فسخ جدای از موارد فوق، كارفرما با استفاده 

 فوق( بدون دريافت وجه التزام مقرر تضامین قرارداد آزاد می گردد.  2نمايد. در اين صورت پس از تسويه حساب با پیمانكار )طبق تبصره 

  

 حل اختالف   -ماده بيست 

 

داد يا اسناد و مدارك در صورت بروز هر گونه اختالف میان طرفین اعم از اينكه مربوط به انجام موضوع قرارداد يا مربوط به تفسیر و تعبیر هر يك از مواد قرار

 وریغیر اين صورت موضوع داطرفین بدواً سعی در حل و فصل آن از طريق مذاكره يا مصالحه نموده و در ابتدا توسط نماينده دو طرف و سپس  آن باشد

الطرفین حل و فصل می گردد و نظر اكثريت داوران بدون  يك داور از جانب پیمانكار و يك داور مرضی از جانب كارفرما ، داور نفره تعامل يك  3هیئت 

  یگیری و ارجاع داده خواهد شد .مورد ... طرفین خواهد بود در غیر اين صورت از طريق مراجع ذيصالح قضايی پاعتراض الزم االتباع بوده و 

رارداد با تشخیص پیمانكار ملزم است تا حل اختالف تعهداتی را كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارد اجرا نمايد و در غیر اين صورت كارفرما طبق مفاد ق

 ستی به تعهدات خود نسبت به پیمانكار عمل نمايد. خود نسبت به پیمانكار عمل می نمايد. بديهی است كارفرما نیز در طول مدت حل اختالف می باي

  

 كليت قرارداد  -ماده بيست و يك

 

قرارداد راجع به حل اختالف، يك بخش يا يك ماده از آن نمی تواند به تنهايی مورد استفاده  02اين قرارداد يك كلیت و مجموعه است و به غیر از مفاد ماده 

 رداد با ماده ديگر نقض نمی گردد. قرارگیرد و هیچ ماده ای از اين قرا

  

 عناوين  -ماده بيست و دو 

 

از مفاد مواد می  كلمات و عباراتی كه درعناوين مواد قرارداد، اسناد و مدارك و پیوست های اين قرارداد نوشته شده است به منظور راهنمايی و اطالع يافتن

 باشد و نمی توان از آنها در تفسیر مواد قرارداد استفاده كرد. 
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 ساير شرايط   -ماده بيست و سه 

 

 موارد زير را پیمانكار تأيید می نمايد: 

 قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن كامالً آگاه شده است.  2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده 

 نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در محل يا نقاط ديگر اطمینان يافته است. 

 تماعی، مالیاتها،  عوارض و ديگر قوانین و مقررات، كه تا تاريخ امضای قرارداد معمـول و مجـری بـودههای اج از قوانین و مقررات مربوط به كار، بیمه 23-3

 انكار است. است، كامالً مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت كند. در هر حال، مسئولیت عدم رعايت قوانین و مقررات ياد شده، بر عهده پیم

 رداد، سود مورد نظر خود و تمام هزينه های ناشی از مفاد بندهای باال را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواسـت اضـافهبه هنگام امضای قرا -23-4

 پرداختی ندارد. 

در مورد آن اسـتناد بـه به هر حال، پیمانكار تأيید می نمايد كه هنگام امضای قرارداد مطالعات كافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است كه بعداً 

 جهـلخود نمايد. 

  اقامتگاه و نشاني قانوني طرفين -ماده بيست و چهار 

 

 . شیراز ، خیابان قصرالدشت ، خیابان عفیف آباد بیمارستان دكتر میر*نشانی كارفرما:

 71837-838٩8صندوق پستی:     071 -36282826شماره تلفن: 

 *نشانی پیمانكار: ............................................................................   

 كدپستی: ........................  شماره دورنگار:  .......................  شماره تلفن: ..................  

هر يك از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد موظف است فوراً نشانی جديد را به طرف ديگر اعالم  چنانچهمحل انعقاد قرارداد اقامتگاه كارفرما می باشد. 

فارشی ارسال  و نمايد. در صورت عدم اعالم نشانی جديد، نشانی های قبلی قانونی تلقی شده و هر گونه نامه و ابالغیه كه به نشانی های مذكور توسط پست س

 ود يا به شماره های اعالم شده فاكس گردد دريافت شده تلقی خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود. يا با اخذ رسید تحويل ش
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                - 

 

                                    

  

 تعداد مواد و نسخ امضا شده قرارداد   -ماده بيست و پنج

 

ـا  ماده و چهار نسخه تهیه و تنظیم شده است و طرفین در تأيید شرايط و مفاد قرارداد و با اختیار و آگـاهی كامـل ذيـل كلیـه نسـخ را امض 52اين قرارداد در 

 داد به پیمانكار تحويل خواهد شد. و گواهی نموده اند و همه نسخ قرارداد دارای آثار قانونی يكسان و اعتبار واحد می باشد. پس از امضا يك نسخه از قرار

 

 

 

 

 

                                                               كارفرما بیمارستان دكتر میر                 
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  ( HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست ) -پيوست شماره يك 

 

كارفرمـا باشـداقدام   HSEكه مورد تأيید واحـد HSE، با عنوان مسئول HSEپیمانكار بايستی نسبت به معرفی يك نفر دارای تحصیالت و تجربه مرتبط با -1

 نمايد. 

 رفرما می باشد. كلیه پرسـنلكا  HSEپیمانكار موظف به تدوين برنامه آموزشی ايمنی، بهداشت و محیط زيست برای كاركنان خود و اخذ تأيیديه مديريت -2

 الزم را فراگیرند.  HSEتحت پوشش پیمانكار بايستی آموزش های 

 كه از طريق كارفرما برگزار می گـردد ، پیمانكـار متعهـد بـه  HSEدر صورت اعالم كارفرما مبنی بر لزوم شركت كاركنان پیمانكار در دوره های آموزشی 

 می باشد. مشاركت فعال كاركنان در آموزش ها 

 كارفرما می باشد.   HSEپیمانكار موظف به انجام  معاينات بدو استخدام، دوره ای  و اختصاصی  پرسنل تحت پوشش و ارائه گزارش نتايج به واحد 

 كسر خواهد گرديد.  از صورت حساب پیمانكار HSEتبصره: در صورت انجام معاينات كاركنان پیمانكار توسط كارفرما، هزينه های مرتبط با اعالم واحد 

 كلیه كاركنان پیمانكار بايستی از سالمت جسمی و روانی كامل برخوردار باشند. -5

ا آن شـرايط پیمانكار متعهد می گردد كلیه كاركنان خود از شرايط اضطراری شركت كارفرما آگاهی داشته و تمهیدات الزم برای پیشگیری و يا مقابلـه بـ-6

 بكار گیرند.  را

 نكار متعهد به استفاده از تجهیزات و ابزار كار ايمن در حین كار توسط كاركنان خود می باشد. پیما -7

العمل پیمانكار موظف به اخذ مجوز ايمنی و زيست محیطی كار قبل از انجام فعالیت های پرخطر و يا آالينده محیط زيست كاركنان خود طبـق دسـتور-8

 كارفرما می باشد.   HSEواحد اخـذمجوز ايمنی و زيست محیطی كار از 

 يـین نامـه هـایتماعی، مقررات وزارت بهداشـت ، آاعم از قانون كار، قوانین تأمین اج HSEپیمانكار موظف به رعايت كلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با -٩

ز سـوی حفاظت فنی و بهداشت كار، قوانین و الزامات سازمان محیط زيست، سازمان بازيافت و سازمان آتش نشانی و ... همچنین موارد ابـالغ شـده ا

 كارفرما می باشد.  HSEكارفرمـا،مقررات، روش های اجرايی ودستورالعمل های 

 ع رويداد و آلودگی محیط زيست توسط كاركنان خود را فراهم نمايد. پیمانكار بايستی تمهیدات الزم را برای پیشگیری از وقو-10

 كارفرما می باشد.  HSEپیمانكار متعهد  به اعالم گزارش حوادث، شبه حوادث و خطرات به واحد -11

 ر می باشد. مسئولیت كلیه حوادث، آسیب به افراد، اموال و محیط زيست ناشی از فعالیت پیمانكار  وكاركنانش برعهده پیمانكا-12

 اير مسئولیت هـایكلیه اقدامات در زمان وقوع حادثه برای كاركنان پیمانكار  از قبیل ارسال گزارش حادثه به تأمین اجتماعی، اداره كار و ... و همچنین س-13

 قانونی، جبران خسارت و پرداخت هزينه ها برعهده پیمانكار می باشد. 

پیمانكار موظف است حادثه ديده را بطور كامل همراهی نموده و كلیه هزينه هـای مـرتبط  HSEپیمانكار، مسئول در صورت بروز حادثه برای كاركنان -14

 راپرداخت نمايد.  

 كاركنان پیمانكار قبل از استفاده از تجهیزات و دستگاه ها، بايستی مجوز استفاده را اخذ نمايند. -15

 از  لباس كار،كفش ايمنی و وسايل حفاظت فردی توسط كاركنان خود می باشد.  پیمانكار متعهد به نگهداری و استفاده صحیح-16
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 كاركنان پیمانكار بايستی پس از پايان هر روز كاری نسبت به نظافت و پاكسازی محدوده فعالیت خود اقدام نمايد. -17

 )پنج( درصد از صورت وضعیت همان ماه پیمانكـار  بـا اعـالم 5 )يك( تا 1، كارفرما مجاز به  اعمال جريمه به میزان HSEدر صورت عدم رعايت موارد -18

 كارفرما می باشد.  HSEواحد 
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 ( 5Sاصول و الزامات نظام آراستگي ) -پيوست شماره دو 

 

  

 *اصل اول: 

گذاری  سوا كردن به عنوان اصل اول مطرح بوده و اين اصل به معنی سوا كردن اقالم غیرضروری، دور كردن اقالم غیر ضروری از محیط كار  و اولويت -تعريف 

 اقالم ضروری است.  

 د. اقالم ضروری: اقالمی است كه مورد نیاز واحد است و از آن ها به صورت مستمر و يا دوره ای استفاده می شو

 اقالم غیر ضروری: اقالمی است كه برای واحد مربوطه و براساس مأموريت واحد كاربرد ندارد و بايد تعیین تكلیف شود.  

 نكات:  

 وسايل و تجهیزات براساس ضرورت استفاده و عدم نیاز به استفاده آنها مشخص و تعیین تكلیف شوند. 

 و نیاز به تعمیر و سرويس دارد، جهت رفع اشكال اقدام شود.  وسايل و تجهیزاتی كه استفاده از آنها ضروری است

 جهت اجرای صحیح اصل اول، انجام اقدامات زير ضروری است: 

 يك لیست از عناوين گروه های كاال كه در محیط كار وجود دارد تهیه و اقالم غیر ضروری تعیین تكلیف شود. 

  ه و در صورت عدم استفاده تعیین تكلیف شود.در يك دوره خاص كاربرد هر يك از اقالم شناسايی شد

  منابع آلودگی شناسايی و عیب )ريزش، نشتی، ...( برطرف شود.

  اقالم معیوب )نقص فنی( شناسايی و نسبت به رفع عیب آنها اقدام شود.

  تجهیزات معیوب اصالح و تعمیر گردد.

  اقالم سالم بجای اقالم معیوب جايگزين گردد. -6

 ا، زير پله ها، ... )آن محل هايی كه در اختیار پیمانكار قرار دارد( به منظور شناسايی اقالم مازاد يا معیوب شناسايی گردد.  انبارك ه -7

  

 *اصل دوم:  

در مرتب كردن به معنی سامان دادن است يعنی اين كه اقالم مورد نیاز را به نحوی مرتب كنید كه هر چیزی در جای خود قرار گیرد و به آسانی  -تعريف

ا اختصاص دادن محل دسترس باشد. برای اين منظور بايد ابتدا مقدار مورد استفاده از هر چیز مشخص و اولويت استفاده از آن تعیین گردد. به اين ترتیب ب

 كنیم.  مناسب با حجم مناسب برای هر يك از اقالم و با زدن برچسب روی قفسه ها و رنگ آمیزی محلها نسبت به تعیین محل هر يك از اقالم اقدام می

 بديهی است در تعیین محل ها بايد مسايل حمل و نقل و جابجايی و غیره را نیز در نظر گرفت.  

  ح اقالم محیط كار اقدامات زير انجام شود:به منظور چیدمان صحی

 اقالمی كه كاركنان تحت امر پیمانكار  با آنها سر و كار دارند بر حسب نوع و ضرورت مصرف چیدمان می شوند. 
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چسب و غیره محل برای هر يك از اقالم و تجهیزاتی كه در اختیار پیمانكار است محل خاصی در نظر گرفته شود و با خط كشی، عالمت گذاری، نصب بر

  شناسايی شود. 

  اقالم به ترتیب اندازه، نوع و رنگ در كنار يكديگر قرار گیرد.

  در انتخاب مواد اولیه و تجهیزات حتی المقدور مالحظات ايمنی و زيست محیطی رعايت گردد.

  برای پوشه ها، زونكن ها، كاورها، ... از استاندارد رنگ های موجود در شركت استفاده شود.

  در روی میز كار، از اقالم تعیین شده در استاندارد نظام آراستگی استفاده شود )تلفن، لوازم التحرير، پوشه و ...(.

  چیدمان صحیح اقالم داخل فايل ها و كمدهای شخصی افراد انجام پذيرد.

  محل خاص برای نگهداری ضايعات با تابلو مخصوص و طبقه بندی مخصوص تعیین شود. 

  اسم خاص لوازم، تجهیزات و ماشین آالت روی آن ها درج گردد. 

  تابلوهای مناسب برای شناسايی اقالم، دپوهای مواد و ضايعات، محصول و ... )متعلق به پیمانكار( تهیه شود. 

  از فضايی كه در اختیار پیمانكار قرار داده شده است استفاده بهینه گردد.

 زم خاص در محل های مخصوص و استفاده از فويل برای گلدان های نامناسب )در صورت استفاده از اين گونه موارد(.  قراردادن گلدان، تابلو و لوا

  

  

  

  

  

  *اصل سوم: 

قوت  و  به معنی پاكیزگی و نظافت بوده و بر تمیز كردن محیط كار اشاره دارد. تمیز كردن از ديد نظام آراستگی خود نوعی بازرسی است كه نقاط  -تعريف

و   بوده و اجرای آن می تواند بهترين نوع تبلیغ 5Sضعف را نشان می دهد. پاكیزگی طبق چك لیست های نظافت تعريف شده يكی از مهمترين دستورهای 

 در جامعه باشد. معرفی شركت 

 به منظور نظافت صحیح اقالم محیط كار اقدامات زير انجام شود: 

 گی و تعیین روش های پاكیزگی و رفع آلودگیها . شناسايی اقدامات مرتبط با پاكیز

 ريشه يابی علل آلودگی )در مورد تجهیزات و محدوده در اختیار پیمانكار(. 

 رعايت متد تفكیك زباله. 

ود اجرای برنامه های پاكیزگی و نظافت )چك لیست نظافت( بايستی توسط پرسنل خدماتی اجرا شود و در صورت عدم حضور پرسنل خدماتی پیمانكار خ

  مسئول نظافت می باشد. 
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   پيوست

١    

- 

   موضوع

  *اصل چهارم: 

رد معادل فارسی آن آراستگی پايدار از طريق استاندارد سازی است. معنی اين دستور مرتب نگه داشتن محیط كار و زندگی در سطح خوب و استاندا -تعريف

استانداردهای  يعنی كنترل اصالح دائمی سه دستور اول كه شامل ساماندهی، نظم و ترتیب و پاكیزگی برطبق 5Sاست و به اين ترتیب استاندارد سازی در 

 موجود در سازمان است. 

 دسترس می باشد.  نكته: استانداردهای مرتبط با نظام آراستگی بايستی مطابق جدول استانداردهای تدوين شده رعايت شود. اين استاندارد از طريق كارفرما در

  

  *اصل پنجم:

نظور از اين دستور، آموزش دادن به افراد جهت ايجاد توانايی برای انجام كلیه امور اين اصل به معنی سازمان يافتگی نظم و ترتیب و انضباط است. م -تعريف

مور به طور مناسب در به شیوه مطلوب و مورد نظر است. همچنین انضباط به معنای آموزش افراد و آگاه كردن آنها از مقررات و ايجاد توانايی الزم برای انجام ا

جاد عادات صحیح به جای عادات نادرست است. اجرای دقیق مقررات به صورت يك فرهنگ در محیط كار امری الزامی كاركنان می باشد. به عبارت ديگر اي

 است كه برای دستیابی به آن می توان از گردهمايی ها و جلسات كوتاه آموزشی با حضور فعال و كامل همه افراد استفاده نمود. 

 است اقدامات زير انجام شود: به منظور فرهنگ سازی صحیح در محیط كار الزم 

  شناسايی عادت های رفتار نامناسب در محیط كار در خصوص نظام آراستگی و تالش در جهت رفع آنها.

  ريشه يابی علت های بروز عادت های نامناسب و رفتار ناشايست محیط كار در خصوص نظام آراستگی و تالش در جهت رفع آنها.

 ار عادت های خوب. تعیین تمرين های خاص برای تكر

  اطالع رسانی مناسب به پرسنل در خصوص استانداردها و مسائل مرتبط با نظام آراستگی.

 . 5Sارزيابی دوره ای آگاهی پرسنل از 

  

 *مميزي نظام آراستگي: 

در صورت وجود عدم انطباق ها بر طبق  در دوره های مختلف، واحدهای كارفرما و پیمانكاران بر طبق چك لیست های ممیزی مورد ممیزی قرار می گیرند و

 دستورالعمل ممیزی نظام آراستگی جاری سازمان عدم انطباق با درصدهای مختلف صادر می گردد كه مالك ارزيابی واحدها است.

و پس از طی يك مرتبه تذكر  در صورت عدم رعايت اصول نظام آراستگی از سوی پیمانكار، كارفرما مأذون و مختار است كه با نظر دبیرخانه نظام آراستگی

 )پنج( درصد به عنوان جريمه از مطالبات پیمانكار كسر و برداشت نمايد.  5شفاهی و يك مرتبه تذكر كتبی، در مرتبه سوم رأساً تا میزان 

  

ن كنندگان كاال و خدمات  -شماره سه                    تعهدنامه منع افشاي اطالعات توسط تأمي 

 

دات يا امور محوله از جانب موضوع تعهدنامه عبارت است از عدم افشای اطالعات و رعايت شرايط، حدود، مالكیت و جزيیات مربوطه كه به منظور انجام تعه

 شود. در اختیار تأمین كننده قرار داده می  واگوسشركت 

 مستثنی گردد.  واگوسكلیه اطالعاتی كه در اختیار تأمین كننده قرار می گیرد اكیداً محرمانه تلقی می گردد؛ مگر اينكه مواردی توسط شركت 
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 مدت  

 

 تعهدنامه حاضر در مدت زمانی يكسال معتبر و الزم االتباع است.  

به هر نحو، تأمین كننده متعهد است كلیه اسناد و اطالعات را ظرف مدت يك هفته به شركت  واگوستبصره: در صورت قطع همكاری تأمین كننده با شركت 

 حق افشا و بكارگیری اطالعات فوق و دانش حاصله را ندارد.   واگوسمسترد نمايد. همچنین تأمین كننده بدون اجازه كتبی شركت  واگوس

  

 جزييات اطالعات  

 

ستد، فنون، فهرست،  هرگونه گذرواژه، رمز، فرمول، الگو، نرم افزار، برنامه، سیستم، وب سايت اختصاصی، روش، تكنیك، فرآيند، روش انجام كار، تجارت و داد و

، مالی، پرسنلی، تجاری، فنی، نامه، يادداشت، گزارش، قرارداد، صورتحساب، فرم، كاربرگ، صورتجلسه، نقشه، تصوير، فیلم، صوت، نوشته، كد، اطالعات اداری

ا ارسال شده يا در علمی، صنعتی و هر اطالع از كم و كیف امور و  فعالیتها كه بر روی  كاغذ يا هر شكل حامل ذخیره شده يا به وسیله هر ابزار ضبط و ثبت ي

 حافظه اشخاص حفظ شده يا به وسیله گفتار يا عالمات و اشارات بیان شده. 

 واگوسعات اشاره شده، اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، خصوصی و عمومی طرف هرگونه معامله يا همكاری با شركت توضیح: جزيیات اطال

 را نیز در بر می گیرد. 

  

 

 

 

 شرايط و تعهدات 

 

ای ارزش اقتصادی است. تأمین كننده تعهد تلقی شده و امانت محسوب می گردد و دار واگوسكلیه اطالعات موضوع اين تعهدنامه اسرار تجاری شركت  -الف

 واگوسكت مینمايد در صورت نقض مفاد اين تعهدنامه از سوی هر يك از پرسنل و همكاران حقیقی يا حقوقی وی، خود ملزم به جبران خسارات وارده به شر

 خودداری و ممانعت نمايد.  واگوسبدون مجوز شركت  باشد. تأمین كننده تعهد می نمايد كه از هرگونه دخل و تصرف، نسخه برداری و افشای اطالعات

( متعلق ICTاز امكانات، تجهیزات و ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی ) واگوسكاركنان و همكاران حقیقی يا حقوقی تأمین كننده مجاز اند صرفاً با مجوز شركت 

 و در چارچوب تعیین شده استفاده نمايند.  واگوسبه شركت 

 واگوس( شركت ICTتعهد می نمايد كه از انتشار، ارسال، نگهداری يا بارگذاری اطالعات شخصی خود در سامانه های ارتباطی و اطالعاتی )تأمین كننده 

ايی را گونه ادع خودداری نمايد. در صورت تخلف، مسئولیت عواقب احتمالی ناشی از عدم رعايت مفاد اين بند تماماً بر عهده تأمین كننده می باشد  و حق هر

 در  اين رابطه از خود سلب و اسقاط می نمايد.  
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به منظور عدم  تأمین كننده اقرار و تأيید می نمايد كه تحت هیچ شرايطی اقدام به واگذاری اطالعات به هر شخص ثالث ننموده و كلیه احتیاط های الزم را

 نموده باشد يا رأی مرجع قضايی حكم به افشای اطالعات نمايد.  افشای آنها نزد اشخاص ثالث به عمل آورد؛ مگر در مواردی كه قانون حكم

مشروط بر اينكه اين عمل بطور منطقی الزمه كار  واگوسبر همین اساس صرفاً مشاوران و سازمان های دولتی جمهوری اسالمی ايران به تشخیص شركت 

 رجوع شده به آنها باشد از اين قاعده مستثنی هستند. 

 ادی و معنوی كلیه اختراعات، طرح های صنعتی، عاليم تجاری، نرم افزارهای رايانه ای و ساير اطالعات و ابداعاتی كه به هر نحوی از انحامالكیت حقوق م -ها

 می باشد.  واگوسايجاد، تكمیل يا ثبت گردد تماماً متعلق به شركت  واگوسدر طول مدت همكاری با شركت 

، قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ايران و سايركشورهای مرتبط با فعالیت واگوسيف محوله در همكاری با شركت تأمین كننده ملزم است هنگام انجام وظا

 های خود و حسب مورد قوانین و مقررات بین المللی را به دقت مراعات نمايد. 

در اختیار دارد )اعم از نوشتاری يا هر نوع رسانه ديگر، به را كه  واگوس، تأمین كننده ملزم است كلیه اطالعات متعلق به شركت واگوسبه محض ابالغ شركت 

 بازگرداند.  واگوسانضمام كلیه رونوشت ها، كپی ها و نسخه های بازسازی شده( بدون هرگونه نسخه برداری ظرف مدت يك هفته به شركت 

 اطالعات نبايد در راستايی غیر از توافقات طرفین بازسازی يا تغییر شكل داده شود. 

حبه در رابطه با مین كننده تعهد می نمايد كه مادام العمر و يا تا زمانی كه اطالعات شركت از هر سطحی به سطح عمومی تغییر يابد، از انجام هر گونه مصاتأ

خودداری  واگوسز شركت موضوع همكاری و اطالعات مربوط به آن به هر نحو با كلیه رسانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز كتبی ا

 الزامی است.  واگوسنمايد. در خصوص چاپ كاتالوگ و بروشور توسط تأمین  نكننده يز اخذ مجوز كتبی از شركت 

( شركت ICTبرای هرگونه ممیزی، كاوش و پايش فعالیتهايش كه توسط ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی ) واگوستأمین كننده تا پايان مدت همكاری با شركت 

 وكالت و اختیار تام و بالعزل با حق تفويض به غیر می دهد.   واگوسانجام گرفته باشد، به شركت  اگوسو

 گیرنده اطالعات حق انتفاع يا استفاده از اطالعات موضوع اين تعهدنامه را برای خود ندارد. 

 اين تعهدنامه برای مدير عامل، اعضای هیئت مديره و كلیه كاركنان تأمین كننده الزم االتباع می باشد. -ل

  

 حدود مالكيت اطالعات - ٥

 

می تواند بدون اجازه تأمین  واگوسمی باشد و شركت  واگوستأمین كننده اقرار می نمايد كه تمامی اطالعات موضوع همكاری، متعلق به دارايی های شركت 

 كننده  ااز ين اطالعات بهره برداری نمايد. 

  

 جبران خسارت   -٦

 

سالمی ايران كلیه در صورت عدول تأمین كننده از تعهدات فوق، شركت قرارداد را فسخ و يا اصالح )يا همكاری را قطع( و يا مطابق قوانین و مقررات جمهوری ا

از عدم رعايت مفاد اين تعهدنامه را به تشخیص خود محاسبه نموده و از هرگونه مطالبات و تضامین تأمین كننده كه نزد خود دارد  خسارات وارده به خود ناشی

كاربرد  يا واگذاری و رأساً برداشت نمايد و در صورت عدم تكافوی اين منابع و نیاز به اقامه دعوی، تأمین كننده تعهد عدم واگذاری اطالعات، اسناد و مدارك و

 مايد.   آنها به صورت جزيی يا كلی به غیر را تأيید می نمايد و حق هر گونه اعتراضی به تشخیص شركت و نحوه عمل وی را از خود سلب و اسقاط می ن
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 . كارفرما میباشدو هزينه ه حق و حقوق و دستمزد و كسورات قانونی مرتبط بعهده لیآزمايشی و اوتی كای بازنشسته ، صورت به كارگیری نیروه -7

یل احتمالی مربوط به منابع انسانی ناشی از تخلف كارفرما  در خصوص سختی كار ، مسائل اخالقی  و ايمنی كه توسط سازمان های باال دستی تحمجرائم -8

 متوجه و به هزينه ی كارفرما میباشد . گردد

 عارضه ی مشكالت شرايط ايمن به عهده كارفرما است .-٩

 د و مقررات جاری و آتیه  ناشی از سختی كار  و ساير هزينه های مطرح نشده در قرارداد به عهده و هزينه كارفرما میباشد .استاندار -10

و ملزومات و مصرفی و ساير درخواستی كارفرما توسط پیمانكار  تهیه و ساير پرداخت های درخواستی توسط كارفرما جهت پرسنل به عنوان مثال لباس  -11

 باالسری پیمانكار پرداخت میگردد  با هزينه

كه در قرارداد ديده نشده به طبع بايد توسط  كارفرما و با هزينه باالسری  به پیمانكار پرداخت تامین الزامات جديد يا ابالغی توسط نهادهای باالدستی  -12

 گردد

   

 پیمانكار

 شركت ..................................

 .......آقای .................

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


