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 بسمه تعالي

نظر دارد از خدمات  در( ناميده مي شود مناقصه گزارکه منبعد بطور اختصار )شرکت بهينه سازی مصرف سوخت 

واجد صالحيت  مناقصه گر انتخاب شرکت. استفاده کند مناقصه ذيل الذکرشرکتهای واجد صالحيت در خصوص 

 .  توجه به شرايط و مقررات ذيل صورت خواهد گـرفت با منتخب "مهندس مشاور"بعنوان 

 :موضوع و شرح كار مختصر مناقصه  - 1

 شرکت بهينه سازی  (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات پشتيباني  خدمات ارائه  »عبارتست ازموضوع مناقصه 

متعهد است کليه خدمات مشروحه در شرح کار مندرج در قرارداد را  برنده مناقصهبدين منظور « مصرف سوخت

 (2 پيوست شماره) . انجام دهد

 مناقصه گرانتعهدات  – 2

مناقصه گران متعهد هستند در صورتيكه بعنوان برنده مناقصه انتخاب و قرارداد منعقد گـردد، خدمات موضوع   2-1

 به نحو مطلوب و مورد قبول و رضايت ، مناقصه را به ترتيبي که در نمونه قرارداد پـيش بيني گـرديده

 .انجام دهند «مناقصه گزار»

دبيرخانه اقصه ابهام يا سوالي داشته باشند ميتوانند مراتب را کتباً از در خصوص اسناد من مناقصه گرانچنانچه  2-2

شيرازی شمالي، خيابان دانشور تهران، خيابان مالصدرا، خيابان : مناقصه گزار به نشاني ،کميسيون مناقصات

پاسخ سواالت مزبور از طريق سايت . نمايند استعالم 16/11/89تاريخ حداکثـر تا  اولطبقه  ،22شرقي، پالك 

 .خواهد رسيد  مناقصه گرانبه اطالع کليه ( www.ifco.ir )به نشاني  «مناقصه گزار»

ت نموده و در پـاک مجاز مناقصه گران بايد کليه اسناد و مدارك و شرايط اين مناقصه و ضمائم آن را مهر و امضاء 2-2

، خيابان دانشور تهران، خيابان شيرازی شمالي: نيبه نشا  22/11/89روز  10:11ساعت تا سر بسته حداکثـر 

. تحويل و رسيد دريافت نمايند «مناقصه گزار»، طبقه اول، دبير خانه کميسيون مناقصات 22شرقي، پالك 

مناقصه گران همچـنين بايد نمونه قرارداد ضميمه شرايط مناقصه را که در ارتباط با اين مناقصه منعقد خواهد 

تحويل  «مناقصه گزار»نموده و به انضمام ساير اسناد پـيش گـفته در اين بند به  مجاز مهر و امضاء ،گـرديد

 .نمايند

با تاريخ اعتبار سه ماهه و قابل تمديد از (شرکت در مناقصه الزم است ضمانتنامه بانكي مناقصه گران جهت  2-0

هفتصد و  ميزان به (و بانک سرمايه به جز ضمانتنامه پست بانک)شرکت در فرآيند ارجاع کار ( تاريخ تسليم آن

به نفع شرکت بهينه سازی مصرف سوخت ریال  (444/490/753) پنجاه و سه ميليون و هشتاد و چهار هزار

نزد بانک  0111109816206086و يا مبلغ مذکور را به حساب شماره ( 6وفق نمونه ضميمه شماره ) ارائه 

 شرکت بهينه سازی -بودجه شرکتهای دولتي  -تمرکز وجوه سپرده  "مرکزی جمهوری اسالمي ايران با عنوان 

واريز و اصل فيش واريزی که نام  "IR 121111110111109816206086"و با شماره شبا  مصرف سوخت

 .در پاکت الف قرار داده و ارسال نمايندقصه گر بر روی آن درج گرديده را منا

حداکثر تا سه ) نفرات اول و دوم، تا انعقاد قرارداد ( شرکت در مناقصه)ارجاع کار  فرآيندشرکت در  ضمانتنامه 2-5 

 فرآيندشرکت در  ضمانتنامهپـس از امضاء قرارداد با نفر اول، . نخواهد شد مسترد( ماه پس از اعالم نتايج مناقصه

 .خواهد شد مستردنفر دوم مناقصه ( شرکت در مناقصه)ارجاع کار 

مناقصه، پس از ابالغ مناقصه گزار بايد حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری برای امضاء قرارداد، به آدرس  نفر اول     2-6

 .مناقصه گزار مراجعه نمايد

http://www.ieeo.org/
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برنده مناقصه عالوه بر انجام تمامي تعهدات مندرج در اسناد حاضر مكلف است حداکثر ظرف يک روز کاری پس : تبصره 

کارکنان ) جهت اجرای مفاد اين مناقصه به ارائه ليست اسامي نيروهای خوداز ابالغ برنده شدن در مناقصه نسبت 

 .اقدام نمايد مناقصه گزار صورت کتبي و با امضاء مجاز به  هب( و نمايندگان

 فرآيندتضمين شرکت در  امتناع نمايد  يا ارائه تضمين انجام تعهدات چنانچه نفر اول مناقصه از امضای قرارداد   2-0

، برنده قانون برگزاری مناقصاتوی ضبط و نفر دوم با رعايت قوانين و مقررات ( شرکت در مناقصه)ارجاع کار 

نفر اول پس از امضاء قرارداد و ارائه تضمين  ارجاع کار فرآيندشرکت در ضمانتنامه  .مناقصه اعالم خواهد شد

 .ميگردد آزاد( 0شماره ضميمهوفق نمونه ) انجام تعهدات

نفر دوم مناقصه در صورتي برنده اعالم مي شود که تفاوت قيمت پيشنهادی وی با نفر اول، کمتر از مبلغ ضمانتنامه   2-9

 .شرکت در فرآيند ارجاع کار باشد

وی نيز بدون هيچگونه ( شرکت در مناقصه)ارجاع کار  فرآيندتضمين شرکت در در صورت امتناع نفر دوم،    2-8

 .ضبط خواهد شد« مناقصه گزار»تشريفات قضائي به نفع 
 :در حالتهاي زير ضبط مي شود( شركت در مناقصه)ارجاع كار  فرآيندضمانتنامه شركت در    2-11

  .، پيشنهاد خود را در مدتي که اعتبار دارد پس بگيرد«گر مناقصه»هرگاه   2-11-1

  :در مورد برنده مناقصه در صورتي که 2-11-2

 .پس از ابالغ پذيرش پيشنهاد، ضمانتنامه انجام تعهدات را در مهلت مقرر ارائه ننمايد  -الف

 .قرارداد را در مهلت مقرر امضاء نكند  -ب

 .ون در نظر گرفتن مبلغ ماليات بر ارزش افزوده درج و ارائه گرددقيمت پيشنهادی مي بايست بد    2-11

در صورت وجود تناقض بين حاصلضرب مقدار در واحد بهای هر خدمت، با قيمت کل آن خدمت، قيمت کل، : تبصره

همچنين در صورت هرگونه تناقض بين حاصل جمع قيمت های کل خدمات با مبلغ پيشنهادی، مبلغ . مبنا خواهد بود

 .پيشنهادی مبنا خواهد بود

از تاريخ تسليم پيشنهاد اعتبار داشته ( يكصد و بيست روز)برای مدت حداقل  مناقصه گرانالزم است پيشنهاد   2-12

 .باشد

 .پيشنهاد ارائه دهند يکنمي توانند بيش از مناقصه گران  2-12

هـ مورخ  22861ت /119802با توجه به آئين نامه اجرايي نظام مستند سازی و اطالع رساني مناقصات به شماره  2-10

متعهد هستند با مراجعه به پايگاه اطالع رساني مناقصات مناقصه گران هيات وزيران، کليه  5/8/95

(www.iets.mporg.ir ) مربوطه را به مناقصه گزار ارائه ثبت نام کرده و کد شناسايي دريافت نموده و کد

 .دهند

 3- نحوه ارسال پيشنهادها

، در پيشنهاد قيمت (ج) (پيشنهاد فني بازرگاني)اسناد و مدارك ( ب)ضمانتنامه،  (الف)پاکت  سهبايستي در  هاپيشنهاد

امي است و تنها به شايان ذکر است اجرای موارد ذيل در تهيه و ارسال پيشنهادها الز .سری به نحو ذيل ارسال شود يک

بايست پس از  گران مي لذا مناقصه .پيشنهادهايي که مطابق اين دستورالعمل تهيه و ارائه گردد ترتيب اثر داده خواهد شد

مطالعه کامل اسناد مناقصه مدارك را به ترتيب ذکر شده در ذيل از هم تفكيک و در پاکتهای جداگانه قرار داده و ارسال 



 (ICT)خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات  4

 

در لفاف مناسب و الك  ، به نحو ذيل (ج)و ( ب)، (الف) ،(اسناد ارزيابي کيفي) پاکت چهاردر  بايستيپيشنهادات  .نمايند

 .تهيه و ارسال شودو مهر شده 

 :اسناد ارزیابي كيفي 3-1

 . اسناد ارزيابي کيفي مي بايست در پاکت جداگانه ای و بر اساس مندرجات ضميمه شماره يک اسناد ارائه گردد 

، (الف)امتياز در ارزيابي کيفي برای حضور در ادامه فرآيند برگزاری مناقصه الزامي است و پاکت های  61کسب حداقل : تبصره

 .امتياز کسب نموده اند عيناً به آنها مسترد مي گردد 61شرکت کنندگاني که کمتر از  ،(ج)و ( ب)

، (الف، ب و جاسناد کيفي،  )اکت به ترتيب نام پاکت بندی و مهر و موم باشد و بر روی پ  پاکتها بايد بصورت کامل بسته

 .به همراه شماره تلفن و نمابر درج گردد مناقصه گرشماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام و نشاني شرکت 

توجه به معيارهای مندرج در  باو ارزيابي کيفي مناقصه گران بر اساس قانون برگزاری مناقصه و آيين نامه های مرتبط 

 .صورت مي پذيرد اسناد 1ضميمه شماره 

 ارجاع کار فرآيندضمانتنامه شرکت در  :(الف)پاكت 

به نفع ( شرکت در مناقصه)ارجاع کار  فرآيندبرای ارائه پيشنهاد، يک نسخه اصل و يک نسخه کپي ضمانتنامه شرکت در 

قرار  (الف)در پاکت (اسناد مناقصه2ماده  0-2بند )اعالمي مناقصه گزار يا فيش واريز وجه به حساب « مناقصه گزار»

از ارسال . باشد (سرمايه و پست بانک بانک به جز ضمانتنامه صادره از)بانكي  انتنامهبايستي ضمتضمين مذکور مي .گيرد

 .خودداری فرماييد ساير اوراق بهادار جداً

 :مناقصه گر فني بازرگاني اسناد و مدارك( ب)پاكت 

 .تهيه و ارائه گردد12وفق ضميه شماره بايست  ميمناقصه گر اسناد 

کليه صفحات اسناد توسط شرکت مناقصه گر بايستي ممهور به مهر شرکت مناقصه گر شده و امضاء : 1 توجه

 .(بگونه ای که مشخص باشد، هر برگ از اسناد ارائه شده متعلق به چه شرکتي مي باشد.)گردد

های مختلف بوسيله  مناقصه گران در زونكن يا کالسور قرار داده شود و بخشفني بازرگاني  تمامي اسناد و مدارك 

به هيچ عنوان اسناد را بصورت جداگانه ارسال ننموده و برای جداسازی بخشهای مختلف از . )تفكيک کننده جدا شود

 .( استفاده ننمايند... کاور، منگنه، گيره و

و يا اطالعاتي که منجر به فاش شدن قيمت پيشنهادی  (ب)صورت ارائه هرگونه پيشنهاد قيمت در پاکت در: 2 توجه

 .گردداز دور مناقصه حذف مي مناقصه گرشود و عودت داده ميمناقصه گران کليه اسناد مناقصه به ،شود

 پاكت )ج(: پيشنهاد قيمت 

 قيمت و اصل جدول( 2ضميمه شماره ) «89/1210-10شماره مناقصه پيشنهاد قيمت »گران بايد اصل فرم  مناقصه

قرار دهند و ( ج)را پس از تكميل در پاکت ( جدول جزئيات پيشنهاد قيمت-2ضميمه شماره ) شدهپيشنهادی آناليز 

 .پاکت را بصورت کامل بسته بندی و مهر و موم نمايد

يک بار در پاکت الك و مهر شده، در جلسه  توانند پيشنهاد مالي اصالحي خود را فقط مناقصه گران مي: نكته

بازگشايي پاکتهای مالي و قبل از شروع گشايش پاکتها به صورت حضوری و دستي و در قبال دريافت رسيد به 

  .کميسيون مناقصات تسليم کنند

  .ه شودپاکتهای مالي اوليه اين دسته مناقصه گران، بايد عيناً و به صورت الك و مهر شده به آنان بازگرداند
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 مقررات عمومي -0

دبيرخانه کميسيون  مناقصات  به 22/11/89روز 10:11ساعت تا بايد پيشنهادهای خود را  مناقصه گرانکليه  0-1

 . تحويل داده و رسيد دريافت نمايند "مناقصه گزار"

مهلت مقرر ترتيب اثر داده باشد و به مدارك ارائه شده بعد از  ارائه پيشنهاد بعد از تاريخ مذکور فاقد اعتبار مي 0-2

 .شود نمي

 .باشد دبيرخانه کميسيون مناقصات ملزم به دريافت اسناد باز و نامنظم نمي 0-2

نفر نماينده را برای شرکت  2توانند حداکثر  مي به جلسه بازگشايي پاکات مالي، هر يک از مناقصه گران دعوت شده 0-0

 . در اين جلسه به صورت کتبي معرفي کنند

  .باشد جايگزيني پاکتهای مالي تا قبل از گشايش پاکتهای مالي برای همه مناقصه گران مجاز مي  0-5

بررسي پيشنهادات، استعالم از ديگر کارفرمايان، مرحله انعقاد قرارداد، اجرای کار و در صورت اعالم )در هر زماني  0-6 

انتخاب از مدارك جعلي يا اطالعات خالف  فرآيندبرای مناقصه گزار احراز شود که مناقصه گر در ( برنده مناقصه

  دو سال حداقل است، به مدت واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن برای قبول پيشنهادهای خود استفاده کرده

مناقصه گزار محروم مي شود و مراتب به هيات رسيدگي به تخلفات واحد  ارجاع هر گونه کار و فعاليت توسطاز 

ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور جهت تعيين محروميتهای کشوری ابالغ  سازمان برنامه ورانمشا/پيمانكاران

 .مي گردد

 در صورت ارائه اطالعاتي که منجر به فاش شدن قيمت پيشنهادی شود، تمامي اسناد مناقصه به مناقصه گر عودت    0-0

 .به رعايت هرگونه تشريفات حذف مي گرددگر از ادامه حضور در مناقصه بدون نياز  داده مي شود و مناقصه

به پـيشنهادات ناقص، مبهم، مشروط، فاقد امضاء و پـيشنهاداتي که مغاير با ساير شرايط اين مناقصه باشند و يا با    0-9

 .مداد نوشته شده و يا مخدوش باشند ترتيب اثـر داده نخواهد شد

برنده هيچ يک از پـيشنهادات واصله قبول شده تلقي نخواهد شد مگـر اينكه اعالم کتبي درباره قبول پـيشنهاد  0-8

 .برای مناقصه گران ارسال شده باشد مناقصه گزارمناقصه به وسيله 

چـنين و هم يكصد و بيست روزبه مدت  قلحدا قرارداد،تا انعقاد  مناقصه گر،شده از طرف  پيشنهادقيمتهای  0-11

 .ثـابت و بدون تغيير خواهد ماند اجرای کارتا پـايان  قرارداد پـس از انعقاد

 (12شماره  ضميمه) نمونه قرارداد پيش نويس که در مدت و تاريخ شروع اجرای موضوع مناقصه به ترتيبي 0-11

 .است، مي باشدپـيش بيني شده 

 قرارداداز نوع و محل اجرای خدمات و ساير اطالعات مورد لزوم جهت اجرای موضوع  قبالً مناقصه گران 0-12

 .را از مناقصه گزار کسب نموده اندآگـاهيهای الزم و کافي 

 .قيمتهای پيشنهادی بايد به صورت ريالي ارائه شود 0-12

برنده مناقصه متعهد است حداکثر ظرف مهلت مورد نظر مناقصه گزار پس از اعالم مناقصه گزار، ضمانتنامه انجام  0-10

 11در غير اينصورت مطابق مفاد بند ب ماده  (0وفق نمونه ضميمه شماره . )تعهدات را برای کارفرما ارسال نمايد

 .شودعمل مي  1280 /22/18معامالت دولتي مصوب ضمينآيين نامه ت
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  14راس ساعت پس از بازديد از محل کار، در جلسه توضيح که بدين منظور آيد،  دعوت بعمل مي انگر از مناقصه 0-15

 .مناقصه گزار تشكيل خواهد شد، شرکت فرمايند 5اتاق جلسات طبقه محل  در 16/11/89 روز 

 :ضميمه به شرح زیر مي باشد 13مناقصه داراي اسناد 0-16

 مناقصهضمائم اسناد 
 پرسشنامه ارزيابي کيفي مناقصه گران :1ضميمه شماره 

 

 فرم پيشنهاد قيمت :2ضميمه شماره 

 

 جدول جزئيات پيشنهاد قيمت :2ضميمه شماره 

 

 0ضميمه شماره 

 

 نامه پذيرش پيشنهاد :5ضميمه شماره 

 

 ارجاع کارنمونه ضمانتنامه شرکت در فرآيند  :6ضميمه شماره 

 

 نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات :0ضميمه شماره 

 

 نمونه ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار  :9ضميمه شماره 

 

خصوص عدم شمول قانون منع  در مناقصه گر تعهد نامهفرم   :8ضميمه شماره 

 مداخله

 

 معامالتشيوه نامه حمايت از توليد داخلي و شفاف سازی   :11ضميمه شماره 

 

دستور العمل تعيين دامنه قيمت های متناسب پيشنهادی در  :11ضميمه شماره 

 مناقصات يک مرحله ای و دومرحله ای صنعت نفت

 

 مالك های ارزيابي امتيازات فني 12ضميمه شماره 

 نمونه قرارداد  12ضميمه شماره 
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 دستورالعمل عمومي »مناقصه گزار« به مناقصه گران / شركت كنندگان در مناقصه

 

تكميل و  ،الزم است مدارك مناقصه را طبق مقررات و شرايط مندرج در اين دستورالعمل، تهيه مناقصه گران- 1

 .تسليم نمايند

را حداکثر تا ( شرکت در مناقصه)ارجاع کار فرآيندمناقصه گران بايد پيشنهاد خود همراه با ضمانتنامه شرکت در - 2

تحويل و رسيد « مناقصه گزار»سربسته به دبيرخانه کميسيون مناقصات  در پاکت 22/11/89روز  10:11ساعت 

 .دريافت نمايند

يا از پـيشنهادات را رد نمايد و  و يا يكي دارد که تمام يا تعدادی اين حق را برای خود محفوظ مي «مناقصه گزار» -0

تعهدی مبني  «مناقصه گزار»باشد و  ـيشنهاد خاصي نميوجه مقيد به قبول پچ به هيمناقصه را باطل اعالم دارد، 

 .قيمت پـيشنهاد شده را ندارد با کمترين قرارداد بر امضای

در فرم مناقصه گران قيمتهای پـيشنهادی که مالك بررسي قرار خواهد گـرفت مبالغي است که به وسيله  -5

و  جزئيات ضمناً . شود خوردگـي نوشته ميو با مرکب و بدون قلم  ،(2شماره يمه جدول ضم)پـيشنهاد قيمت

که  از رديفهای کاری هر واحدتفكيک نرخ مقطوع مذکور به  2يمه شماره بايستي در جدول ضم قيمت هاآناليز 

 .، درج گردد وگرنه به پيشنهاد ترتيب اثر داده نخواهد شدباشدميمناقصه گر  مالك انتخاب

در صورت وقوع چـنين امری و يا در  .دننداردر اسناد مناقصه  را هيچـگـونه تصرف و تغييریمناقصه گران حق  -6

حق دارد  «مناقصه گزار»صورت عدم اجرای کامل مفاد و شرايط مناقصه، پـيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و 

 .دود بداندباشد چـنين پـيشنهادی را مر گونه اقدام حقوقي و يا هر بدون اينكه نيازی به هر نوع توضيح يا استداللي

چـنانچـه پـس از دريافت دستورالعمل و مدارك مناقصه از شرکت در اين مناقصه منصرف شده  مناقصه گران -0

دبيرخانه  بهدر اسرع وقت و پيش از اتمام مهلت ارائه پيشنهاد، اعالم انصراف خود را کتباً  با ذکر علت، ،دنباش

، خيابان دانشور شرقي، پالك ی شماليواقع در خيابان مالصدرا، خيابان شيراز «مناقصه گزار» ناقصاتکميسيون م

که در مناقصات آتي نيز  مناقصه گزاردر فهرست اسامي  مناقصه گرتا همچنان نام آن  تسليم نمايند اول، طبقه 22

 .باقي بماند ،دعوت خواهند شد

 ،اند تباني کرده مناقصه گزاره گران به زيان هرگـاه در مراحل مناقصه وقوف حاصل شود که تعدادی از مناقص -9

گـردد و اسامي مناقصه گران از فهرست شرکتهای ذيصالح شرکت در  قيمتهای پـيشنهادی آنان مردود تلقي مي

 .مناقصه حذف و اقدامات الزم متعاقباً انجام خواهد شد

حق  برنده مناقصه ،منصرف گـرددبه هر علت از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه  «مناقصه گزار»چـنانچـه  -8

 .از اين بابت نخواهد داشت احتمالي و غيره جبران خسارتاعم از  يهيچـگـونه ادعاي

دقت مطالعه و ه ، موقعيت و شرايط محل و جميع جوانب را ببايد شرايط، اسناد و مدارك مناقصه مناقصه گر  -11

 .نظور نمايدبررسي و ارزيابي نموده و در قيمت پـيشنهادی خود ملحوظ و م

قيمت پـيشنهادی به همان ترتيبي که در اسناد و مدارك مناقصه به آنها اشاره شده است شامل کليه هزينه های  -11

 .غيره خواهد بودکسورات قانوني و  ،سود، کار، هزينه های عمومي و باالسری انجام
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آنها  ءبه جز ءمطالعه و بررسي و از مفهوم جزمناقصه گران بايد قبل از تسليم اسناد و مدارك مناقصه، آنها را دقيقاً  -12

  وجود داشته باشد ينكات مبهم مناقصه گرچـنانچـه هنگـام مطالعه اسناد و مدارك مناقصه به نظر . مطلع گـردند

بخش پرسش ( www.ifco.ir ) مناقصه گزار  مراتب از طريق سايتو استعالم نمايد  «مناقصه گزار»از  مي تواند

 ر کننده و همچـنين ساير افسبه اطالع است FAQ( Frequently Asked Questions)و پاسخ اسناد مناقصه 

 کتبا به اطالع هر نوع توضيح يا تجديد نظر، اضافه يا حذف مطلبي به مدارك مناقصه . مناقصه گران خواهد رسيد

هيچـگـونه استنادی از طرف مناقصه . صه منظور خواهد گـرديدمدارك مناق ءو اين ضمائم جز ميرسد مناقصه گران

 به شرايط و احوال کلي و محلي واقف مناقصه گرگران به توضيحات شفاهي و هيچ نوع ادعای بعدی به دليل اينكه 

نبوده است و هيچـگـونه تعذر به عدم فهم مطالب اسناد و مدارك مناقصه و يا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج 

 مناقصه گربديهي است عواقب و خسارات ناشي از عدم رعايت نكات فوق متوجه  .در آنها مورد قبول نخواهد بود

 .خواهد بود

را قبل از انقضاء مهلت تسليم  و اسناد مناقصه ر در شرايط قراردادحق تغيير، اصالح و يا تجديد نظ «مناقصه گزار» -12

 از طريق سايت  دارد و اگـر چـنين موردی پـيش آيد اصالحات فوق پـيشنهادات برای خود محفوظ مي

( Frequently Asked Questions)بخش پرسش و پاسخ اسناد مناقصه ( www.ifco.ir) «مناقصه گزار»

FAQ خواهد رسيد به اطالع کليه مناقصه گران. 

مناقصه گران بايد به مقررات مربوط به قانون کار، بيمه های اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايـي  -10

ليات، ماهرگونه در صورت ارائه انجام کار به برنده مناقصه پـرداخت . کامل داشته باشند و آنها را رعايت نمايند

برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پـيشنهاد و و هزينه عوارض، بيمه و ساير کسور دولتي ناشي از اجرای کار بعهده 

 دليل قبول پـرداخت و کسر ماليات و عوارض مزبور از قيمت کل پـيشنهادی  مناقصه گرامضاء مدارك از طرف 

و ساير کسور دولتي متعلقه تكليفي را از صورت حسابهای حق دارد ماليات، عوارض، بيمه  مناقصه گزارباشد و  مي

 .برنده مناقصه کسر و بسته به مورد به حساب مراجع مربوطه واريز و يا نزد خود نگـهداری نمايد

پـرداخت  اند بابت تهيه و تسليم پـيشنهادات خود متحمل شده مناقصه گرانهزينه هايي را که  «مناقصه گزار» -15

 .باشد هرگـونه خسارتي مردود مينمايد و مطالبه  نمي

برگ پـيشنهاد نرخ ذکر شده و هر مكاتبه ای که به نشاني مذکور ارسال  ذيل همان است که در مناقصه گرنشاني  -16

قبالً و بصورت کتبي به دبيرخانه کميسيون  ،شود ابالغ تلقي خواهد گـرديد مگـر آنكه هرگـونه تغييری در نشاني

 .ع داده شده باشداطال «مناقصه گزار»ناقصات م

توانند با آن تعهدات موضوع قرارداد را انجام  بايستي در پيشنهاد قيمت خود آخرين قيمتي که مي مناقصه گران -10

 . دهند ارائه نمايند

 کار موضوع مناقصه با  بيشتر با محل و شرحتوانند جهت آشنايي  مي گرانمناقصهلعمل ابه موجب اين دستور -19

 .های الزم را معمول دارند هماهنگي مناقصه گزار

 .مناقصه گر مي باشد 2حداقل تعداد مناقصه گران در اين مناقصه  -18

 

  

http://www.ifco.ir/
http://www.ifco.ir/
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 ضميمه شماره 1

  : 2 مه شماره
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 : 2ضميمه شماره 

 

 89/1240-40فرم پـيشنهاد قيمت مناقصه شماره

 ......................................................شرکت 

 

 شركت بهينه سازي مصرف سوخت (ICT)ارائه خدمات  پشتيباني فناوري اطالعات و ارتباطات : موضوع 

 

و اطمينان ازصحيح و فاقـد اشـكال   )، مطالعه دقيق مدارك مناقصه «مناقصه گزار»بعد از بررسي امكانات، خواسته های 

فوق را با  خدماتکه  نمائيم ، بدينوسيله تقبل ميگردد که همه آنها مهر و امضاء شده و به پيوست مسترد مي( آنبودن 

( بـــــه حـــــروف )ريـــــال و ( .............................................................................. بـــــه عــــــدد )ســـــقف مبلـــــغ  

 بـه انجـام  ، (2شـماره   يمهجـدول ضـم  )نيـاز  نفرات مورد  و با بكارگيری ريال، ....................................................................... 

 تعهـد  ،بصـورت کتبـي اعـالم گـردد    شـرکت متبـوع    اين شرکت مورد قبول واقع شود و بـه چنانچه پيشنهاد . رسانيم

 درصـد  پنجحداقل معادل سپرده ای حداکثر ظرف مدت هفت روزکاری از تاريخ ابالغ نامه پذيرش پيشنهاد،  نماييم مي

مطــابق نظـر    داتـتعهـ انجــام   ضـمانتنامه وان ـبعن، (ريـال..………………………به مبلغ ) شنهادیمبلغ پي

الزامي برای واگذاری کار به پائين ترين قيمـت  « مناقصه گزار»ما اذعان داريم که  .تهيه و تسليم نماييم« مناقصه گزار»

ذکر شـده اسـت تـا    اسناد مناقصه اين پيشنهاد از تاريخي که برای تسليم آن در  اعتبار .و يا هر يک از پيشنهادها ندارد

قبولي خود را بصورت کتبي نسـبت  « مناقصه گزار»بوده و در عرض اين مدت هر لحظه که  یكصد و بيست روزت مد

مناقصـه  »ا انجام کار نشويم ي قرارداد ور خواهد بود و در صورتيكه ما حاضر به عقدآالزام، ن اعالم نمايد برای طرفينآبه 

 .نمايد برداشتما را به نفع خود  (شرکت در مناقصه)ارجاع کار  فرآيندتضمين شرکت در  دارد حق« گزار

 :از طرف شرکت 

 :نام و نام خانوادگي 

 :سمت 

 :شماره ثبت 

 :آدرس 

 :کد پستي

 :فاکس / تلفن

 :مهر و امضاء و تاريخ
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 ضميمه شماره 3

 جدول جزئيات پيشنهاد قيمت
 

 

 (ريال)مبلغ پيشنهادی درصد فاز رديف

  %22 ميزکار سخت افزار و 1

  %21 شبكه و امنيت 2

  %26 نرم افزار 2

  %11 مخابرات 0

  %11 مشاوره 5

  %111 جمع کل
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 : 5ضميمه شماره 

                                                                                                                       

 

 

 

 (مناقصه گزار) شركت بهينه سازي مصرف سوخت: از 

 (نام مناقصه گر............................................): به 

 

 ابالغ پذیرش پيشنهاد: موضوع

 

بـا سـقف مبلـغ پيشـنهادی      ...................بـا شـماره   « .................»به اين وسيله، به اطالع مي رساند، آن شرکت در مناقصه 

از ايـن رو،  . ريال، به عنوان بـرنـده انتخــاب شــده ايــد   .................................................................................................................. 

مه، نسبت به تهيه ضمانت نامه انجام تعهدات از دريافت اين  نا پس روز .....مقتضي است، طبق اسناد مناقصه ظرف مدت 

بـديهي اسـت در صـورت عـدم ارائـه ضـمانتنامه       . ، اقدام نماييدبرنامه ريزی و سيستم هاقرارداد و تحويل آن به مديريت 

شرکت در فرآيند ارجاع کـار را بـدون نيـاز بـه هرگونـه       ضمانتنامهحق ضبط « مناقصه گزار»مذکور طي مدت ياد شده، 

 .برای خود محفوظ مي داردتشريفاتي 

 

مالصدرا، خيابان شـيرازی شـمالي،   به نشاني  برنامه ريزی و سيستم هامديريت برای کسب اطالعات بيشتر، مي توانيد به 

 00099610تماس شماره تلفن . مراجعه نماييد چهارم، طبقه 22خيابان دانشور شرقي، پالك 

 . است 99610851و شماره دورنگار  

 

 (امضاي شخص داراي امضاي مجاز مناقصه گر نام و سمت و)

  

 .................... :شماره 

 .................... : تاريخ

 .................... :پيوست
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 :6ضميمه شماره 

 (شركت در مناقصه) كار  رجاعا فرآیندنمونه ضمانت نامه شركت در 

 :تاریخ

 :شماره

.................................... حقوقي/ با شناسه حقيقي( نام متقاضي.................................................................................... )نظر به اينكه 

( موضوع ارجاع کار......................................... )مايل است در مناقصه کدپستي ............................................................ به نشاني 

 در( نام متقاضي.................................................... )از( نام ضامن.....................).............................. ،شرکت نمايد

 تعهد  ارز تضمين و/ ريال...................................... مبلغ  بربرا( ذی نفع/ نام کارفرما.......................................................... )مقابل

اطالع دهد که ( نام ضامن................................................. )به ( ذی نفع/ کارفرمانام ..............................)نمايد چنانچه مي

درج معامالت / و موضوع ارجاع کار در پايگاه اطالع رساني مناقصاتپيشنهاد شرکت کننده نامبرده، مورد قبول واقع شده 

و مشاراليه از امضای پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات استنكاف نموده است، تا ميزان شده 

به محض دريافت اولين تقاضای کتبي  ،مطالبه نمايد( ذی نفع/ نام کارفرما)ارز هر مبلغي را که / ريال.................................... 

بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا ( ذی نفع /نام کارفرما)واصله از سوی 

( ذی نفع/ نام کارفرما)...................... حواله کرديا بي درنگ در وجه  اقدامي از مجاری قانوني يا قضايي داشته باشد، 

 .بپردازد

 . معتبر مي باشد............................................. مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز 

برای مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه ( ذی نفع/ نام کارفرما)اين مدت بنا به در خواست کتبي 

موجب ( نام متقاضي........................... )نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد کند و يا ( مننام ضا.......................... )

متعهد ( نام ضامن....................... )را موفق به تمديد ننمايد، ( نام ضامن................................. )اين تمديد را فراهم نسازد و 

 احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله کرداست بدون اينكه 

 .پرداخت کند( ذی نفع/ نام کارفرما) 

مطالبه نشود، ضمانتنامه در سر رسيد، خود به ( ذی نفع/ نام کارفرما)چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی 

 .نگرددمسترد ط است، اعم از آنكه مسترد گردد يا خود باطل و از درجه اعتبار ساق

روزنامه  در ارجاع کار و آگهي فرآينددر صورتيكه مدت ضمانت نامه بيش از سه ماه مدنظر کارفرما باشد با اعالم در اسناد 

 . کثيراالنتشار ميسر خواهد بود

 .ور برسدبرنامه ريزی کش و در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مديريت

 

 

 مهر و امضای بانک                                                                         
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 ضميمه شماره7 :

 

 نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات

 

به  ................. کدپستي........................به نشاني ....................... حقوقي/ با شناسه حقيقي .................( نام متقاضي)نظر به اينكه 

که موضوع ارجاع کار در پايگاه  ..................(موضوع قرارداد)اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد  .......................(نام ضامن)

      ....................... (نام متقاضي)دارد از   .....................(ذينفع/ نام کارفرما)معامالت درج شده را با / اطالع رساني مناقصات 

ارز  به منظور انجام تعهداتي که / ريال........................................... برای مبلغ ....................... (ذی نفع/ نام کارفرما)در مقابل 

کتباً و قبل از ( ذی نفع/ نام کارفرما)موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مينمايد در صورتي که  

از اجرای هر يک از   ............. (نام متقاضي)اطالع دهد که  .............. (نام ضامن)انقضای سر رسيد اين ضمانت نامه به 

 ارز، هر مبلغي را که / ريال............................................ تعهدات ناشي از قرارداد يادشده تخلف ورزيده است ، تا ميزان  

ذی / نام کارفرما)فت اولين تقاضای کتبي واصله از سوی مطالبه کند، به محض دريا................... ( ذی نفع/ نام کارفرما)

ری قانوني ابدون آنكه احتياجي  به  صدور اظهار نامه يا اقدامي از مج با تأييد وزير يا باالترين مقام کارفرما .................(نفع

 . بپردازد .................(ذی نفع/ نام کارفرما)ي داشته باشد ، با ذکر نوع تخلف در وجه يا حواله کرد  يو قضا

 است و بنا به درخواست کتبي واصله      ..........................مدت اعتبار اين ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

 قابل تمديد ميشود قبل از پايان وقت اداری روز تعيين شده ، برای مدتي که درخواست  ...............( ذی نفع/ نام کارفرما)

(  نام متقاضي)نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد کند و يا  .................(نمنام ضا)که  ياشد و در صورتب

   را حاضر به تمديد نمايد................... (نمنام ضا)موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ........................ 

در باال را در وجه يا را متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده ............ ............ (نمنام ضا)

 .پرداخت کند...................... ( ذی نفع/ نام کارفرما)حواله کرد 

 .در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور برسد
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 ضميمه شماره 9 :

 

 نمونه ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار

 کد پستي ...............................به نشاني ................حقوقي/با شناسه حقيقي............. ( نام متقاضي)نظر به اينكه 

ارز  از / ريال................................................اطالع داده است که مقرر است مبلغ  ................( نام ضامن) به .................................

موضوع )به عنوان استرداد کسور حسن انجام قرارداد ............. .........................................( ذينفع/ نام کارفرما)طرف   

معامالت درج شده به / که موضوع ارجاع کار آن در پايگاه اطالع رساني مناقصات   .....................................................(قرارداد

 ،................( نام متقاضي)پرداخت شود، از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به   .................................................(نام متقاضي)

کتباً و قبل از انقضای سر ...........................................(ذينفع/ کارفرمانام )متعهد است در صورتي  ............... (  نام ضامن) 

.. .......................................................(نام متقاضي)اطالع دهد که   .......................................(نام ضامن)رسيد اين ضمانت نامه به 

ارز، هر / ريال  .................................................................تعهدات ناشي از قرارداد يادشده تخلف ورزيده است ، تا مبلغ از اجرای

 تقاضای کتبي واصله از سوی   مطالبه کند، به محض دريافت اولين ...................(ذينفع/ نام کارفرما)مبلغي را که 

داشته  يبدون انكه احتياجي به صدور اظهار نامه و يا اقدامي از مجاری قانوني و قضاي ...........................(ذينفع/ نام کارفرما)

 . بپردازد......................(ذينفع/ نام کارفرما )باشد در وجه يا حواله کرد 

( ذينفع/ کارفرما نام )است و بنا به درخواست کتبي ...................مه تا آخر وقت اداری روزنا مدت اعتبار اين ضمانت

واصله تا قبل از پايان وقت اداری روز تعيين شده، برای مدتي که درخواست شود قابل تمديد است و در  ......................

 نامه را قبل از  انقضای آن تمديد کند و يا  نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانت ...............( نام ضامن)صورتي که 

  را حاضر به تمديد نمايد ................( نام ضامن)را فراهم نسازد و نتواند  آن موجب تمديد ........................(نام متقاضي)

ن آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه يا متعهد است بدو ...............................(نام ضامن)

 .پرداخت کند .........................(ذينفع/ نام کارفرما)حواله کرد 

 .در صورت ضبط ضمانت نامه،  موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور برسد
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 ضميمه شماره 8:
 

 كارمندان دولت  نمایندگان مجلس و و ءشمول قانون منع مداخله وزرافرم تعهد نامه عدم 

   22/14/1337مورخ  و كشوري در معامالت دولتي

 

و  ءيد مي نمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون مداخله وزرايبا امضاء ذيل اين ورقه، بدينوسيله تا مناقصه گر

 ، نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد 1220کارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دی ماه 

شرکت )ارجاع کار  فرآيندشرکت در مناقصه گزار حق دارد که پيشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمين 

، برنده مناقصه فوق تشخيص داده مناقصه گرگردد که هرگاه اين يد مييقبول و تا. را به نفع خود ضبط نمايد (در مناقصه

( تا تحويل قطعي)مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد  ، قرارداد«پيمانكار»شود و بعنوان 

سهيم و ذينفع  قراردادبه اثبات برسد يا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند در اين 

حق خواهد داشت که  «شرکت بهينه سازی مصرف سوخت/مناقصه گزار»نمايد و يا قسمتي از کار را به آنها محول کند 

را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخير در اجرای کار  «پيمانكار»قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات 

 .ميباشد «مناقصه گزار»تعيين ميزان خسارات وارده با تشخيص  .او اخذ نمايد تضمين/ سپرده ها/را از اموال

متعهد مي شود چنانچه در حين اجرای قرارداد بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون  مناقصه گر

 .داد خاتمه داده شودبرساند تا طبق مقررات به قرار «مناقصه گزار»مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع 

 ،حق دارد قرارداد را فسخ نموده «مناقصه گزار» ،مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند مناقصه گربديهي است چنانچه 

ضمانتنامه های مربوط را ضبط و خسارات ناشي از فسخ قرارداد و يا تاخير در اجرای کار را بنا به تشخيص خود از 

 .مطالبه نمايد مناقصه گر

که بر مجازاتهای متخلفين از قانون فوق آگاهي کامل داشته و در صورت تخلف  اعالم ميدارد مناقصه گرهمچنين 

 .مستحق مجازاتهای مربوط مي باشد

 

 :تاريخ      مناقصه گرنام 

 

 مناقصه گرنام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور و مهر 
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  14ضميمه شماره 

 شيوه نامه حمایت از توليد داخلي و شفاف سازي معامالت

 

 هاي داخلي صاحب صالحيتالزام به دعوت از شركت -1

در مواردی که از طرف معاونت امور مهندسي وزارتخانه طبق ضوابط مقرر، شرکتي داخلي به عنوان توليد کننده 

 Vendor List در)شود معرفي شده يا مي های تابعهصاحب صالحيت برای توليد و عرضه کااليي رسماً به شرکت

د، مكلفند در تامين در موارد برگزاری مناقصه محدوهای تابعه، ، شرکت(گيردصنعت نفت قرار داشته و يا قرار مي

های داخلي معرفي شده در فهرست ياد شده برای ارائه پيشنهاد دعودت به عمل نيازهای مرتبط خود از همه شرکت

 .آورند

 هاقيمت همسنگ سازي -2

های توليدات داخلي و کاالهای خارجي بايد در تمامي معامالت خريد کاال، مالك ارزيابي و مبنای مقايسه بين قيمت

های حمل قيمت همسنگ شده کاالهای خارجي پس از افزودن هزينه. های همسنگ شده بين اين کاالها باشدقيمت

به دست ( مانند حقوق گمرکي، سود بازرگاني و موارد مشابه)و بيمه از خارج تا ايران و با منظور کردن حقوق دولتي 

بدين معنا قيمت کاالهای مشابه خارجي و داخلي بايد در نقطه مشابه پس از عبور از گمرك ايران . خواهد آمد

 . همسنگ و سپس با همديگر مقايسه شوند

ايسه قيمت تمام شده کاالی خارجي پس از ترخيص از گمرك و برای سازنده داخلي تحويل در خروجي مبنای مق 

 .باشدکارخانه مي

در مناطق آزاد و ويژه که ورود کاال معاف از پرداخت حقوق گمرکي است و نيز با هدف حمايت و ترجيح  -1تبصره 

 .الزامي استها سازنده داخلي اجرای بند فوق فقط در همسنگ سازی قيمت

ای، جدای از های دو مرحلههای کيفي پيشنهادها در مناقصهها با منظور کردن تفاوتتراز کردن قيمت -2تبصره 

 .نخواهد بود فرآيندهمسنگ سازی مذکور در اين بند بوده و اين بند مانع و جايگزين اعمال آن 

 یكسان سازي متن و شرایط قرارداد  -3

و يا بين )و خدمات که رقابت بين توليد کنندگان داخلي با عرضه کنندگان خارجي کاال در همه معامالت خريد کاال 

گيرد، بايد همه شرايط مناقصه برای شرکت کنندگان ايراني و صورت مي( کاالی ساخت داخل با کاالی ساخت خارج 

 :توان به ضرورتدر اين مقوله از جمله مي. خارجي يكسان باشد

  شروط ضمن عقد،یكساني متن قرارداد و 

 انجام (در مناقصهشركت ) ارجاع كار فرآینددر  هاي شركتیكساني نحوه، ميزان و نوع ضمانت نامه ،

 انجام كار و پيش پرداخت و دیگر تضامين قانوني الزم و نيز حسن  تعهدات،

 یكساني شرایط براي بازرسي و تحویل كاال از فروشنده چه خارجي و چه داخلي اشاره كرد. 
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شود که در تمامي معامالت خريد کاالها چه داخلي و چه خارجي، از بازرسي اشخاص ثالث واجد صالحيت مي توصيه

 .بهره گرفته شود

 

 نرخ محاسبه ارز در مقایسه قيمت ها و نيز در پرداخت ها -4

يني نشده نرخ به منظور حمايت از توليد کنندگان داخلي و صيانت از آنها در برابر ريسک های ناشي از تغييرات پيش ب

شود که در معامالتي که رقابت بين توليد کنندگان داخلي با عرضه کنندگان خارجي کاال تسعير ارز، بدينوسيله مقرر مي

ی قيمت های پيشنهادی و نيز گيرد، مالك مقايسهصورت مي( و يا بين کاالی ساخت داخل با کاالی ساخت خارج)

بر اين پايه، پرداختهای به . باشد( ن يک ارز معتبردحسب مورد با منظور کر) پرداختها، بايد قيمتها به ارزهای معتبر

شرکتهای ايراني طرف معامله، طبق قرارداد در سر رسيدها با ارز مورد معامله محاسبه، ليكن به صورت ريالي با نرخ 

 .گيردتسعير ارز آزاد صورت مي

ن بند، عبارت از ميانگين نرخ ارز براساس اعالم صرافي های نرخ تسعير ارز برای تمامي موارد مذکور در اي -1تبصره 

در مقايسه قيمتهای . خواهد بود( طبق قرارداد)روز کاری متوالي منتهي به روز پرداخت  0بانكهای صادرات و ملت در 

لي مالك روز کاری منتهي به روز گشايش پاکتهای ما 0پيشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه ها نيز نرخ ياد شده برای 

 .عمل قرار خواهد گرفت

در مناقصاتي که به تشخيص شرکت ضرورت دارد که برای تامين مواد اوليه، بخشي از قيمت کاال به صورت  -2تبصره 

ارز در خارج از کشور به طرف قرارداد پرداخت شود، الزم است که اين امر و ميزان ارز پرداختي به صراحت در اسناد 

 .حكم در مورد شرکتهای ايراني و خارجي بايد به يكسان به اجرا گذارده شود اين. مناقصه آورده شود

 شفافيت در برگزاري معامالت -5

مناقصات / الزم است موارد زير دقيقاً توسط شرکتهای اصلي و فرعي تابعه و به ويژه توسط کميسيون های معامالت

 :شرکتها مراعات شود

قيد کند که « اسناد مناقصه»بايد به روشني و صراحت در ( شرکت تابعه نفت)در تمامي مناقصه ها، مناقصه گزار -5-1

توانند پيشنهاد مالي اصالحي خود را فقط يک بار در پاکت الك و مهر شده، در جلسه بازگشايي مناقصه گران مي

/ يسيون معامالتپاکتهای مالي و قبل از شروع گشايش پاکتها به صورت حضوری و دستي و در قبال دريافت رسيد به کم

 . کميسيون مناقصات تسليم کنند

 .پاکتهای مالي اوليه اين دسته مناقصه گران، بايد عيناً و به صورت الك و مهر شده به آنان بازگردانده شود

روز کامل قبل از روز برگزاری  5در تمامي معامالت اعم از مناقصه ها و مزايده ها، شرکتهای تابعه نفت بايد حداقل -5-2

سه بازگشايي پاکتهای مالي، به صورت کتبي از همه شرکت کنندگان پذيرفته شده از نظر صالحيت و يا ارزيابي فني، جل

 .برای حضور در جلسه بازگشايي پاکتهای مالي، با ذکر تاريخ، ساعت و محل برگزاری جلسه، دعوت نمايند



 (ICT)خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات  42

 

نفر نماينده را برای شرکت در اين جلسه به  2داکثر توانند حدعوت شده مي( و يا مزايده گران)هر يک از مناقصه گران 

واجد ( و يا مزايده گران) تحت هيچ شرايطي و به هيچ دليلي، دعوت نكردن از مناقصه گران . صورت کتبي معرفي کنند

 .شرايط، مجاز نخواهد بود

رعايت نكردن بند ياد شده . درا بر عهده دار 5معاونت امور مهندسي وزارتخانه، مسووليت نظارت بر حسن جريان بند  -6

از سوی برگزار کنندگان مناقصه ها يا مزايده ها، در صورت شكايت هر ذينفع يا مقام مسوولي، محتمل است به اعالم 

، عالوه بر اقدامات برای ابطال 5در هر حال در صورت احراز تخلف از اجرای بند . بطالن مناقصه ها يا مزايده ها منجر شود

 . ن ذيربط حسب مورد تحت پيگيرد اداری نيز قرار خواهند گرفتمعامله، مسووال

اين شيوه نامه بايد به عنوان جزئي از اسناد مناقصه ها يا مزايده ها منظور شده و در اختيار همه شرکت کنندگان -0

 .درفراخوان های عمومي يا محدود برای خريد کاال يا خدمات قرار گيرد

/ ه نامه در هر شرکت حسب مورد با هيات مديره، مدير عامل و کميسيون معامالتمسووليت حسن اجرای اين شيو -9

 .کميسيون مناقصات آن شرکت خواهد بود

معاونت امور مهندسي و اداره کل روابط عمومي وزارتخانه بايد به طرق مناسب مفاد اين شيوه نامه را به اطالع عموم  -8

 .ذينفعان برسانند

تابعه در همه  ابالغ، برای همه شرکتهایتبصره بوده و رعايت مفاد آن از تاريخ  0بند و  8اين شيوه نامه مشتمل بر 

آن برای همه معامالت جاری در هر مرحله ای از  5رعايت بند معامالت، اعم از خريد و فروش، حسب مورد و به ويژه 

 .انجام نيز که باشند، الزامي است
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 : 11ضميمه شماره

 : سازمان برنامه و بودجه كشور 13/74/1380مورخ  159760/80شماره  دستور العمل 
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ضميمه شماره12: مالك های ارزيابي امتيازات فني
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 ضميمه شماره 12 : نمونه قرارداد

 

  

 

 

 

 ملي نفت ايران شرکت

 بهينه سازی مصرف سوخت شرکت

 

 

 شرکت بهينه سازی مصرف سوخت (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات پشتيباني  خدمات ارائه  :قرارداد

 

 

 سمت
 عضو هيات مديره 

(مهندس مشاور)  

مدير عامل 

(مهندس مشاور)  

رئيس واحد 

 مجری

برنامه ريزی مدير 

 و سيستم ها
 امور قراردادها

امور حقوقي  مدير

 و قراردادها

 نام و 

 نام خانوادگي
 

      

 (اصل)امضاء 
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 بسمه تعالي

ز اين پس آن، که مجموعه ای غير قابل تفكيک است و ا( 2)موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 

، کد اقتصادی 108212به شماره ثبت  بهينه سازي مصرف سوخت شركتبين  قرارداد ناميده مي شود،

به نشاني تهران، خيابان شيرازی شمالي، . 1881912801و کدپستي  11111821616، شناسه ملي011105201516

به شماره ..............................ناميده مي شود، از يک طرف و « كارفرما»که از اين پس  22خيابان دانشور شرقي، پالك 

« مهندس مشاور» که از اين پس  ..............و کدپستي ...................، شناسه ملي...................، کد اقتصادی...............ثبت

 شود، از طرف ديگر، طبق مقررات و شرايطي که در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقدناميده مي

 .مي گردد 

 موضوع قرارداد. 1ماده 

که شرح کامل آن «  شرکت بهينه سازی مصرف سوخت (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات پشتيباني  خدمات ارائه  »

 .آمده است 2در پيوست شماره 

 اسناد و مدارك. 2ماده

 :اين قرارداد شامل اسناد و مدارك ذيل است

 .موافقتنامه حاضر 2-1

 .شرايط عمومي 2-2

 :پيوستها 2-2

  .موضوع قرارداد خالصه      1پيوست 

 .شرح خدمات      2پيوست 

 .، مباني و روش محاسبه و نحوه پرداخت آنحق الزحمه     2پيوست 

 .برنامه زماني کلي     0پيوست 

 .شرايط خصوصي     5پيوست 

 سازمان اسامي افراد کليدی انجام کار     6پيوست 

ب قرارداد و به منظور انجام آن، به مديريت ابالغ شده يا اسناد تكميلي که حين انجام خدمات، در چارچو     0پيوست 

 .شودبين دو طرف قرارداد، مبادله مي

 .مدارك و گزارشهای مصوب      9پيوست 

 .شيوه نامه حل اختالف قراردادی      8پيوست 

 .دستورالعمل مالكيت فكری صنعت نفت    11پيوست 

 زيست     دستور العمل بهداشت، ايمني و محيط   11پيوست 

 کامل قرارداد تسويه حسابو برگ مفاصاحساب    12پيوست 

انجام شود موافقتنامه همكاری آنان ( Joint Venture)به صورت مشارکت  «مهندس مشاور»چنانچه خدمات : تبصره

 .نيز ضميمه قرار داده ميشود
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 مدت. 3ماده 

  .ماه مي باشد 20به مدت  28/12/1011لغايت  11/11/88از تاريخ مدت انجام خدمات قسمتهای مختلف موضوع قرارداد 

 .خواهد بود( 0پيوست شماره )با توجه به برنامه زماني کليکه 

 .شرايط عمومي، خواهد بود 20مدت ياد شده، تابع تغييرات مدت، موضوع ماده 

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت. 0ماده 

  است ريزمبالغ حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات، به شرح  0-1

 ..……………………(2مندرج در پيوست شماره ) مبلغ قرارداد برای اجرای کامل موضوع قرارداد 

تاييد و  داين مبلغ در مقابل انجام تمامي شرح کار موضوع قرارداد که مور. مي باشد( ريال  ……………………)

 .پرداخت مي گردد« مهندس مشاور»به باشد، « کارفرما»رضايت 

 در صورت بروز تعارض . درج شده است شماره 2نحوه تعيين حق الزحمه و روش آن در پيوست  0-2

 .مالك مي باشد 2و شرايط عمومي قرارداد، پيوست شماره  2في مابين پيوست شماره 

 قرارداد ينتعهدات طرف. 5ماده 

 موضوع قرارداد را با رعايت دقيق و کامل شرايط مندرج در شرح کارمتعهد است خدمات « مهندس مشاور»5-1

 .انجام دهد (2پيوست شماره )

متعهد است وظايفي را که در اسناد و مدارك قرارداد برای او معين شده است انجام دهد، و نيز متعهد  «کارفرما»5-2

 « مهندس مشاور »ق اسناد و مدارك قرارداد، به الزحمه مربوط را طباست که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، حق

 .پرداخت کند

 نشاني. 6ماده 

 .22تهران، خيابان شيرازی شمالي، خيابان دانشور شرقي، پالك  :«کارفرما»نشاني 

 ........................................................................................................................ :«مهندس مشاور »نشاني 

روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را (  15) گاه يكي از دو طرف قرارداد، نشاني خود را تغيير دهد، بايد پانزده هر

شود تا وقتي که نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي. کندبه طرف ديگر اعالم 

 .گرددو ابالغ شده تلقي مي
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 ماده 7. تعداد نسخ قرارداد

چهار نسخه کميسيون مناقصات در هفت ماده و ............................... مورخ ..................... اين قرارداد براساس مصوبه شماره 

سه نسخه آن  ابالغ شده و« مهندس مشاور»يک نسخه از آن به . استتنظيم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسيده 

امضاء ذيل اين موافقتنامه به منزله امضاء و  .يكسان دارندواحد و  همه نسخه های آن اعتبار خواهد بود و «کارفرما»نزد 

 .تائيد کليه صفحات قرارداد و پيوستهای آن مي باشد

 

  ........................................شركت  بهينه سازي مصرف سوخت  شركت.

  :نام محسن دالويز :نام

  :سمت مدير عامل :سمت

  :امضاء   :امضاء 

  :نام کوروش هاشمي :نام

  :سمت عضو هيات مديره :سمت

  :امضاء 

 

  :امضاء 
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 ملي نفت ايران شرکت

 بهينه سازی مصرف سوخت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 شرايط عمومي
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 عنوان مواد

 فسخ قرارداد -20                                                      تعاريف و مفاهيم -1

 حل اختالف-25                                                      شروع و تنفيذ-2

 کارآموزی-26                                          حدود خدمات و تغييرات آن-2

 مالكيت اسناد -20                         برنامه زماني کلي و نحوه انجام خدمت-0

 رعايت حقوق مالكيت فكری -29                                                           پيشرفت کار-5

 تضمين انجام تعهدات – 28                                              کارکنان مهندس مشاور-6

 ابالغ ها -01                                                          نمايندگان-0

 زبان قرارداد -01                                                      دقت و کوشش-9

  قانون مبارزه با پولشويي- 02             استانداردها، معيارها، مقررات و دستورالعمل های فني-8

 قوانين و مقررات حاکم بر قرارداد-02              اقدامهای مهندس مشاور که نياز به تاييد کارفرما دارد-11

 محرمانه بودن اطالعات-11

 ارتباط با طرح های ديگر -12

 مسئوليت مهندس مشاور -12

 رعايت مقررات ايمني-10

 تصويب مدارك و گزارشها -15

 تسهيالت بر عهده کارفرما-16

 دسترسي به محل -10

 خدمات جنبي-19

 پيش پرداخت-18

 سپرده حسن اجرای کار و نحوه آزاد سازی آن-21

 حق الزحمه-21

 نحوه پرداخت حق الزحمه-22

 صورتحساب نهايي و تسويه حساب-22

  تغييرات مدت خدمات و حق الزحمه مربوط-20

  خسارت تاخير-25

 ماليات، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني-26

 تعليق-20

 حوادث قهری-29

 ممنوعيت قانوني-28

 عدم بكارگيری کارکنان يكديگر-21

 انتقال به غير-21

 اشخاص و يا قراردادهای ثالث-22

 خاتمه دادن به قرارداد-22
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 ماده 1. تعاریف و مفاهيم

 قرارداد. 1-1

انجام خدمات موضوع قرارداد، بين موافقتنامه است، که برای  2مجموعه اسناد و مدارك غير قابل تفكيک به شرح ماده 

 .دو طرف مبادله ميشود

 موافقتنامه. 1-2

الزحمه و تعهدات دو طرف سندی است که در آن مشخصات اصلي قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق

 .بيان شده است و بايد به مهر و امضای هر دو طرف برسد

 شرایط عمومي. 1-3

 .کندقررات و شرايط عمومي حاکم بر قرارداد را تعيين ميمفاد همين متن است که م

 شرایط خصوصي. 1-0

ای است که به منظور تكميل شرايط عمومي، با توجه به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد شرايط خصوصي، شرايط ويژه

 .تواند مفاد شرايط عمومي را نقض کندموارد درج شده در شرايط خصوصي، نمي. شودتنظيم مي

  كارفرما. 1-5

 واگذار  «مهندس مشاور»کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به شخصيتي حقوقي است که قرارداد را امضا مي

 .هستند «کارفرما»، در حكم «کارفرما»جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز . نمايدمي

 طرح مدیریت .1-6

 به وی واگذار  «مديريت طرح»کارفرما، به عنوان»واگذاری شخصي حقوقي است که تمام يا بخشي از اختيارات قابل 

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .مي شود

 مهندس مشاور. 1-7

. موضوع قرارداد را تعهد مي کندخدمات انجام  طرف ديگر امضاء کننده قرارداد است وشخصيتي حقوقي است که 

 .هستند «مهندس مشاور»، در حكم «مهندس مشاور»جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز 

خدمات. 1-9  

 .تعهد شده است «مهندس مشاور»عبارت از فعاليتها و اقدامهايي است که در اجرای موضوع قرارداد، از سوی 

 اصلي كارفرما 1-8

های نفتي ايران ـ ملي پااليش و پخش فرآورده شرکت ـ ملي نفت ايران شرکتاصلي در وزارت نفت،  کارفرمامنظور از 

 .باشدملي صنايع پتروشيمي ايران ميشرکت ملي گاز ايران ـ  شرکت

 مرحله، قسمت. 14 -1

الزحمه معين، در قرارداد مشخص ای از شرح خدمات است که تحت اين عنوان، با مدت و حقمرحله، بخش تفكيک شده

الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسيم تواند به چند قسمت جداگانه با حقمرحله ميدر صورت لزوم هر . شده است

 .شود
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 مدارك و گزارشها. 1-11

ها، برآورد مقادير، قيمتها و افزارهای محاسبات فني، نرمها، مشخصات فني، کتابچهالعملها، دستور، نقشهمتون، مستندات

شود، به عنوان مدارك و تهيه مي «مهندس مشاور»د، بر حسب مورد از سوی نظاير آن که در انجام خدمات موضوع قراردا

 .شوندگزارشها ناميده مي

 برنامه زماني كلي. 1-12

ای است که تاريخ شروع و خاتمه بخشهای مختلف خدمات هر قسمت يا مرحله از قرارداد را بر حسب ماه، نشان برنامه

 (0پيوست شماره ).شودو در اسناد و مدارك قرارداد درج مي ددهمي

 برنامه زماني تفصيلي. 1-13

ای است که تاريخ شروع و خاتمه هريک از فعاليتهای درج شده در شرح خدمات را به تفصيل و در چارچوب برنامه برنامه

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .دهدزماني کلي در هر قسمت يا مرحله نشان مي

 مدت اوليه. 1-10

 .موافقتنامه، برای آن قسمت يا مرحله است 2مدت اوليه هر قسمت يا مرحله، مدت درج شده در ماده 

، مباني و روش هاي محاسبه و نحوه پرداخت) 3بر اساس پيوست شماره كه  الزحمه ماهانهحق مبلغ.1-15

 عمل مي گردد آن( نحوه پرداخت

الزحمه آن قسمت يا مرحله، بر مرحله، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه حقالزحمه ماهانه هر قسمت يا متوسط حق

 (.بر حسب ماه ) مدت اوليه مربوط به آن 

 روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها 1-16

 .روز و ماه بر اساس تقويم شمسي و تاريخها طبق تقويم رسمي کشور است 16-1-1

 .کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند هر کجا که معنای عبارت ايجاب 16-1-2

نامه معامالت اصطالحاتي که در اين ماده نيامده است طبق ضوابط نظام اجرايي طرحهای صنعت نفت و آيين 16-1-2

 .شودملي نفت تعريف مي کارفرما

 نماینده كارفرما.1-17

ط يخدمات موضوع قـرارداد و امـور مربـوط بـه آن طبـق شـرا      انجام حسن شخصي است که برای سرپرستي و نظارت بر

ــي  ــراردادخصوص ــرف  ق ــا»از ط ــين « کارفرم ــرددميتعي ــز در . گ ــامبرده ني ــدگان ن ــده  نماين ــم نماين ــا»حك  « کارفرم

 (شده  است اصالح و منطبق خصوصيدر شرایط  مادهشرح این ). مي باشند

 شروع و تنفيذ قرارداد. 2ماده 

 

 .نافذ است «کارفرما»اين قرارداد از تاريخ ابالغ آن از سوی  2-1

 .ابالغ قرارداد مي باشد روز پس از( 15)شروع اولين قسمت يا مرحله،  2-2

  .ستا« کارفرما»ها و مراحل بعدی، تاريخ ابالغ انجام قسمت يا مرحله مربوط توسط تاريخ شروع هريک از قسمت

مصمم به انجام قسمت يا مرحله بعدی « کارفرما»با تصويب مدارك و گزارشها ی هر قسمت يا مرحله در صورتيكه  2-2

ظرف يک ماه از تاريخ پايان خدمات هر قسمت يا مرحله نسبت به ابالغ خدمات قسمت يا مرحله بعدی  «کارفرما» .باشد
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 .باشدو تحويل باشد، اين مدت حداکثر سه ماه ميدر صورتي که مرحله بعدی خدمات دوره ساخت . کنداقدام مي

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) 

  «مهندس مشاور»های ياد شده، ، ظرف مهلت«کارفرما»در صورت عدم ابالغ هر قسمت يا مرحله از کار توسط  2-0

بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت  این) .، درخواست کند1-8-22تواند خاتمه قرارداد را طبق بند مي

 .(ندارد

 ماده 3. حدود خدمات و تغييرات آن

 را در چارچوب موضوع قرارداد و حداکثر تا «مهندس مشاور»تواند حين انجام کار، خدمات مي «کارفرما» 2-1

 .، تغيير، افزايش يا کاهش دهد2-2بيست و پنج درصد مبلغ قرارداد، با رعايت مفاد بند  

در حين انجام خدمات يا هنگام بررسي مدارك و گزارشها موجب  «کارفرما»در صورتي که به کار بستن نظر  -

، خدمات 2-2موظف است با رعايت مفاد بند  «مهندس مشاور»تغيير مصوبات قبلي و انجام خدمات اضافي شود، 

 .اضافي را انجام دهد

 ت داشته باشد، در هر موردرحدود خدمات موضوع قرارداد ضروهای ياد شده تغييراتي در مطابق بند هرگاه 2-2

، به «کارفرما»روز پس از اعالم تغييرات توسط (  21) الزحمه انجام تغييرات را ظرف مدت مدت و حق «مهندس مشاور» 

 .کندوی گزارش مي

حمه انجام تغييرات، با الزروز با بررسي گزارش در مورد مدت و حق(  15) ، حداکثر ظرف مدت پانزده «کارفرما»

 .نمايدتغييرات را ابالغ مي «کارفرما»پس از توافق، . کندمذاکره و توافق مي «مهندس مشاور»

، که ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد «مهندس مشاور»خدمات مربوط به اصالح مدارك و گزارشهای  2-2

 .باشدموظف به انجام آن به هزينه خود مي «مهندس مشاور»و  نيست 2-2و  1-2های باشد، مشمول خدمات اضافي بند

 و نحوه انجام خدمات كلي برنامه زماني. 0ماده 

 .آمده است  0برنامه زماني کلي انجام خدمات، در پيوست  0-1

مدتي برای تهيه برنامه زماني تفصيلي تعيين نشده باشد، برنامه  0پس از ابالغ قرارداد، در صورتيكه در پيوست  2 -0-2

زماني تفصيلي هر قسمت يا مرحله در چارچوب برنامه زماني کلي، تا يک هشتم مدت آن قسمت يا مرحله، يا هرکدام 

روز پس از ( 15)تا پانزده « کارفرما». ارسال مي شود« کارفرما»تهيه و برای « مهندس مشاور»کمتر است، از سوی 

 . دريافت برنامه زماني تفصيلي، نظر خود را درباره تصويب و يا اصالح آن اعالم مي کند

 .هرگونه تغيير در برنامه زماني تفصيلي، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود

 پيشرفت كار. 5ماده 

 

در پايان هر ماه يا زمانهای تعيين شده در برنامه زماني تفصيلي، گزارش پيشرفت خدمات موضوع « مهندس مشاور»

در صورت )ميزان کارهای انجام شده، تاخير: اين گزارش شامل. تسليم مي کند« کارفرما»قرارداد را در دونسخه، به 

روز بعد از ( 11)و کارفرما تا دهع و مشكالت کار مي باشد و علل آن، پيشنهاد راه حل های الزم برای رفع موان( وجود

گزارش، نظر خود را نسبت به گزارش ياد شده اعالم مي کند، در غير اين صورت ، مفاد گزارش، تاييد شده تلقي  وصول

 .مي گردد
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 ماده 6. كاركنان »مهندس مشاور«

و  «مهندس مشاور»م يا موقت، به هزينه ئرت داهمه کساني که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد، به صو 6-1

شوند و مسئوليت عملكرد آنها در مورد خدمات شناخته مي «مهندس مشاور»دهند، کارکنان برای او خدماتي را انجام مي

 .است «مهندس مشاور»موضوع قرارداد، به عهده 

موظف است سازمان اجرايي و فهرست اسامي افراد کليدی را که فاقد سوابق  «مهندس مشاور» شروع کار،قبل از  6-2

به همراه وظايف، تخصص و ميزان فعاليت  6ای باشند، برای انجام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پيوست سوء حرفه

 .ارسال کند «کارفرما»هريک، برای 
د در دفاتر و کارگاههای خود، به شمار کافي کارکنان بايد به منظور اجرای مراحل مختلف اين قراردا «کارفرما» 6-2

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد)صالحيتدار داشته باشد

در  «مهندس مشاور»در صورتي که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجي باشد،  6-0

کند و اسناد مربوط به مجوز استفاده از خدمات آنها، قوانين و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجي در ايران را رعايت مي

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .نمايدتسليم مي «کارفرما»اقامت و کار آنها را به 

 نمایندگان. 7ماده 

 

 «کارفرما»نمايندگان  0-1

 «مهندس مشاور»پس از مبادله قرارداد، نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به  «کارفرما» 0-1-1

 .کندمعرفي مي

 ، در محدوده اختيارات تفويض شده به وی، به «کارفرما»ها و مدارکي که به وسيله نماينده دستور 0-1-2

های ابالغ ، دستور«کارفرما»ست، بديهي است با تغيير نماينده «کارفرما» ابالغشود در حكم ابالغ مي «مهندس مشاور»

 .شده و يا مدارك امضا شده به وسيله نماينده قبلي، معتبر است

مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات قابل واگذاری خود را در رابطه با اين قرارداد، به واحد خدمات « کارفرما» 0-1-2

معرفي مي شود و « مهندس مشاور»در اين صورت آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به . ر نمايدواگذا مديريت طرح

این بند مشمول قرارداد حاضر ) .ست«کارفرما»تصميم گيری های وی در امور واگذار شده، در حكم تصميمهای 

 .(نبوده و موضوعيت ندارد

 «مهندس مشاور»نمايندگان  0-2

« کارفرما»نماينده يا نمايندگان خود را با ذکر حدود اختيارات، به « مهندس مشاور»قرارداد، پس از مبادله  0-2-1

 .معرفي مي کند

مهندس »باشد، ( نظارت)در صورتيكه خدمات موضوع قرارداد، مشتمل بر خدمات مرحله ساخت و تحويل کار 0-2-2

ناظر به عنوان نماينده و مسئول تعيين کند و به در هريک از کارگاههای تحت نظارت خود بايد يک نفر مهندس « مشاور

این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ) .و طرفهای ديگر قرارداد در اين کار، معرفي نمايد« کارفرما»

 .(ندارد
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و طرفهای « کارفرما»، موظف است در غياب مهندس ناظر، جايگزين وی در کارگاه را به «مهندس مشاور» 0-2-2

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .د معرفي کندقراردا

 دقت و كوشش. 9ماده 

 

های خدمات موضوع اين قرارداد را منطبق با اصول فني و مهندسي و براساس استانداردبايد،  «مهندس مشاور» 9-1

مربوط و با بكارگيری حداکثر مهارت و های العملای با رعايت مالحظات مالي و اقتصادی، طبق دستورتخصصي و حرفه

ای الزم هستند، انجام دهد و در مواردی که اظهارنظر و دقت، به وسيله کارکناني که واجد صالحيت تخصصي و حرفه

 .طرفانه عمل کندصالحديد، به او واگذار شده است، منصفانه و بي

ل های ممكن را بررسي و مناسب ترين آنها را در مطالعات خود، گزينه ها و راه حموظف است  «مهندس مشاور» 9-2

هم چنين بايد مدارك و گزارشهای هر قسمت يا مرحله را به ترتيبي تهيه کند که در ادامه خدمات، در حد . پيشنهاد کند

 .امكان، نياز به تغيير مصوبات قبلي نباشد

که کارها بر طبق نقشه ها و مصوبات فني  عمليات اجرايي را به نحوی نظارت و کنترل نمايد،بايد  «مهندس مشاور» 9-2

راهنماييهای به موقع و مقتضي به پيمانكاران و يا  ازضميمه قرارداد، توسط پيمانكاران و عوامل اجرايي انجام شود و 

سازندگان، از تاخير در اجرای تعهدات و عمليات جلوگيری نمايد و طبق شرح خدمات، در تصميماتي که در اسناد و 

 .گذاشته شده است، به موقع اقدام کند« مهندس مشاور»رداد با پيمانكار يا سازنده بر عهده مدارك قرا

نسبت به « مهندس مشاور »از اين رو . است« مهندس مشاور»وليت نظارت بر حسن اجرای عمليات، بر عهده ئمس 9-0

از اجرا و هنگام به کارگيری آنها  صدور دستور برای انجام آزمايشها، با هدف اطمينان از کيفيت مصالح و مواد، پيش

نيز بايد با بازديد مستمر از عمليات ساخت و کيفيت عمليات اجرايي و تجهيزات و تطبيق آنها با مشخصات و 

، بايد با کنترل مستمر از مصرف « مهندس مشاور »همچنين . استانداردهای فني و نقشه های اجرايي، اقدام کند

 .تاندارد و اجرای کارهايي که با مشخصات فني مطابقت ندارد، جلوگيری کنداحتمالي مواد و مصالح غير اس

 .(است گردیده  و منطبق  اصالح( 5پيوست شماره )این بند در شرایط اختصاصي) 

 فني هاالعملها، مقررات و دستورها، معياراستاندارد. 8ماده 

 

سيستم متريک خواهد بود، مگر آن که بنا به ضرورت، گيری در تمامي اسناد و مدارك فني طرح، واحد اندازه 8-1

تعيين شده باشد و يا هنگام اجرای کار، درباره آن ( شرايط خصوصي) 5 شماره گيری ديگری در پيوستسيستم اندازه

 .توافق شود

العملدستور ها و ضوابط فني و، بايد در انجام خدمات و تهيه و تنظيم مدارك و گزارشها، از معيار«مهندس مشاور» 8-2

در صورت موجود نبودن اين گونه . شود، استفاده کندتعيين شده و يا بعداً توافق مي 5هايي که در پيوست ها و استاندارد

 .المللي استفاده کندها و ضوابط معتبر داخلي و يا بينها، از معيارضوابط و معيار

، همه ابالغها، دستور کار( 2پيوست ) موظف است، در اجرای وظايف در چارچوب شرح خدمات  «مهندس مشاور» 8-2

های آنها، طبق ضوابط و دستورها و اقدامهای خود را در رابطه با ساير عوامل درگير طرح با رعايت اسناد و مدارك قرارداد

 .های مربوط، انجام دهدالعمل
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 ماده 14. اقدامهاي »مهندس مشاور« كه نياز به تایيد »كارفرما« دارد

های هماهنگي را به منظور اخذ به هنگام انجام کار، برای تعيين نحوه ادامه کار، جلسه يا جلسه «مهندس مشاور»هرگاه 

، تا «کارفرما». بفرستد «کارفرما»تصميمهای راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طي گزارش توجيهي، برای 

ای تنظيم و به جلسهکند و تصميمها را در صورتتاريخ دريافت گزارش، نسبت به تشكيل جلسه اقدام ميپانزده روز از 

 .نمايدابالغ مي «مهندس مشاور»

 خود  «مهندس مشاور»در مهلت تعيين شده نسبت به تشكيل جلسه و ابالغ تصميمها اقدام نكند،  «کارفرما»هرگاه 

 .کنداعالم مي «فرماکار»گيری نموده و نتيجه را به تصميم

 محرمانه بودن اطالعات. 11ماده 

 

بندی محرمانه باشد و طبقه ءدر صورتي که طبق شرايط خصوصي قرارداد، اطالعات مربوط به موضوع قرارداد جز 11-1

مجاز نيست بدون تاييد قبلي  «مهندس مشاور»اعالم شود،  «مهندس مشاور»به  «کارفرما»يا محرمانه بودن آن از سوی 

، اطالعات مربوط به قرارداد را به طور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار ديگران بگذارد و کوشش نمايد تمامي «کارفرما»

کند، محرمانه تلقي نموده و حداکثر سعي خود را برای جلوگيری از اطالعاتي را که در جريان انجام خدمات تحصيل مي

 .بكار بنددافشای اطالعات 

در مواردی که اطالعات محرمانه است، پس از اتمام قرارداد يا در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد کماکان موارد  11-2

 .حفاظت از اطالعات به قوت خود باقي است

 ارتباط با طرحهاي دیگر. 12اده م

 

موظف است « مهندس مشاور»باشد، در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرحهای ديگر ارتباط داشته 

دريافت کند و در انجام خدمات خود منظور نمايد، تا « کارفرما»ای تنظيم شده از  را طبق برنامهآناطالعات و مدارك فني 

 .بين کارهای مختلف طرحهای ياد شده، هماهنگي ايجاد شود

 «مهندس مشاور»مسئوليت . 13ماده 

 

 .اين قرارداد، مسئول است 2 بيني شده در پيوستو برای ارائه خدمات پيش« رماکارف»، در قبال «مهندس مشاور» 12-1

از سوی « مهندس مشاور»يا طراحيهای و  يا تصويب مدارك و گزارشهای مطالعات، محاسبات و تاييد خدمات 12-2

و در هر حال در رعايت استانداردها و اصول عملي و فني نمي کاهد « مهندس مشاور»ليتهای ئو، از مس«کارفرما»

شرح ).ل و جوابگوی کاستيهايي است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شودئومس« مهندس مشاور»

 (است خصوصي اصالح و منطبق گردیدهاین بند در شرایط 
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شرکتهای ، تشكيل شده باشد، ( Joint Venture ) «شرکت»از مشارکت دو يا چند « مهندس مشاور»چنانچه  12-2 

این بند در شرایط خصوصي ).و کل کار مشترکاً و متضامناً مسئوليت دارند «کارفرما» تشكيل دهنده مشارکت در برابر

 (اصالح و منطبق گردیده است

 ماده 10. رعایت مقررات ایمني

دهند و بايد اطمينان حاصل کند که کارکنانش خدمات را به طور ايمن و مطمئن انجام مي« مهندس مشاور» 10-1

 .کنندضوابط ايمني را، در تمام مراحل انجام خدمات رعايت مي

 کند که پيمانكاران و ساير گروههايي که در انجام کارهای موضوع قرارداد فعاليت مراقبت مي« مهندس مشاور» 10-2

قبت رافع اين مرا. های حفاظت و ايمني کارگاهها در کشور عمل نمايندالعملکنند، طبق مقررات، ضوابط و دستورمي

 .مسئوليتهای پيمانكاران و ساير گروههای اجرايي، نخواهد بود

 تصویب مدارك و گزارشها. 15ماده 

 

يا مقاطعي که در  و ، مدارك و گزارشهای مطالعات هر قسمت يا مرحله را در پايان مدت مربوط«مهندس مشاور 15-1

« کارفرما»ای به صورت نرم افزاری به  برنامه زماني پيش بيني شده است، ابتدا در سه نسخه همراه با نسخه

پس از دريافت مدارك و گزارشهای يادشده، ظرف مدت يكماه يا مدت پيش بيني « کارفرما». کند تسليم مي

 .کند شن خود را با درج  موارد، يک بار اعالم ميشده در برنامه زماني، آنها را بررسي و نظر صريح و رو

، مدارك و گزارشهای تاييد شده را در «مهندس مشاورمدارك و گزارشها را تاييد کند، « کارفرما»در صورتي که  15-2

آنها « کارفرما»کند تا  تسليم مي« کارفرما»سه نسخه نرم افزاری و راهنمای مكتوب آن و نيز خالصه گزارشها، به 

، «مهندس مشاورنسبت به مدارك و گزارشها، « کارفرما»در صورت اعالم نظر اصالحي از سوی . ابالغ نمايد را

موظف است ظرف مدت يكماه يا ده درصد مدت قسمت يا مرحله، هر کدام که بيشتر باشد، بر اساس نظر 

نرم افزاری تهيه و به همراه  ای به صورت آنها را اصالح و مدارك را در چهار نسخه همراه با نسخه« کارفرما»

تجاوز از اين مدت، مشمول . آنها را تصويب و ابالغ کند« کارفرما»تسليم نمايد، تا « کارفرما»خالصه گزارشها به 

 .با افزايش مدت، قبالً موافقت کرده باشد« کارفرما»است، مگر اينكه  قراردادکاهش حق الزحمه درج شده در 

 نباشد،« مهندس مشاور»مورد قبول « کارفرما»حي اعالم شده از سوی در مواردی که نظر اصال  15-2

را برای بررسي مجدد به  ، موظف است با ارسال گزارش توجيهي داليل عدم قبولي خود«مهندس مشاور

، «مهندس مشاور. همچنان بر نظرات اعالم شده خود تاکيد شده باشد« کارفرما»چنانچه . اعالم کند« کارفرما»

 .خواهد بود« کارفرما»بر اساس نظر  اصالح مدارك و گزارشهای خود، موظف به

، «مهندس مشاورظرف مدت تعيين شده نظر خود را در مورد مدارك و گزارشهای « کارفرما»در صورتي که  15-0

دريافت نمايد و چنانچه تا پانزده روز از تاريخ  را استعالم مي« کارفرما»، نظر «مهندس مشاوراعالم نكند، 

 .گردد اعالم نشود، گزارشها و مدارك ارسالي تصويب شده تلقي مي« کارفرما»استعالم همچنان نظری از سوی 

 ، يک نسخه از مدارك و گزارشهای مصوب هر قسمت يا مرحله را با مهر تصويب شده به «کارفرما» 15-5

 (بق گردیده استاین بند در شرایط خصوصي اصالح و منط).کند ، ابالغ مي«مهندس مشاور
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 الزحمه مربوط را براساس ق، ح«مهندس مشاورمدارك و گزارشهای تصويب شده مبنای کارهای بعدی است و  15-6

 .کند دريافت مي قرارداد

بايد به پيوست هريک از گزارشها، چكيده ای از کار آن قسمت يا مرحله را تهيه و به  ،«مهندس مشاور 15-0

همچنين پس از تحويل موقت کار، بايد گزارشي شامل تاريخچه کارهای انجام شده را به . م کنديتسل« کارفرما»

 .تسليم کند« کارفرما»

 .(این ماده مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد)« كارفرما»تسهيالت بر عهده . 16ماده 

 

ارتباط با خدمات موضوع قرارداد به ويژه در در  «مهندس مشاور»تدابير و مساعدتهای الزم را برای تسهيل کار « کارفرما»

 .کندفراهم مي« مهندس مشاور»موارد زير براساس درخواست 

 .مربوط، طبق مندرجات شرايط خصوصي و به صورت رايگاندر اختيار قراردادن اطالعات  16-1

 .به مناطق ممنوع، در ارتباط با نياز طرح «مهندس مشاور»مجوز ورود کارکنان  16-2

نامه و رواديد رواديد ورود و خروج و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجي مورد نياز طرح و همچنين، اخذ گذر 16-2

  .برای کارشناسان ايراني

 .ها و ساير موسساتکارفرماها، سازمانها، ارتباط و تشريک مساعي با وزارتخانه 16-0

 .هيه و توزيع آن در انحصار دولت باشدترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسايلي که ت 16-5

ها و اقالمي از اين قبيل، که افزارترتيب امور مربوط به تهيه، ورود و ترخيص لوازم و وسايل، کتب، نشريات، نرم 16-6

  .تهيه آن در داخل کشور مقدور نباشد

 .ستا« مهندس مشاور»، بر عهده 6-16تا  2-16های های اقدامهای موضوع بندتمام هزينه

 .(این ماده مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) دسترسي به محل. 17ماده 

 

بايد امكان دسترسي بدون ممانعت به محل اجرای پروژه را، به منظور انجام خدمات اين قرارداد، برای « کارفرما» 10-1

 .فراهم کند« مهندس مشاور»

های مربوط، بر عهده و به هزينه موضوع قرارداد بر روی زمين و مسيرهای الزم برای انجام خدمات اخذ مجوز 10-2

  .ستا «کارفرما»

 .در حد توان همكاری خواهد کرد« کارفرما»های الزم، با ، برای کسب مجوز«مهندس مشاور» 10-2

 خدمات جنبي. 19ماده 

همچنين  و ای مانند تهيه نقشه های توپوگرافي، زمين شناسي، عكسهای هوايي و تصاوير ماهواره ،خدمات جنبي

ژئوفيزيک، اطالعات و آمار هواشناسي و هيدرولوژی، آبنگاری و انجام آزمايشهای ژئوتكنيک و مقاومت مصالح، 

توسط  ،اردادهای مربوططبق ضوابط قر ،که اصوالً جزو خدمات موضوع قرارداد نيستکارهای مانند اينها، 

در اين . انجام ميشود «کارفرما»به هزينه و از سوی  ،بر اساس ضوابط ،صاحب صالحيت «مهندس مشاور»

همراه با  ،تعيين شرح خدمات جنبي مورد نياز و اطالعات مشخصات فني ضروری هر يک و اعالم آنها ،صورت
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 «مهندس مشاور»بر عهده  ،حاصل با نيازهای طرح جدول زماني ارائه اطالعات مورد نياز و نيز تطبيق نتايج

 (و موضوعيت ندارد مشمول قرارداد حاضر نبوده این بند) .خواهد بود

يا بررسي اظهار نظر در مورد گزارشها و نظارت بر خدمات و بخواهد در تنظيم مدارك قرارداد « کارفرما»اگر  19-2

موظف است که افراد دارای صالحيت را  «مهندس مشاور» ،استفاده کند «مهندس مشاور»از خدمات  ،جنبي

 ،ميزان خدمات اضافي و حق الزحمه مربوط به آن. برای انجام اين خدمات به شمار الزم به خدمت فرا خواند

 .خواهد بود 2-2طبق ضوابط مندرج در بند 

ديگری تهيه شده است  یگزارش نتايج کارهای جنبي را که توسط واحدها «مهندس مشاور»در صورتي که  19-2

برای تصميم گيری به  ،رض باشد بايد نظر خود را با ذکر دليل و به موقعتصحيح نداند و به نتايج آن مع

موظف به استفاده  «مهندس مشاور»گزارشهای ياد شده را تاييد نمايد « کارفرما»چنانچه  .اعالم کند« کارفرما»

 «مهندس مشاور»ها بر عهده  مسئوليت اين نوع تصميم گيریاز نتايج آنها در مطالعات مربوط خواهد بود و 

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .نيست

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد)پيش پرداخت  . 18ماده 

 

مبلغ حق الزحمه هر مرحله از  مي تواند تا بيست و پنج درصد از« کارفرما»، «مهندس مشاور»به درخواست   18-1

خدمات موضوع قرارداد را بعنوان پيش پرداخت، پس از ابالغ همان مرحله، بدون کسر کسور قانوني در مقابل 

  به« کارفرما»مورد تاييد  (پست بانک بانک سرمایه وبه جز ضمانتنامه صادره از)ضمانتنامه بانكي

 . ، پرداخت مي کند«مهندس مشاور»

«  مهندس مشاور»قبل از آخرين پرداخت حق الزحمه هر قسمت يا مرحله به تناسب کسر و تضمين اين مبلغ تا 

 .به همان نسبت آزاد مي شود

 .شودمي مسترد« مهندس مشاور» تضمين پيش پرداخت پس از استهالك کامل پيش پرداخت به 

 بابت  «مهندس مشاور»ساب نهايي، خاتمه و يا فسخ قرارداد، هرگاه در تسويه ح اتمام قرارداد، در صورت 18-2

، نسبت به «کارفرما»بدهكار باشد، موظف است مبالغ بدهكاری را پرداخت کند وگرنه  «کارفرما»ها به پرداختپيش

های مربوط، ، با اخذ هزينه«مهندس مشاور»ها، تضمينها و ساير مطالبات دريافت مطالبات خود از محل سپرده

 .کنداقدام مي

 و نحوه آزادسازي كار جرايحسن ا سپرده . 24ماده 

 

بابت حسن اجرای کار معادل  ،هيات محترم وزيران22/18/1280معامالت دولتي مصوب نميآيين نامه تضوفق    21-1

ازای  حسن اجرای کار در تضميندرصد مبلغ از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده واريز مي گردد صد 11%

 0وفق نمونه ضميمه شماره )،(و بانک سرمایه پست بانک ازصادره به جز ضمانتنامه )بانكي  ضمانتنامه ارائه

  .بازگردانده ميشود« مهندس مشاور»به  (اسناد مناقصه

 .ضبط ميشود« کارفرما»به نفع سپرده حسن اجرای کار ،  20در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  21-2
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مربوط به هر قسمت يا مرحله از خدمات موضوع قرارداد بايد پس از تصويب مدارك و گزارشهای آن و  تضمين 21-2

و در زمان تسويه حساب نهايي، موافقتنامه  2وفق ماده اتمام کامل و قطعي موضوع قرارداد در مدت تعيين شده 

 .آزاد شود 22طبق ماده 

و « کارفرما»مشتمل بر انجام تمام کار مورد تائيد )ي کار پس از تحويل قطع کار جرایحسن اسپرده تمامي مبلغ 

پيوست تامين اجتماعي و تكميل فرم مفاصا حساب و تسويه حساب کامل قرارداد در بيمه  ارائه مفاصاحساب

  (آزاد ميشود 12شماره 

قت يا قطعي بگيرد، در صورتي که مهندس مشاور تا قبل از پايان قرارداد، قسمتهايي ازعمليات اجرا شده را تحويل مو

 (این بند در شرایط خصوصي اصالح و منطبق گردیده است). .تضمين دريافتي، به تناسب کاهش مي يابد

در صورت عدم انجام کامل تعهدات، عدم ارائه مفاصاحساب بيمه تامين اجتماعي و عدم تحقق ساير شرايط  :تبصره

نفع خود ضبط مي  به را نيزسپرده حسن اجرای کار عالوه بر حق فسخ، « کارفرما»مندرج در قرارداد و پيوستهای آن، 

 .نمايد

 الزحمهحق. 21ماده 

 

تعيين  2برای انجام خدمات قسمتها يا مراحل مختلف موضوع قرارداد که طبق پيوست « مهندس مشاور»الزحمه حق

 .شودو با رعايت مفاد قرارداد، به وی پرداخت مي« کارفرما»شده است، از سوی 

 الزحمهنحوه پرداخت حق. 22ماده 

شماره پيوست  طبق برنامه زماني که در ،هشتاد و پنج درصد حق الزحمه به صورت اقساط بر اساس پيشرفت کار22

خصوصي مفاد این بند در شرایط ).به صورت علي الحساب پرداخت ميشود ،تعيين و توافق شده است 2

 (است گردیده و منطبق اصالح

مشمول  بند این) .پرداخت ميشود 22طبق ماده  ،باقيمانده حق الزحمه پس از تصويب مدارك و گزارش مربوط 22-2

 .(قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد

 .تعيين شده است 2نحوه پرداخت حق الزحمه در پيوست  22-2

دو  به تناسب پيشرفت کار و با توافق ،بر حسب مورد ،2-2زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافي موضوع بند  22-0

 .(مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد بند این) .طرف تعيين ميشود

تهيه و تسليم ، «مهندس مشاور»طي صورتحسابي که توسط  ،1-22هر يک از اقساط حق الزحمه موضوع بند  22-5

مفاد این بند در شرایط  ).پرداخت ميشود« کارفرما»از سوی و تائيد کتبي پس از رسيدگي  ،ميشود« کارفرما»

 (است گردیده و منطبق اصالحخصوصي 

آن را مورد بررسي قرار دهد و پس از  ،صورتحساب موظف است ظرف مدت بيست روز پس از دريافت« کارفرما» 22-6

مستندات مربوط ضمن ارسال يک نسخه از صورتحساب تاييد شده همراه با  ،کسر کسورات قانوني و قراردادی

 .حق الزحمه وی را پرداخت کند، «مهندس مشاور»برای 
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 ،در مورد صورتحساب معترض باشد« کارفرما»به اصالحات اعمال شده از سوی ، «مهندس مشاور»هرگاه  22-0

حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت صورتحساب اصالح  ،اعتراض خود را با ذکر دليل و ارائه مستندات

هم چنان بر اعمال اصالحات اعالم « کارفرما»هرگاه . اعالم ميكند تا مورد رسيدگي قرار گيرد« کارفرما»به  ،شده

  ،التدر اين ح. اقدام کند ،است«  کارفرما»بايد نسبت به پرداخت آنچه که مورد قبول  ،شده تاکيد داشته باشد

و در صورت محقق  اقدام کند 25از طريق ماده  ،واند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر خودت مي، «مهندس مشاور»

 .دريافت کند 9-22بودن، اصل مبلغ را به عالوه خسارت تاخير تاديه، طبق بند 

در پرداخت تمام يا بخشي از هريک از صورتحساب های تاييد شده بيش از يكماه از تاريخ « کارفرما»در صورتيكه  22-9

 دريافت آن تاخير کند، مبلغي معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمايه گذای بلند مدت پنجساله

حداکثر . هندس مشاور پرداخت مي کنددر مبلغي که پرداخت آن به تاخير افتاده، به م( مورد عمل در بانكهای کشور) 

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .زمان مشمول پرداخت اين خسارت، سه ماه است

 هايي و تسويه حسابنصورتحساب  .32ماده 

 

تهيه و به منظور تاييد برای ، «مهندس مشاور»صورتحساب نهايي خدمات پس از پايان يافتن خدمات از سوی  

به آن اضافه يا از آن  قراردادحق الزحمه و مبالغي که بر اساس : اين صورتحساب شامل. ارسال ميشود« کارفرما»

خسارت و نتايج ناشي از دعاوی  ،های تعليق هزينه، نظير حق الزحمه افزايش يا کاهش خدمات ،کسر ميشود

 .علي الحساب است اختهای قبلي ياپرد ،کسور قانوني ،رسيدگي و قطعي شده

 .رسيدگي و تاييد ميشود« کارفرما»اين صورتحساب حداکثر ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت بوسيله 

در صورتيكه حق الزحمه طبق دستورالعمل های مربوط، به صورت درصدی از برآورد هزينه اجرای کار : تبصره

يا مرحله مطالعات و طراحي، مبنای تسويه حساب قطعي حق الزحمه  محاسبه شده باشد، مبلغ برآورد مصوب هر قسمت

اين قسمت يا مرحله بوده و هزينه تمام شده عمليات مبنای تسويه حساب قطعي حق الزحمه خدمات مرحله ساحت و 

 .(این تبصره مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .است( نظارت)تحويل 

ای که  اصالحات مورد نظر خود را در جلسه« کارفرما» ،شده نياز به اصالح داشته باشدچنانچه صورتحساب ياد  22-2

مطرح نموده و نتيجه را با وی توافق  ،تشكيل ميدهد، «مهندس مشاور»با  1-22طي مدت ياشد شده در بند 

 .ميكند

و مبنای تسويه حساب صورتحساب توافق شده بوسيله دو طرف قطعي بوده و اعتراض نسبت به آن وارد نيست  22-2

 .عمل ميشود 0-22در صورتيكه توافق حاصل نشود طبق مفاد . قرار ميگيرد، «مهندس مشاور»نهايي با 

کار او طبق ماده  اجرایبر اساس صورتحساب نهايي بستانكار شناخته شود، تضمين حسن « مهندس مشاور»هرگاه22-0

 .س از تاييد صورتحساب نهايي، پرداخت مي شودروز پ( 21)سي آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف مدت  21

روز از تاريخ تاييد ( 15) ظرف مدت پانزده  ،بر اساس صورتحساب نهايي بدهكار شود، «مهندس مشاور»هرگاه  22-5

و هرگاه در اين مدت بدهي خود را پرداخت  21طبق ماده  .پردازد مي« کارفرما»بدهي خود را به  ،صورتحساب
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طلب خود را دريافت کرده و ، «مهندس مشاور»ات بتضمينها و مطال، ها حق دارد از محل سپرده« کارفرما» ،نكند

 .مي کند ياد شده برای وصول مطالبات کافي نباشد، مطالبات خود را از ساير دارائيهای او وصول و اگر مبالغ

 گواهي ، «مهندس مشاور»درخواست :  ازمدارك مورد نياز جهت آزاد سازي سپرده ها و ضمانت نامه ها عبارتند 

پيوست شماره ) مفاصا حساب بيمه و تكميل برگ مفاصا حساب و تسويه حساب کامل قرارداد تحويل قطعي،

در حين اجرای  12بديهي است چنانچه اصالحاتي در متن پيوست شماره .)«مهندس مشاور» از سوی (11

 (قرارداد بوجود آيد، مالك عمل قرار خواهد گرفت

 الزحمه مربوطتغييرات مدت خدمات و حق. 20ماده 

، تغيير «کارفرما»ين و تائيد با پيشنهاد هريک از طرفتواند مدت قرارداد در صورت پيش آمدن هريک از موارد زير، مي

 .يابد

 .تغيير حدود خدمات 20-1

 .«مهندس مشاور»بروز تاخير به عللي خارج از قصور  20-2

 .بروز شرايط اضطراری وقوع حوادث قهری و 20-2

 .«کارفرما»ها از طرف تعليق کار 20-0

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد).«مهندس مشاور»مجاز از سوی تاخير غير 20-5

بايد با توجه به مفاد ماده مربوط، تغييرات الزم، در مدت و مبلغ حق الزحمه، بر اساس .«مهندس مشاور»در موارد فوق، 

و تاثير آن روی خدمات انجام شده و برنامه زماني و نيز پيامدهای مالي آن را تعيين نموده و طي گزارشي  قراردادمباني 

نتايج  .افت گزارش، نظر خود را اعالم خواهد کردروز پس از دري( 15)حداکثر پانزده « کارفرما». اعالم کند« کارفرما»به 

 .گيرد ای تنظيم و مالك عمل قرار مي طي صورت جلسه

تغيير مدت هر قسمت يا مرحله، بر اساس کنترلهايي که حين انجام کار صورت ميگيرد، در پايان خدمات آن قسمت يا 

رسي نهايي قرار گرفته و درباره کاهش يا تمديد مدت ، مورد بر(در زمان بررسي قرارداد يا در حالت فسخ يا خاتمه)مرحله 

 .آيد و نتيجه، صورت مجلس ميگردد و ميزان تاخيرهای مجاز و غير مجاز، توافق به عمل مي

 به درخواست هر يک از دو طرف طبق بنا ،در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعيين ميزان انواع تاخيرها، موضوع

 .شود ، رسيدگي مي25ماده 

 ماده 25. خسارت تاخير

 

، خسارتي معادل حاصلضرب نسبت مدت تاخير غير مجاز به مدت قسمت «مهندس مشاور»بابت تاخير غير مجاز  25-1

الزحمه مربوط، از درصد حق(  21) الزحمه آن قسمت يا مرحله و حداکثر تا بيست يا مرحله مربوط در ميزان حق

 .شوددريافت مي« مهندس مشاور»

الزحمه ماهانه برای ماههای با تاخير حق مبلغ درصد(  01)، مبلغ معادل چهل «مهندس مشاور»تاخير مجاز  بابت 25-2

الزحمه تاخير مجاز، برای مراحل مطالعاتي، نصف مدت قسمت يا مدت برای پرداخت حق حداکثر. مجاز پرداخت ميشود

پس از سپری شدن اين . شرايط اجرای کار است مرحله مربوط و حداکثر شش ماه و برای مرحله ساخت و تحويل، تابع

 .، عمل کند5-8-22تواند طبق بند مي« مهندس مشاور»، «کارفرما»مدت و عدم ابالغ تعليق از سوی 
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در مدت تاخير مجاز طبق دستور العمل  ،«مهندس مشاور»حق الزحمه مربوط به عوامل مقيم يا نظارت کارگاهي 

 .(این بند و تبصره آن مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .مربوط محاسبه مي شود

  ماليات، بيمه و سایر حقوق و عوارض قانوني. 26ماده 

 

و  «مهندس مشاور»پرداخت هر گونه ماليات، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به 

که در تاريخ «مهندس مشاور»کارکنان او و نيز حقوق گمرکي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل مورد نياز 

کند، به عهده  آينده تغيير ميدر يا در آينده برقرار خواهد شد يا ميزان آن ، برقرار است قراردادامضای اين 

اير حقوق دولتي که بايد طبق قوانين و مبالغي از اين مالياتها و عوارض و بيمه و س. است«مهندس مشاور»

به حساب حسب مورد شود و  کسر مي«مهندس مشاور»وصول شود، از پرداختهای « کارفرما»مقررات از طريق 

 .گردد ميو يا نگهداری وی به مراجع مربوط، حواله 

که هنگام امضای  در صورتي که ماليات، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتي، جز آنهايي 26-2

، به تناسب تعديل خواهد «کارفرما»نيز، توسط  «مهندس مشاور»قرارداد وجود دارد، تغيير کند، حق الزحمه 

.(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد)شد

 ماده 27. تعليق

در حين انجام خدمات هر قسمت يا مرحله،  «مهندس مشاور»روزه به ( 11)تواند با اعالم کتبي ده مي «کارفرما» 20-1

ای که تاريخ شروع و خاتمه تعليق در آن معين شده، تمام يا بخشي از خدمات موضوع آن قسمت يا مرحله را، طي ابالغيه

  .به حالت تعليق در آورد

های مجاز برای يدابالغ تعليق برای خدمات مطالعات، قبل از سپری شدن سه چهارم مدت اوليه و با احتساب تمد 20-2

های اجرايي و تعليق خدمات مرحله ساخت و تحويل، تابع وضعيت تعليق کارهريک از اين قسمتها يا مراحل، مجاز است 

 .است، ميباشد «مهندس مشاور» تحت نظارتکه 
مدت تعليق در هر قسمت . مجاز است ردر هر قسمت يا مرحله، فقط برای يک با «کارفرما»تعليق خدمات از سوی  20-2

  .يا مرحله از خدمات، حداکثر يک چهارم مدت اوليه ، خواهد بود

روز قبل از پايان مدت تعليق، ( 11)حداکثر تا ده  «کارفرما»در صورتي که تمديد تعليق ضرورت داشته باشد،  20-0

پرداخت  ماه و بدون(  2) حداکثر به مدت سه کند و در صورت موافقت وی، پيشنهاد مي «مهندس مشاور»موضوع را به 

با تمديد تعليق موافقت نكند، با  «مهندس مشاور»گردد، هرگاه مدت تمديد شده، قرارداد تمديد مي هرگونه هزينه برای

  .شوددرخواست وی به قرارداد خاتمه داده مي
مرحله ساخت و تحويل، ماهانه معادل  های مربوط به دوران تعليق خدمات، به استثنای خدماتپرداخت هزينه 20-5

این بند مشمول ). قابل پرداخت است 2-20الزحمه متوسط ماهانه است، که با رعايت مفاد بند درصد حق%( 21)سي 

 .(قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد
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 موظف است پس از شروع تعليق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده  «مهندس مشاور» 20-6

، 5-20های تعليق، موضوع بند روز، گزارش وضعيت خدمات را تا هنگام ابالغ تعليق، تهيه و با تعيين ميزان هزينه(  15) 

 .تسليم نمايد «کارفرما»به 

را نسبت به  «کارفرما»نقضای مدت تعليق يا تمديد تعليق، نظر ا روز قبل از(  21) ، بيست «مهندس مشاور» 20-0

مبني بر ادامه کار، پس از سپری شدن مدت  «کارفرما»در صورت اعالم نظر . کندچگونگي ادامه قرارداد، استعالم مي

کار اعالم نكند، ، نظر خود را در مورد ادامه «کارفرما»هرگاه تا پايان مدت تعليق . يابدتعليق، اجرای کار ادامه مي

 .تواند خاتمه کار را درخواست کندمي «مهندس مشاور»

در . کندابالغ مي «مهندس مشاور»تصميم به لغو تعليق بگيرد، موضوع را به  «کارفرما»چنانچه در دوران تعليق،  20-9

 .يابدروز پس از ابالغ، کار ادامه مي(  11)اين صورت حداکثر ده 

 حوادث قهري. 29ماده 

، انقالبها و اعتصابهای عمومي، (اعالم شده يا نشده) موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرايط اضطراری، مانند جنگ در 

های دامنهسوزیسابقه و همچنين آتشهای بيشيوع بيماريهای واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهای غير عادی، خشكسالي

 :هد شددار، طوفان و حوادث مشابه، به ترتيب زير عمل خوا

تواند هرگاه بروز شرايط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای يكي از دو طرف غير ممكن سازد، آن طرف مي 29-1

  .خاتمه قرارداد را به طرف ديگر اعالم کند

مل پذير نباشد، مطابق ماده تعليق، عهرگاه شرايط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امكان 29-2

 .شودمي

 ممنوعيت قانوني. 28ماده 

 

قانون اساسي و قانون  101کند که در موقع عقد اين قرارداد، مشمول ممنوعيت اصل اعالم مي« مهندس مشاور» 28-1

 .نيست 22/11/1220کارکنان دولت، مصوب  منع مداخله

 ثابت شود، يا تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان « کارفرما»در صورتي که خالف آن برای  28-1-1

 فسخ  20قرارداد را مطابق ماده « کارفرما»رخ دهد که با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد « مهندس مشاور»

 .کندمي

مشمول « رمهندس مشاو»ايجاد شود که « کارفرما»در شرايطي که تغييراتي در دستگاههای دولتي يا  28-1-2

اعالم کند و در صورتي که منع قانوني  «کارفرما»موظف است مراتب را به  «مهندس مشاور»ممنوعيت ياد شده باشد، 

اعالم  «کارفرما»مراتب را به محض اطالع به  «مهندس مشاور»هرگاه . دهدقرارداد را خاتمه مي «کارفرما»رفع نشود، 

 .کندقرارداد را فسخ مي «کارفرما»نكند، 

های پيمانكاری يا خريد مصالح، لوازم قرارداد، مديران و شرکای او در مدت اين قرارداد، نبايد در «مهندس مشاور» 28-2

 .و تجهيزات مورد نياز اجرای عمليات آن، به طور مستقيم يا غير مستقيم، مشارکت و يا منافعي داشته باشند

  .شان، حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارندو يا همراهان اي «مهندس مشاور»کارکنان خارجي  28-2
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 موظف است تمامي اطالعاتي را که در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد « مهندس مشاور» 28-0

 .مي کند، محرمانه تلقي نمايد و حداکثر سعي خود را برای جلوگيری از دسترسي اشخاص غيرمجاز به آنها به کار بندد

 ماده 34. عدم بكارگيري كاركنان یكدیگر

 

، برای انجام خدمات مرتبط با اين قرارداديا ساير عوامل  «کارفرما»تواند کارکنان شاغل نمي «مهندس مشاور» 21-1

 .موضوع اين قرارداد، بكار گيرد

( ور يا پيمانكارمهندس مشا) يا ساير عوامل درگير طرح  «کارفرما»از سوی  «مهندس مشاور»بكارگيری کارکنان  21-2

 .باشدبرای انجام خدمات موضوع اين قرارداد مجاز نمي

 انتقال به غير. 31ماده 

 

، موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي «کارفرما»حق ندارد بدون کسب مجوز از  «مهندس مشاور» 21-1

با واگذاری قسمتي از کار به اشخاص ثالث، از  «کارفرما»يا حقوقي ديگری منتقل يا واگذار کند، در صورت موافقت 

 .شودبه هيچ عنوان کاسته نمي «مهندس مشاور»مسئوليت و تعهدات 

ها يا قسمتهای ديگر کارفرماتواند تمام يا قسمتي از حقوق يا اختيارات خود را با رعايت مقررات به مي «کارفرما» 21-2

در رابطه با حقوق يا اختيارات تفويض شده بر عهده آن  «کارفرما»ات در اين صورت، انجام تعهد. وزارت نفت تفويض کند

 .ها خواهد بودواحد

 هاي ثالثاشخاص و یا قرارداد. 32ماده 

 

مستلزم اعمال اختيارات يا اجرای وظايف مقرر در  «مهندس مشاور»در مواردی که اجرای خدمات اين قرارداد از سوی 

 :شودپيمانها و قراردادهای ديگری باشد، بر حسب مورد، به ترتيب زير اقدام مي

در انجام اين امور،  «مهندس مشاور»منظور نشده باشد،  2در صورتي که اختيارات يا وظايف، در چارچوب پيوست  22-1

 .کندطرف عمل ميبه عنوان يک شخص بيبا توجه به دانش فني و تجربه خود، 

حق تغيير حدود تعهدات داده شده باشد،  «مهندس مشاور»چنانچه در قرارداد با پيمانكاران يا اشخاص ثالث به  22-2

تسليم  «کارفرما»کند و گزارش موارد تغيير را، به ها صادر ميهای الزم را در چارچوب قرارداددستور «مهندس مشاور»

  .خواهد کرد

 خاتمه دادن به قرارداد. 33ماده 

 

 .تواند در هر زماني، به شرح زير قرارداد را خاتمه دهدمي «کارفرما» 22-1

( 2)قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو  «کارفرما»ای که در هر مرحله 22-1-1

 .کنداعالم مي «مهندس مشاور»ماهه، به 
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روز، (  15) درنگ بايد کار را متوقف کند و تا پانزده ، پس از دريافت ابالغ خاتمه قرارداد، بي«مهندس مشاور» 22-1-2

اين گزارش، بايد . تسليم کند «کارفرما»گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابالغ خاتمه قرارداد، تهيه و به 

مرحله و نيز بخشهايي که تكميل آنها به لحاظ حفظ  حاوی وضعيت و ميزان پيشرفت هر بخش از خدمات قسمت يا

 .الزحمه آنها باشدپذير است، همراه با تعيين ميزان حقدر مهلت دو ماهه ياد شده ضروری و امكان «کارفرما»ع فمنا

، تشخيص دهد که الزم است تمام يا قسمتي از «مهندس مشاور»راساً يا بر اساس گزارش  «کارفرما»هرگاه  22-1-2

موظف است  «مهندس مشاور»در اين صورت، . اعالم کند «مهندس مشاور»ات ناتمام تكميل شود، بايد موضوع را به خدم

 .خدمات ياد شده را در مهلت دو ماهه يا مدت توافق شده، تكميل کند

، نسبت به تحويل (يا مدت توافق شده ) موظف است در پايان مهلت دو ماهه  «مهندس مشاور»در هر صورت  22-1-0

های الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينهو ارائه صورتحساب حق «کارفرما»اصل اسناد و مدارك کار، تحويل اموال 

مندان خود يا موسسات ديگر، در مقابل کار «مهندس مشاور»ها و تعهدات ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه

پرداختي  «مهندس مشاور»ها به منظور اجرای اين قرارداد ايجاد شده باشد و بابت آنها به مشروط بر اين که اين هزينه

الزحمه مربوط به حق%( 21) های ناشي از پايان دادن قرارداد برابر سي درصد حداکثر هزينه. نشده باشد، اقدام نمايد

 .الزحمه ماهانه، هر کدام که کمتر است خواهد بودمتوسط حق 2/1آن مرحله، يا باقيمانده کار 

 های موضوع روز پس از دريافت صورتحساب و صورت هزينه(  15) متعهد است ظرف مدت پانزده  «کارفرما» 22-1-5

 «مهندس مشاور»، نسبت به بررسي آن براساس شرايط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده اقدام نمايد و با 0-1-22بند 

  .تسويه حساب کند

 در اين حالت با توجه به ماده  «مهندس مشاور»کار  اجرای حسن استرداد کسور تضمينسپرده حسن اجرای کار و 

  .شودآزاد مي 21-2

قرارداد را بدون  «کارفرما»هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هريک از مراحل قرارداد باشد،  22-1-6

 .کندتسويه حساب مي «مهندس مشاور»تشريفات خاصي خاتمه داده و با 

شود و خاتمه داده مي «کارفرما»، هرگاه منع قانوني رفع نشود، قرارداد از سوی 2-1-28در مورد شمول بند  22-1-0

 .شودطبق مفاد اين ماده، عمل مي

  :تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هریک از موارد زیر، درخواست كند، مي«مهندس مشاور» 22-2

 . 2عدم ابالغ خدمات مرحله بعد، طي مهلتهای مندرج در ماده  22-2-1

 الزحمه، حق   در پرداخت ( ماه  2) در صورت تاخير مازاد بر سه  22-2-2

، يا اعالم نظر 0-20، موضوع بند يک چهارم مدت قرارداددر صورت عدم موافقت با تمديد مدت تعليق بيش از  22-2-2

 .0-20برای ادامه کار، موضوع بند  «کارفرما»نكردن 

این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و ).«کارفرما»سوی  از 2-19در صورت عدم انجام مفاد بند  22-2-0

 .(موضوعيت ندارد

این ) .2-25الزحمه تاخير مجاز موضوع بند در صورت سپری شدن حداکثر مدت تعيين شده برای پرداخت حق 22-2-5

 .(بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد

 . 1-29در صورت وقوع شرايط مندرج در بند  22-2-6

 .در صورت عدم تبعيت کارفرما از رای مرجع حل اختالف 22-2-0
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هايي را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی حداکثر تا يک ماه زمينه «کارفرما»در صورتي که  22-2-9

هد، دکند و خدمات را ادامه مينظر مياز درخواست خود صرف «مهندس مشاور»شده است، رفع کند،  «مهندس مشاور»

در غير اين صورت، پس از انقضای مهلت يک ماهه، قرارداد خاتمه يافته تلقي شده و ساير اقدامها طبق مفاد اين ماده 

 .شودانجام مي

 ماده 30. فسخ قرارداد

مهندس »تواند در هريک از موارد زير، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مي «کارفرما» 20-1

 .ابالغ کند «مشاور

در زمان عقد قرارداد يا طي مدت  «مهندس مشاور»اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر  20-1-1

 . 2-1-28قرارداد، به استثنای مفاد بخش اول بند 

 . 2-1-28در مورد بند  «کارفرما»عدم اطالع به  20-1-2

 .«کارفرما»انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث، بدون اجازه  20-1-2

 «مهندس مشاور»شرکت ورشكستگي به تقصير يا انحالل 20-1-0

، دستمزد، «کارفرما»برای گرفتن کار يا اجرای آن، به کارکنان  «مهندس مشاور»اثبات اين مطلب که  20-1-5

 .آنان را در منافع خود شريک کرده استهای پاداش يا هدايايي داده يا آنها يا واسطه

کند تا نسبت به رفع نواقص و اخطار مي «مهندس مشاور»در صورت تحقق هريک از موارد زير، ابتدا به  «کارفرما» 20-2

در صورت عدم اقدام از سوی . اشكالها اقدام کند و جريان امور را ظرف مدت يک ماه، به صورت قابل قبول در آورد

برای رفع نواقص در پايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا به وسيله هيات ياد شده در  «مهندس مشاور»

 .ابالغ گردد «مهندس مشاور»، بررسي و تاييد شده و سپس به 25ماده 

درصد مدت قسمت يا مرحله (  21) تاخير غير موجه در انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، بيش از سي  20-2-1

  .طمربو

 .ایهای فني و شئونات حرفهرعايت نكردن استاندارد 20-2-2

را از  «کارفرما»درنگ ، با دريافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است کار را متوقف کرده و بي«مهندس مشاور» 20-2

، اصل مدارك و گزارشهای (حداقل دو هفته)شود اعالم مي «کارفرما»وضعيت کار مطلع سازد و طي مهلتي که از طرف 

 .تحويل دهد «کارفرما»خدمات انجام شده تا آن تاريخ را به 

به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعيين مبلغ حق تضامينپس از ابالغ فسخ قرارداد، نسبت به ضبط  «کارفرما» 20-0

موضوع را  «کارفرما»همچنين . يط قرارداد اقدام خواهد کردالزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرا

  .کندريزی کشور به منظور اقدام الزم، اعالم ميبه معاونت امور مهندسي و فناوری وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه

 

 حل اختالف . 35ماده 

دو طرف حل و فصل نشود، موضوع از طريق در صورت بروز هرگونه اختالف ناشي از اجرا و تفسير مفاد قرارداد که بين 

مورخ  1/29-261112شيوه نامه حل اختالف های قراردادی ابالغي از سوی وزير محترم نفت به شماره شماره 

 .حل و فصل خواهد شد( پيوست شماره نه) 5/6/1282
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 ماده 36 كارآموزي  )این ماده مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد.(

مي تواند متناسب با حجم کار، شماری مهندس و دانشجوی مرتبط با موضوع قرارداد با هدف آموزش،  «کارفرما» 26-1

موظف به قبول و « مهندس مشاور»معرفي کند و « مهندس مشاور»از کارشناسان خود و يا دانشجويان دانشگاهها به 

 .آموزش آنان است

  .ست «کارفرما»های کارآموزان، بر عهده  زينههزينه تامين مسكن، حقوق، مزايا و ساير ه 26-2

 مالكيت اسناد. 73ماده 

 

شوند، از جمله نسخه اصلي، نورتهيه مي «مهندس مشاور»تمام مدارك و گزارشهايي که به موجب اين قرارداد، توسط 

يک نسخه قابل تكثير از  «کارفرما»تواند با اجازه مي «مهندس مشاور». ست«کارفرما»ای، همه متعلق به گذر يا رايانه

در صورتيكه در شرايط خصوصي قرارداد محدوديتي قيد نشده باشد، . مدارك و گزارشهای ياد شده را نزد خود نگاه دارد

های علمي را به نام خود در همايشها، حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله «مهندس مشاور»

 .و فني، منتشر کند اجالسها و نشريات علمي

 رعایت حقوق مالكيت فكري . 93ماده 

 

دستورالعمل مالكيت فكری صنعت   پروژه موضوع قرارداد،/در رابطه با حقوق مالكيت فكری و نتايج حاصل از اجرای طرح

 که جز الينفک قرارداد ( 11پيوست شماره ) 10/15/1281مورخ  29/1-210020نفت ابالغي وزير نفت به شماره 

 .باشد، حاکم بوده و طرفين مكلف به رعايت آن مي باشد مي

ضمناً طرفين قرارداد در خصوص حقوق مالكيت فكری و نتايج حاصل از اجرای طرح يا پروژه مي توانند نسبت  :1تبصره 

بر به حق تصميم گيری در مورد ثبت، تجاری سازی و نحوه تسهيم و بهره برداری دستاوردهای حاصل از اجرای قرارداد 

اساس ميزان آورده های فكری، مادی، معنوی و دانش توليد شده توافق نمايند که موارد توافق شده در شرايط خصوصي 

 .قرارداد درج خواهد گرديد

نظر کميته   در خصوص مفاد اين ماده واقع گردد، «مهندس مشاور»و  «کارفرما»در مواردی که اختالفي بين  :2تبصره 

 .قطعي و الزم و اجرا مي باشد( دستورالعمل مالكيت فكری صنعت نفت 9ماده )مالكيت فكری صنعت نفت 

 

 ماده 38.تضمين انجام تعهدات  

 

پسـت   بانـک سـرمايه و   به جز ضمانتنامه صادره از)تنامه بانكي نماض قراردادانعقاد  موظف است قبل از «مهندس مشاور»

 اعتبـار داشـته و   قـرارداد بوده و تا پايان مدت  قراردادمبلغ کل %(5)درصد  پنج که مبلغ آن معادل «کارفرما»بنفع  (بانک

تنامه در نماضاين . تسليم نمايد «کارفرما»باشد برای تضمين انجام تعهدات خود تهيه و به و غير قابل برگشت قابل تمديد 

مين اجتمـاعي آزاد  و ارائـه مفاصاحسـاب بيمـه تـا     «مهندس مشـاور »اجرای کامل تعهدات تائيد در صورت قرارداد، پايان 

 .خواهد شد
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به نحوی از انحاء از انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد بر نيايد  «مهندس مشاور»، «کارفرما»چنانچه به تشخيص 

ضبط مي گردد و در صورتي که مبلغ آن تكافوی جبران خسارات وارده را ننمايد  «کارفرما»ضمانتنامه مذکور به نفع 

دارد و يا از ساير دارائي های وی طلب  «مهندس مشاور»اهد بود که از ساير مطالباتي که مجاز و محق خو «کارفرما»

 .خود را استيفاء نمايد

، گواهي تحويل «مهندس مشاور»درخواست : سپرده ها و ضمانت نامه ها عبارتند ازآزادسازی مدارك مورد نياز جهت 

از سوی ( 12پيوست شماره )حساب کامل قراردادو تكميل برگ مفاصاحساب و تسويه مفاصاحساب بيمه قطعي، 

 «رمهندس مشاو»

 .خواهد بود« کارفرما»ضبط اين ضمانتنامه براساس ساير شرايط مندرج در قرارداد توسط  

 ابالغها. 04ماده 

 

بي معتبر هرگونه اطالعيه، دستور کار، اعالم نظر، ابالغ تعليق، خاتمه دادن به قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کت

 .رسيد دبيرخانه هر دو طرف و يا رسيد تحويل پستي، مالك تسليم گزارشها، مدارك و مكاتبات است .است

 زبان قرارداد 01ماده 

 

متن  عالوه بر زبان فارسي به زبانهای ديگری نيز تهيه شده باشد،  قراردادزبان قرارداد فارسي است، در صورتي که مدارك 

و پيشرفت کار و نيز ساير مكاتبات  بايد مدارك و گزارشهای مطالعات و طراحي« مهندس مشاور». فارسي معتبر است

، کار بايد به مناقصه بين المللي گذاشته شود، «کارفرما»در مواردی که طبق نظر . خود را به زبان فارسي، تهيه کند

چنانچه در شرح . نيز تهيه نمايد« کارفرما»نظر  بايد اسناد مربوطه را عالوه بر زبان فارسي به زبان مورد« مهندس مشاور»

 ، ترجمه و تهيه مدارك به زبانهای ديگر پيش بيني نشده باشد، به عنوان خدمات اضافه تلقي شده وقراردادخدمات 

 .گردد پرداخت مي  ،«کارفرما»الزحمه آن از سوی  حق

 ماده 02. قانون مبارزه با پولشویي

 

نسبت به رعايت قانون مبارزه با پولشـويي در شـرکتهای تجـاری و موسسـات غيرتجـاری      متعهد است « مهندس مشاور»

مجلس شورای اسالمي و آئين نامه اجرائي و دستورالعمل مربوطه اقدام نموده و کارکنان خود را از مفاد  2/11/96مصوب 

است در غيراينصورت بر اساس قانون بديهي . قانون ياد شده مطلع نموده و برخالف قوانين و مقررات ياد شده عمل ننمايد

 .عمل خواهد شد

 ماده 03. قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد

 .اين قرارداد، از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوری اسالمي ايران است
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1شماره پيوست   

 موضوع قرارداد خالصه

 

ارائه خدمات در زمينه های طراحي، توسعه، بروزرساني، نصب، بهينه سازی و آماده بكار بودن نرم افزار، سخت افزار، 

 شرکت بهينه سازی مصرف سوخت (ICT)شبكه، امنيت، مخابرات و بانک های اطالعات و کليه امور مربوط به 
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  2شماره پيوست 

 شرح خدمات

 (ICT)شرح خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات 

 

 هاي مختلف  بخش خدماتشرح  _الف 

 پشتيباني سخت افزارها، شبكه، امنيت و مخابراتنگهداري، راه اندازي و  -1

 بخش سخت افزار 

  تعمير و نگهداري سخت افزار  -الف

    جـانبي بـرای   هـای   تعمير و نگهداری تمامي سخت افزارها و کامپيوترهـای شخصـي و دسـتگاه

 (تجهيزات موجود: بخش ب 2و1مطابق جدول های)های آتي  دستگاههای موجود و خريد

  مهندس مونتاژ، آزمايش و تحويل کامپيوترهايي که اجزای آنها توسط کارفرما تهيه و در اختيار

 گيرد  قرار مي مشاور

 نصب، راه اندازي و پشتيباني سخت افزار  -ب

  کامپيوترها و دستگاههای جانبينصب، راه اندازی و جابجايي 

  ارتقاء کامپيوترها(Upgrading ) هزينه تجهيزات بر عهـده  )در صورت ارجاع از طرف کارفرما

 (کارفرما مي باشد

 های مختلف که توسط کارفرما تامين گرديده است افزاری دستگاه تعويض قطعات سخت. 

 دادپياده سازي موارد تایيد شده توسط كارفرما در طول قرار- ج

 انجام تنظيمات بهينه بر روی سخت افزارهای موجود 

  تعمير و نگهداشت چاپگرهای موجود 

 تكميل و تنظيم  فرمهای تعمير، نصب و راه اندازی و ارائه به کارفرما 

  تهيه و تكميل فرمهای سرويس و گزارشات الزم طبق نظر کارفرما 

 نظارت در حوزه سخت افزار- د

 تهيه تجهيزات جديد و استفاده بهينه از آنها  نظارت و پيشنهاد در خصوص 

 قطعات مورد نياز جهت تعمير و نگهداشت تمامي سخت افزارها پـس از اخـذ تائيديـه     پيشنهاد

 کارفرما

    تهيه و ارائه جدول زمانبندی اجـرای سـرويس و تعميـراتPM      شـامل بررسـي کـردن صـحت

عملكرد سخت افزار و نرم افزار ، تمامي دارايي های واحـدفناوری اطالعـات و ارتباطـات و ورود    

و انجام تعميرات طبق نظر کارفرمـا   (Ticketing)اطالعات آماری در سامانه اعالم درخواست 

 درچهارچوب برنامه زماني کلي

       پيگيری نقل و انتقال سخت افزار قابل تعمير توسط مهندس مشـاور بـه منظـور ارسـال جهـت

 تعميراتي که در داخل شرکت قابل انجام نمي باشد با هزينه مهندس مشاور به خارج از شرکت 
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  تهيه آمار دقيق حداقل دو بار در سال به فاصله هر شش ماه از تمامي سخت افزارهای موجود و

فزار مربوطه و ارائه گزارشات الزم طبق نظر کارفرما و بـه روز رسـاني مـداوم آمـار     ثبت در نرم ا

 تهيه شده

  ارائه گزارش کارکرد روزانه، هفتگي، ماهيانه و ساليانه در طي مدت قرارداد در خصوص وضعيت

 تعمير و نگهداری براساس درخواست کارفرما

 ايي سيستم مديريت کيفيت تهيه مستندات فني مطابق دستورالعمل ها و روشهای اجر(ISO) 

 کارفرما

 

 بخش شبكه   2.1

 ارائه خدمات نصب،  نگهداري و پشتيباني شبكه- الف

  نگهداری و مديريت(Administration)     شبكه در محدوده اختيارات واگـذار شـده از طـرف

 کارفرما

 ود آمدن موارد ها در صورت بوج بررسي داليل بروز مشكل و ارائه گزارشات الزم و تعمير دستگاه

 .اضطراری همچون خرابي قطعات، اتصاالت، قطع برق

 های سـرور و بـه روزرسـاني و ارتقـا نسـخ       نصب و راه اندازی سيستم عامل شبكه روی دستگاه

 .های موجود سيستم عامل

  کنترلLog     های سيستم جهت بررسي وضعيت آنان و ارائه گزارشات الزم بـه کارفرمـا و رفـع

 .حتماليمشكالت و خطاهای ا

   نصـب و راه انـدازی ,Apache, IIS Firewall, Mail Server  وSAN Storage   و

هـای   و سـرويس  Active Directoryو   DHCPهمچـون   TCP/IPهای  مديريت سرويس

 .ديگر طبق نظر کارفرما

 ها به منظور مرتب کردن فضای ديسکالزم های  نصب و به کارگيری برنامه 

 های وزارت نفت و  برقراری و پشتيباني ارتباط شرکت با مجموعهISP های طرف قرارداد 

  پشتيباني، نگهداری و بروز رساني سرويس پست الكترونيكي، اينترانت داخلي 

  نگهداری شبكه کابلي اينترانت و شبكه بي سيم(wifi)  اينترنت مبتني برCISCO 

  تهيه نسخ پشتيبان(Backup ) هـای   هـا و پايگـاه   هـا، سيسـتم   ن از کـل داده مستمر و مطمـئ

 .اطالعاتي

    ايجاد، حذف و يا تغييـر در تنظيمـاتAccounts (   حسـاب هـای کـاربری)   در شـبكه جهـت

 .استفاده از اينترنت

 مدیریت شبكه- ب

 بهينه سازی تنظيمات شبكه در راستای کارکرد بهتر و امنيت باالتر 

  های امنيتي آنهاپيكربندی سويچ ها و روترهای شبكه و کنترل 

 پيكربندی و نگه داری شبكه وايرلس(wifi) 
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      هـای مختلـف از قبيـل     آماده سـازی سـرورها بـرای ارايـه سـرويسFile Serving ،Print 

Serving ،Application Serving 

  کنترل منابع در دسترس سرورها و انجام تنظيمات الزم به منظور بهينه سازی راندمان سرورها

 File Serving ،File System Quota ،Physical Memory ،Virtualاز قبيــل 

Memory و Hard Disk 

 کنترل ترافيک شبكه و انجام تنظيمات و تغييرات الزم جهت بهينه سازی ترافيک شبكه. 

   کنترل پهنای باند موجود سرويس اينترنت توسط نرم افزارهای مربوطه وارائه گزارشات مصـرف

 و پيشنهادات بهينه سازی آن

  تفاده از آنتـي ويــروس مناسـب و انجـام تنظيمــات بهينـه در تمـامي آنتــي ويـروس هــای       اسـ

 مورداستفاده کارفرما

 ها روی سرورها و انجام هر گونه فعاليت الزم در رابطه با از بـين بـردن    بروز رساني ويروس ياب

 .ها ها بر روی سرورها و کالينت هاو کرم ويروس, بدافزارها

  انجام امور مربوط بهVPN شرکت. 

 برقراری اتصال نود های جديد شبكه يا کابل کشي موردی در صورت نياز طبق نظر کارفرما 

 ارائه گزارش های مربوط به استفاده کاربران از اينترنت 

  انجام امور راهبری و فني جهت ارتباط شبكه کارفرما با اينترنت با همكاریISP  معرفي شده از

 سوی کارفرما

  درخصوص شبكهپيشنهاد و نظارت - ج

          نظارت، تحليل و بررسي وضـعيت شـبكه و ارائـه راهكـار گزارشـات الزم جهـت بهينـه نمـودن

 تنظيمات شبكه 

   بررسي نيازمندی های کاربران شبكه در زمينه فناوری اطالعات و ارائه پيشنهادات درخصـوص

 سرويس های الزم و چگونگي ارائه خدمات مناسب تر به کاربران

  جهت بهينه سـازی سـرويس هـای مـذکور و انجـام تنظيمـات مناسـب بـر روی         ارائه پيشنهاد

 سرورهای مربوطه

    بررسي نيازمندی ها و اثرات استفاده از سيستم عامل های جديد در سرورها و ارائـه گزارشـات

 آن به کارفرما

 طبق نظر کارفرما  های مورد نياز جهت مديريت و نظارت عالي شبكه تهيه گزارش 

 وهشآموزش و پژ- د

  ارتقاء سطح دانش واحد فناوری اطالعات و ارتباطات با توجه به نياز و نظر کارفرما 

 بخش امنيت شبكه1-3

 

فراهم نمودن سرويس ها و راهكارهايي به منظور تامين نيازمنـدی هـای امنيتـي کـاربران، سـرورها،      - الف

 . سيستم های نرم افزاری، سيستم های عامل، پايه، شبكه و سخت افزار است

 ارائه طرح کالن امنيت اعم از ليست تجهيزات، پروژه ها و فرآيند های مورد نياز 
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  خرابكاری داخلي و خارجي بر روی اطالعات کارفرمامحافظت و جلوگيری از عمليات 

  حفاظت از کليه مكاتبات الكترونيک داخلي يا خارجي(E-mail) و وب سايت و اينترانت 

  حفاظت از پايگاه های اطالعات شامل جلوگيری از ورود کاربران غير مجاز به سرورهای مختلف

 عاتي کارفرماو دسترسي های غير مجاز به سيستم ها و پايگاه های اطال

       کنترل نحوه عملكرد سيستم ديوار آتش بطوريكه اين سيسـتم همـواره آمـادگي کامـل جهـت

 .مقابله با تهديدات خارجي را داشته باشد

 حفاظت از سيستم عامل شبكه های کامپيوتری کارفرما 

   هـای  ايجاد يک کتابخانه از پيكربندی امنيتي شبكه ها، بانكهای اطالعاتي، ديواره آتـش يـا رمز

 مختلفي که در شبكه های کامپيوتری استفاده ميگردد و توزيع مناسب آنها

 بررسي و نظارت در زمينه امنيت- ب

       مستند سازی مطابق دستور العمل ها و روشـهای اجرايـي سيسـتم مـديريت کيفيـت(ISO) 

 کارفرما

  مشاوره درخصوص اجرایISMS 

  ها و شبكه های داخلي و خارجيبررسي و ارائه گزارشات درخصوص وضعيت امنيتي سيستم 

 ارائه پيشنهادات و مشاوره جهت افزايش امنيت بر اساس تحليل گزارشات وضع موجود 

  تهيه گزارشات الزم از حمالت و يا نفوذ  احتمالي به شبكه های کامپيوتری کارفرما که از داخل

ر اين مورد طبق نظـر  و يا خارج از محل استقرار کارفرما انجام مي گيرد و انجام خدمات الزم د

 کارفرما

 آموزش و پژوهش- ج

 ارتقاء سطح دانش واحد فناوری اطالعات و ارتباطات با توجه به نياز و نظر کارفرما 

 بخش مخابرات 0.1

 ارائه خدمات تعمير، نگهداري سيستم مركزي مخابرات- الف

       پيگيـری تـا   پيگيری، عيب يابي، تعمير خطوط نمابر تلفـن در صـورت قطـع ارتبـاط تلفنـي و

 برقراری مجدد ارتباط

 پشتيباني و نگهداری مرکز تلفن و دستگاه پاسخگويي مكانيزه 

 رفع ايرادات احتمالي در خطوط داخلي و خطوط مستقيم 

 پشتيباني، نگهداری ورفع ايرادات دستگاه سانترال 

  کنترل خطوط ارتباطي(E1, SIP Trunk) 

 منطقه در زمان خرابي خطوط شهری کنترل خطوط مستقيم و اطالع رساني به مخابرات 

 ليسـت  )0ای خطوط مخابراتي به منظور برقـراری ارتبـاط مطـابق جـدول شـماره       کنترل دوره

 (اطالعات شبكه مخابراتي

 (ليست اطالعات شبكه مخابراتي)0ای تجهيزات مخابراتي مطابق جدول شماره  سرويس دوره 
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 راه اندازي و پشتيباني سيستم مركزي مخابرات  - ب

  برقراری اتصاالت جديد مخابراتي بابيرون از محل کارکارفرما جهت کاربران در صورت نياز طبق

 نظر کارفرما

 ايجاد خط داخلي جديد اعم از ديجيتال و آنالوگ 

 ارائه خدمات مربوط به برنامه ريزی دستگاه سانترال 

 

ها هاي داده هاي عامل و پایگاه ها، سيستم نصب، نگهداري، راه اندازي و پشتيباني برنامه نویسي، نرم افزار -2  

 بخش برنامه نویسي 1.2

 نگهداري و پشتيباني- الف

  اصالح نرم افزارهای موجود و برطرف کردن خطاهای آن ها برای هماهنگي با سخت افزارهای جديد و يا

 .افزايش کارايي آن ها

 نصب سيستم های نرم افزاری و بررسي عملكرد تجهيزات برای اطمينان از عملكرد صحيح برنامه؛ 

 توسعه و هدايت مراحل آزمايش سيستم نرم افزاری ، برنامه نويسي و سندسازی؛ 

 اصالح ساختار ، بازنگری و ايجاد وب سايت برون سازماني و درون سازماني 

 در زمينه هايي چون چارچوب های برنامه، هزينه ها اصول الزم  دستيابي به اطالعات و ارزيابي آن ها

 .برای حفظ ايمني و عملكرد صحيح سخت افزار

 نصب مجدد نرم افزار بر روی سرور يا کامپيوترها در صورت خرابي آن پس از استقرار و نصب اوليه 

  انجام تنظيمات مورد نظر در نرم افزار با توجه به نيازهای جديد بوجود آمده 

 آموزش در خصوص نحوه استفاده از نرم افزار، اخذ گزارش ها و روش برخورد با خطاهای احتمالي 

 پيشنهاد و نظارت در زمينه برنامه نویسي-  ب

  نظارت بر کار برنامه نويسان ، تكنسين ها و ساير کارکنان علمي، فني و پروژه های برون سپاری شده: 

 رصورت درخواست کارفرماها ی پروژه های برون سپاری د RFPتهيه .1

حضوردر جلسات کارشناسي ، تحويل و بازنگری پروژهای برون سپاری شده جهت بررسي  .2

 فني نحوه پيشرفت کار متناسب با درخواست کارفرما

  های کاربردی  کارشناس نرم افزار، در جلسات شناخت و تحليل جهت توسعه سيستمو حضور  مشارکت

 طبق نظر کارفرما

  های دوره ای به کارفرماارائه گزارش 

     برنامه نويسي جهت ايجاد برنامه های کوچک و توسعه سيستم هايي که کد آنها نـزد کارفرمـا موجـود 

 مي باشد بنا بر صالحديد و شرح کار ارجاع شده از سوی کارفرما

         تحليل اطالعات برای تصميم گيری، دادن پيشـنهاد؛ طراحـي جزييـات و طـرح هـای برنامـه و انجـام

 تغييرات الزم در ابزار جانبي
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 تحليل نيازهای کاربران برای تصميم گيری درباره عملي بودن طرح با توجه به محدوديت های زماني و مالي؛ 

 2.2  نرم افزارهاي پايه و كمكي 

 ارایه خدمات، نگهداري- الف

 انجام تنظيمات الزم بر روی نرم افزارهای پايه و کمكي(Utilities) 

  اشكاالت کاربران در زمينه های نرم افزاری و سخت افزاریپاسخگويي به 

 هـای الزم انفـرادی بـه صـورت مـوردی بـرای کـاربران در رابطـه بـا نحـوه اسـتفاده از             ارايه آموزش

 افزارهای پايه نرم

 نصب، راه اندازي و پشتيباني - ب

 کارفرما بر روی کامپيوترهاو رفـع  های درخواستي کاربران با تاييد نماينده  نصب و راه اندازی نرم افزار

 اشكال آنها

 های کامپيوتری ها و جلوگيری از تخريب ناشي از ويروس نصب ويروس ياب 

 مشاوره و نظارت درخصوص نرم افزارهاي پایه و كمكي- ج

        بررسي نيازمندی های کارفرما درخصوص نـرم افزارهـای پايـه و ارائـه پيشـنهادات الزم درخصـوص

 ها جهت رفع نيازمندهای شناسايي شدهبكارگيری نرم افزار

     بررسي نرم افزارهای موجود و تاثير و لزوم بروز رساني نسخ آنان و ارائه گزارشـات و پيشـنهادات بـه

 کارفرما

        تهيه مستندات فني مطابق دستورالعمل هـا و روشـهای اجرايـي سيسـتم مـديريت کيفيـت(ISO) 

 کارفرما

 نرم افزارهاي كاربردي 3.2

 خدمات، نگهداري و پشتيباني نرم افزارهاي كاربرديارایه - الف

  عيب يابي ، تهيه ليست مشكالت و رفع اشكال از نرم افزارهای کاربردی 

 ها  های کاربردی و آشنايي با آن های داده سيستم بررسي پايگاه 

 ها های فني در خصوص توسعه سيستم ارايه گزارش 

 نصب و راهبري نرم افزارهاي كاربردي- ب

 راهبری، پشتيباني و نگهداشت نرم افزارهای کاربردی. 

 های کاربردی به کاربران به صورت موردی و برنامه ريزی شده طبق نظر کارفرما آموزش سيستم 

 های کاربردی طبق نظر کارفرما نصب نسخ جديد سيستم 

 پيشنهاد و نظارت - ج

  ارگيری نـرم افزارهـا جهـت رفـع     بررسي نيازمندی های کارفرما ارائه پيشنهادات الزم درخصوص بكـ

 نيازمندی های شناسايي شده

       بررسي نرم افزارهای موجود و تاثير لزوم بروز رساني نسخ آنـان و ارائـه گزارشـات و پيشـنهادات بـه

 کارفرما

 های کاربردی جديد طبق نظر کارفرما مشارکت در راه اندازی سيستم 
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  هاي عامل سيستم 0.2

 وپشتيباني سيستم عامل هاي موجودارایه خدمات نگهداري - الف

 هـای   های عامل سـرورها و ايسـتگاه   مديريت، نگهداشت، نصب، راه اندازی، پشتيباني و ارتقاء سيستم

 کاری بدون محدوديت در نوع آن 

 انـد و   های عامل کامپيوترهايي که بنا به داليل مختلف با اشـكال مواجـه شـده    بررسي مجدد سيستم

 تنظيمات و تغييرات در صورت نياز طبق نظر کارفرما انجام هر گونه نصب و يا

 افـزاری   هـای نـرم   های عامل و اقـدامات الزم، جهـت دريافـت وصـله     اطمينان از به روز بودن سيستم

(patch)ها و نصب آن 

 برقراری ارتباطات الزم بين سرورها و کامپيوترها در قالب شبكه داخلي و خارجي 

 روز بودن آنتي ويروس و اطالع از آخرين اخبار آنتي ويروسـها در   ها و به کنترل شبكه از نظر ويروس

 سطح دنيا و انجام اقدامات مقتضي

 ها های اطالعاتي و پشتيباني آن ايجاد بسترهای مناسب جهت نصب بانک 

 و تهيه اين نسخ بر اساس نظر کارفرما برقراری روشهای مناسب تهيه نسخ پشتيبان 

 ها در شرايط مورد نياز ان و اطمينان از امكان برگشت آندقت در حفظ ونگهداری نسخ پشتيب 

 نصب، راه اندازي و پشتيباني سيستم عامل- ب

 های عامل از خانواده ويندوز و لينوکس و يونيكس نصب و راه اندازی، مديريت و پشتيباني سيستم 

 شبكه  های عامل ها و يا نرم افزار جديد براساس نيازهای شرکت بر روی سيستم نصب سرويس 

 پيشنهاد ونظارت در زمينه سيستم عامل- ج

  بررسي سيستم های عامل های مختلف و نسخ آنها و ارائه مشاوره جهت استفاده و بكارگيری سيستم

 عامل های متناسب با نيازمنديها و همخوان با نرم افزارهای موجود

 بررسي و ارائه پيشنهادات جهت بروز رساني نسخ سيستم عامل 

  های مختلف و ارايه پيشنهادات به کارفرما  ها در خصوص مقايسه سيستم عامل ارايه گزارشبررسي و

 های جديدتر و کاراتر با اخذ تاييديه کارفرما نسبت به جايگزيني سيستم عامل

 مطابق دستورالعمل هـا و روشـهای اجرايـي سيسـتم مـديريت کيفيـت        تهيه مستندات فني(ISO) 

 کارفرما

 شي اجرای سناريوی آزمايBackup and Recovery طبق نظر کارفرما 

 ها بخش پایگاه داده 5.2

 ارايه خدمات نگهداری، راهبری و پشتيباني- الف

 انجام تنظيمات بهينه بر روی پايگاه داده های مورد استفاده 

 های داده بدون محدوديت در نوع آن مديريت، نگهداشت و راهبری پايگاه 

 های داده  راهبری پايگاه(DB Administration) 
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 های داده و انجام اقدامات الزم بـه منظـور افـزايش امنيـت     کنترل و مانيتورينگ امنيت پايگاه(DB 

Security) 

 های مربوطه ها و ارايه گزارش کنترل دسترسي 

 هـا در موقـع لـزوم و يـا بـه       های داده طبق نظر کارفرماو برگردانـدن آن  تهيه نسخ پشتيبان از پايگاه

 ( DB Backup and Recovery)رما درخواست کارف

  انجام تنظيمات الزم به منظور بهينه سازی(DB Tuning) 

  رفع مشكالت و خطاهای پايگاههای داده(DB Troubleshooting) 

 بروز رساني نسخ پايگاه داده 

 پيشنهاد و گزارش درخصوص پايگاه داده- ب
 ارائه پيشنهاد جهت استفاده از پايگاه داده های مناسب 

 مطابق دستورالعمل ها و روشهای اجرايي سيستم مديريت کيفيت  تهيه مستندات فني(ISO) کارفرما 

 ارائه گزارشات و پيشنهادات جهت افزايش امنيت داده های ذخيره شده بر روی پايگاه داده 

  (اجرای مانور)بازيابي دوره ای نسخ پشتيبان به منظور اطمينان از سالمت آن 

 آموزش و پژوهش 6.2

 ارتقاء سطح دانش واحد فناوری اطالعات و ارتباطات با توجه به نياز سازمان طبق نظر کارفرما 

 مشاوره در حوزه شبكه ،امنيت ،نرم افزار سخت افزار -3

  مشاوره در زمينه طراحي،نصب و راه اندازی زير ساخت های شبكه درحوزه فناوری اطالعات و

 ارتباطات

  مشاوره در تامين و خريد نرم افزارهای تخصصي 

 های وب  مشاوره و ارائه راهكارهای مبتني بر سرويس 

 های  مشاوره و پياده سازی راهكارهای صرفه جويي و بهينه سازی مصرف انرژی در سيستم

 کامپيوتری 

 مشاوره در حوزه خريد و نصب و راه اندازی ديتا سنتر 

  راه اندازی تجهيزات  و راهكارهای امنيتيمشاوره در حوزه خريد و نصب و 

 مشاوره در حوزه های مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات 

   UPSسرویس ،نگهداري و پشتيباني دستگاه هاي -0
 

Ups  مركزي شركت 
عدد باتري  32با  Eximpowerمدل 

 خارجي
60 KVA 

Ups  اتاق سرور 
عدد باتري  04با  Eximpowerمدل 

 داخلي
8 KVA  

Ups  مدل  حراستFaratel  6 9عدد باتري داخلي و  9با KVA 
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 عدد باتري خارجي

 تجهيزات موجود( ب

 .در اين قسمت ليست تجهيزات اعم از سخت افزاری، نرم افزاری، شبكه و مخابرات آورده شده است

 (server)ها مشخصات سرویس دهنده .1

 :مشخصات سرورها به شرح زير است

 (هاي فيزیكيليست سرویس ) 1جدول 
 مدل تعداد رديف

1 2 HP G9 DL380 

2 2 HP G8 DL380 

3 1 HP G7 DL380 

0 1 HP G6 DL380 

5 1 HP G5 DL380 

6 1 HP G5 DL580 

7 1 HP G4 M1370 

 - 9 جمع سرورها

 :های عامل به شرح زير است های اجرا شده بر روی سيستم سرويس

  سرويس اکتيو دايرکتوری و اديشنال 

  سرويس بک آپ 

  (سرور اپليكيشن ، ديتاگارد و ديتابيس)شامل ( بريد)سرويس اتوماسيون اداری 

 (نرم افزار ايده)سرويس مديريت آموزش ايده 

  سرويس آنتي ويروس(McAfee)-  پاوديشEset 

  (غدير)سرويس حضور و غياب 

  سرويس توزيع و اکانتينگ اينترنتKerio)) 

  سرويس کنترل مرکزی مايكروسافت(Microsoft System center) 

  سرويس ايميل(Mdaemon mail sever) 

  سرويس مديريت درخواست های کارکنان(manageengine service desk plus) 

  سرويس پرينت سرور(Print server) 

  سرويس وب سايت داخلي،اينترانت(Centos7) 

  سرويسISE (CISCO) نتشبكه اينتر(wifi)  

  سرويس مانيتورينگ پرينت سرورpaper cut هر دو شبكه اينترنت و اينترانت 

  سرويس مانيتورينگ شبكه داخليsolar wines 

  سرويس جمع آوری الگkiwi syslogاينترنت 

  سرويس تحليل الگ هاsawmill اينترنت 

  سرويس بروز رساني سيستم های اينترنتwsus 
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 شبكه و مخابرات سخت افزار مشخصات تجهيزات .2

 :مشخصات تجهيزات سخت افزار، شبكه، تعداد کاربران و اطالعات شبكه و مخابرات به شرح زير است

(ليست تجهيزات شبكه، سخت افزار و مخابرات ) 2جدول   
توضيحات/مدل تعداد نام دستگاه رديف  

1 San Storage 2 HP 

2 Firewall 2 Fortinet 

2 Router 1 Cisco 

0 PC & Thin client&laptop 511  

 Cisco,Micronet 18 سوئيچ 5

  111 چاپگرواسكنر 6

0 UPS 2 Eximpower 60KVA-8KVA 

9 UPS 1 FARATEL 6KVA 

 TD620-TDE600 0 سيستم مخابرات 8

 NEC-infocus-acer-vbtech 0 ويدئو پژکتور 11

11 Accesspoint 15 AIR(2802,1852) 

12 Storage(NAS) 2 Qnap-segate-lenovo 

(تلفن بي سيم)آنتن مخابرات 12  9 Panasonic 

 AIR 2504 1 وايرلس کنترلر 10
 

 (ليست كاربران شبكه، نودهاي فعال وغيرفعال شبكه) 3جدول 
 

 ساختمان
تعداد كل 

 (فيزیكي)نود

 تعداد نودهاي

 فعال

تعداد كاربران 

 شبكه داخلي

تعداد كاربران 

 اینترنت

پست تعداد كاربران 

 الكترونيكي داخلي

 254 254 254 344 754 مركزي

 

 (ليست اطالعات شبكه مخابراتي ) 0جدول
 

 خط داخلي خط شهري 

 544 204 ساختمان مركزي

 KX-TD620 204 254دستگاه پاناسونيک 

 KX-TD600 9 20دستگاه پاناسونيک 
 

نود مخابراتي  

 فعال

كل 

 نودها

تلفنهاي 
Hybrid 

تلفنهاي 

 آنالوگ

تلفنهاي 

 دیجيتال

 تلفنهاي
IP Base 

ساختمان 

 مركزي
544 544 4 34 296 4 



 (ICT)خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات  111

 

 

 :هاي عامل به شرح زیر است مشخصات سيستم .3

 (هاي عامل موجود  ليست سيستم) 5جدول

 تعداد نام سيستم عامل ردیف

1 Windows2003 Server 2 

2 Windows 7 211 

2 Windows XP 15 

0 Windows 2008 1 

5 Server 2012 R2 24 

6 Server 2008 R2 2 

0 Server 2016 3 

9 Centos 7 2 

8 Windows 10 244 

 افزارهاي كاربردي مشخصات نرم .0

 :افزارهای کاربردی  اعم از عملياتي شده و يا در حال راه اندازی به شرح زير است مشخصات نرم

 (هاي اطالعاتي  ليست نرم افزارها وبانک) 6جدول 

 افزارنام نرم  ردیف
زبان برنامه 

 نویسي
 بانک اطالعاتي

متن 

 برنامه

 - MSSQL - سيستم حضور و غياب 1

 Linux My SQL  سيستم اينترانت 2

 - NET Oracle. سيستم اتوماسيون اداری 0

 - SQL - سيستم مالي 5

 - Comfar - نرم افزارهای مهندسي 6

 - DB2 - سيستم جامع نفت 0

 - Php SQL سيستم مديريت آرشيو 9

 Php My SQL  داخلي( وب سايت)سيستم  8

 - SQL - سيستم نرم افزار ايده 11
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 هاي پایه مشخصات سيستم .5

، MS-Office ،Acrobat ،IE ،Fire Fox،Chrom ،WinZip ،WinRarافزارهای پايه شـامل مجموعـه    نرم

 خود نياز داردانواع ديكشنری و فارسي ساز که هر کاربر بر روی سيستم کامپيوتری 

 

 نمودار سازماني نيروي انساني پيمانكار(ج

 

 سازمان پيشنهادي پروژه و شرایط كاركنان

افـزار،   هـای متخصـص و مسـلط بـه سـخت      به کارگيری مهندسين و تكنسـين به منظور انجام خدمات اعالم شده، 

کارفرما با توجه بـه شـناخت حجـم کـار، محـيط،       .افزار، شبكه، مخابرات و آرشيو در محل کارفرما الزامي است نرم

خواهد داد که در ايـن پيوسـت    خودرا پيشنهاد سازمان، های مديريتي و انتظار دريافت خدمات با کيفيت نيازمندی

 . منضم خواهد شد ضمناً شرايط ذيل را مهندس مشاور ميبايست ملحوظ نمايد
 

 به تاييد کارفرما برسند که کارفرما در رد يا قبول هرکدام  تمامي پرسنلي که در پروژه فعاليت خواهند کرد بايد

 .از آنان مختار است

 (2008-9001)با توجه اخذ گواهينامه استانداردISO     توسط کارفرما کارکنان معرفي شـده توسـط مهنـدس

 مشاور مي بايست آشنايي کافي با مفاهيم آن داشته باشند و کليه فعاليت های محول شده به مهندس مشـاور 

 .بر اساس رويه های منطبق با اين سيستم صورت پذيرد

  مشاور تعهد مي کند از بكار گيری پرسنل با دانش کم و يا استفاده از محيط پروژه جهـت کـارآموزی   مهندس

 .پرسنل جديداالستخدام خودداری نمايد

  در طـول   مهنـدس مشـاور   درخواست تغيير هريک از کارکنـان کارفرما در هر زمان محق خواهد بود نسبت به

خواهـد  ( حداکثر ظرف مدت يک هفتـه )اقدام نموده و مهندس مشاورموظف به معرفي جايگزين  مدت قرارداد

 . بود

  حضور کليه پرسنل معرفي شده از سوی مهندس مشاوردر محل کارفرما الزامي است و مواردی از قبيل پرسنل

 .دور به هيچوجه مورد تاييد نيستمستقر در دفتر مهندس مشاوريا کنترل شبكه از راه 

      از بين افراد معرفي شده يكنفر بعنوان سرپرست و نماينده مهندس مشاورجهت انجـام فعاليـت هـا در شـرکت

 .معرفي خواهد شد

        کليه پرسنل معرفي شده از طرف مهندس مشاورميبايست قبـل از شـروع بكـار، تائيديـه حراسـت کارفرمـا را

 .ارائه نمايد و به نماينده کارفرمادريافت 

       کارفرما هيچ تعهدی در رابطه با استخدام پرسنل مهندس مشاور ندارد و صرفاً تـامين مكـان اسـتقرار آنهـا بـر

 عهده کارفرما مي باشد 
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 7جدول شماره 

 گروه هاي شغلي پرسنل موضوع قرارداد و شرح كار هر ردیف شغلي

ف
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ل 
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ن 
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فر مدارك وتخصص ها شرح كليات وظایف شغلي
دن

ور 
رآ

ب
/

ت
اع

س
 

ال
س

یك
در

 

 توضيحات
 

1 

س
روي

 س
ه و

بك
 ش

س
شنا

کار
 

 مديريت و راهبری سيستم عامل های تجهيزات شبكه 

  ايمن سازی و پايش مستمر تجهيزات سيسكو و پروتكل ها و

 سرويس های اجرا شده روی تجهيزات

 راهبری،توسعه وفراهم سازی بستر تبادل اطالعات 

  بيسيممديريت و راهبری تجهيزات 

  مديريت،راهبری،مانيتورينگ و توسعه سرويس های شبكه های

 مايكروسافت

 امنيت سرويس های مايكروسافت 

 راهبری مديريتوپايش ذخيره سازی،پشتيبان گيری 

  خوشه بندی سرويس ها (clustering) 

 کليه موارد ارجاعي 

  دارای مدركCCNP 

 دارای مداركMCSE 

 دارايمدركVM,MsExchange 

  تسلط کاملESX 

 تسلط کامل بر اسكريپت نويسي 

  آشنايي کامل با پروتكلBGP 

 آشنايي کامل با سيستم های مانيتورينگ 

  آشنايي کامل با دورهEMC Storage 

5186 
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  نصب قطعاتتعميرات، رفع اشكال و 

 ارتقا سيستم عامل و نرم افزارها 

  نصب ويندوز 

 نصب برنامه های کاربردی 

 کليه موارد ارجاعي 

 پايش سيستم خدمات کاربران 

 پاسخگويي به کاربران 

 تهيه گزارشات درخواستي 

  1رفع اشكاالت سطح 

 ارجاع کار به متخصص مربوطه 

 پيگيری و بستن درخواست ها 

 مسلط به سيستم عامل ويندوز 

 آشنا به امنيت ايستگاه های کاری 

  آشنا به سرويس های اوليه مانيتور،چاپگر،اسكنر

 ....و

 آشنا با شبكه های مايكروسافت 

  آشنا با پروتكل هایTCP/IP ,ADS 

 مسلط به برنامه های کاربردی 

 داری مدارك داخليNetwork+ 

  روابط عمومي قوی 
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 سرويس و بررسي دوره ای سرورها و ايستگاههای کاريمخابراتي 

 تهيه شناسنامه از کليه تجهيزات مخابراتي 

 بررسي و مرور کليه پيغامها و آالرم های الكترونيكي 

  صورت بررسي سيستمهای پيغام گير مخابراتي و رفع اشكال در

 نياز

 انجام آزمايشات روتين جهت اطمينان از صحت عملكرد سيستم 

 چک کردن خطوط ارتباطي 

  تهيه نقشه کامل سيستمهای مخابراتي و بروزرساني آن جهت

نقشه   آخرين تغييرات خطوط داخلي واگذار شده ، خطوط خالي،

 های طبقات Voice panelو  MDFکامل 

  مخابراتکنترل سيستم برق اضطراری سيستم 

  بازديد دوره ای از کاربران جهت بر طرف کردن مشكالت مطرح

 شده

 شناخت کافي از تجهيزات سانترال پاناسونيک 

  شناخت کافي از تجهيزاتVoip 
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  پشتيباني برنامه های کاربردینصب و 

  انجام تنظيمات مورد نظر کارفرما در نرم افزار با توجه به

 نيازهای جديد بوجود آمده برای او

  کارفرما در جلسات داخلي گروه پشتيباني برای هماهنگي بيشتر

  با اعضای تيم

 ارائه گزارش های دوره ای به مدير پشتيباني 

  افزاری جديدارائه طرح در خصوص نيازهای نرم 

  نظارت و کنترل ساير پروژه های نرم افزاری واگذارشده به ساير

 کارفرماه ا

 طراحي و پياده سازی نيازهای نرم افزاری کارفرما 

  داشتن درك درستي از قوانين و دستورالعمل های اينترنتي

 برای دسترسي به وب سايت

 بروز رساني وب سايت ها 

 طراحي وب سايت 

 های فناوری  اطالعات  کارشناسي ارشد رشته

 مديريت نوآوری و فناوری ، گرايش مديريت پروژه

  شناخت کافي ازphpو.net  وjava 

  تسلط بر مفاهيمuml 

  تسلط بهvisio 

 شناخت معماری نرم افزار 

  تسلط کامل بر بستر وب و همچنين آشنايي با

 نرم افزارهای مربوطه

  آشنايي با موضوعات حقوقي و قراردادی پروژه

 فناوری اطالعات و ارتباطاتهای 
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 پايش امنيت 

  ارائه تذکرات الزم بهAdmin 

 ارائه طرح های امنيتي مورد نياز 

  ارائه گزارش های امنيتي ار وضعيت شبكه کارفرما به صورت

 ای دوره

  

  مسلط به ابزارها و متدولوژی های ارزيابي امنيتي

 و تست نفوذ

 توانايي کار و پياده سازی با انواع فايروال ها 

 مسلط به ابزار مانيتورينگ امنيتي 

 مسلط به امنيت در اليه های مختلف 

 آشنا به استاندارد های امنيتي مانندISO27001 

  دارای مدارك          CEH , CISSP ، 

CEPTو GIAC 
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ساعت پيشنهادی ميباشد که در صورت نياز مهندس /حداقل نفر 5تا  1ساعت اعالمي در رديف های /تعداد نفر: تذکر

 .ساعت اعالمي مي باشد/مشاور مكلف به افزايش نفر

 12:21لغايت  9و پنج شنبه ها   10:11لغايت   9:11شنبه  ساعات کاری از شنبه تا چهار : تذکر 

 .حضور حداقل يكنفر از کارشناسان شبكه وسرويس و نيز يكنفر کارشناس پشتيبان در پنجشنبه ها الزامي ميباشد:تذکر 

 .بر عهده مهندس مشاور مي باشد( تجهيزات موجود در پيمان ... ) UPSتعميرات مانيتور، چاپگر،اسكنر، : تذکر 
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  3 شماره پيوست 

                                                                                                                                                  ، مباني و روش محاسبه و نحوه پرداخت آن حق الزحمه

 

 

 

 :به شرح ذيل مي باشد  نحوه و شرايط پرداخت

که مورد تاييد متناسب با پيشرفت بندهای شرح خدمات و وزن های متناظر آن مبلغ قرارداد ثابت است و  -1

 .شودگيرد و مشمول تعديل آحاد بها نميباشد صورت مي« کارفرما»

امكانات و تسهيالت مورد نياز  ابزار آالت،  کليه هزينه های اجرا و انجام کار را اعم از وسايل، « مهندس مشاور » -2

بيمه تامين اجتماعي، هزينه باالسری، سود متعارف و هزينه های ديگر را هر نوع ماليات و عوارض،  ی کار، اجرا

در مبلغ قرارداد منظور نموده است و هيچگونه پرداخت اضافي  (بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده)

 .گرفت تعلق نخواهد « مهندس مشاور»ديگری به 

تسويه حساب و پرداخت آخرين صورتحساب پس از ارائه گزارش نهايي و رفع نواقص کار و ارائه صورتحساب  -2

ارائه مفاصاحساب بيمه ) و کسر کسورات قانوني و قراردادی « کارفرما»و تاييد کتبي « مهندس مشاورتوسط 

 .پرداخت خواهد داشت  و تكميل برگ مفاصاحساب و تسويه حساب کامل قرارداد( تامين اجتماعي

 .صورت مي گيرد« کارفرما»پرداختها پس از کسورات مربوط به ماليات، بيمه و ساير مطالبات حال شده  -0

شامل اصل صورتحساب و گزارش و فرم پيشرفت و انجام  بندمدارك الزم برای انجام پرداخت های موضوع اين  -5

 .رسيده است مي باشد «کارفرما»کار مربوط به فعاليت مورد نظر که به تائيد 

« کارفرما»روز از تاريخ تحويل ميباشد و  11« کارفرما»مهلت بررسي صورتحساب و مدارك ضميمه آن برای  -6

 .متعهد است پس از تائيد صورتحساب، مبلغ تائيد شده ظرف دو هفته پرداخت نمايد

ميتواند پس از بررسي « مهندس مشاورقرار نگرفته است، « کارفرما»درمورد آن بخش از گزارشات که مورد تائيد  -0

صورتحساب اصالحي . ارائه نمايد« کارفرما»صورتحساب اصالحي صادر و مجدداً به « کارفرما»مجدد و تامين نظر 

 .ارائه شده مطابق روش باال عمل ميشود

  

 فاز
سخت افزار و 

 ميزکار
 مشاوره مخابرات نرم افزار شبكه و امنيت

 مجموع پرداخت

 20ماهيانه برای 

 ماه

 %100 %11 %10 %26 %30 %23 درصد

از ابتدای ابالغ قرارداد به 

ماه 20مدت   

متناسب با 

 پيشرفت 

 متناسب با پيشرفت  متناسب با پيشرفت  متناسب با پيشرفت  متناسب با پيشرفت  متناسب با پيشرفت 
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 : الزم بذكر است

ت و فقط در صورت تغيير در مقادير کار و ثابت و تعديل ناپذير اس ،مبلغ قرارداد و نرخهای آن در طول مدت قرارداد- 

 . شرح خدمات براساس نرخهای قرارداد مي تواند تغيير کند

 .اجرای کار در شب يا روز هيچگونه تاثيری در مبلغ يا نرخهای قرارداد ندارد- 

  «دس مشاورمهن»تسريع در اجرای کار برای  پاداشهرگونه تسريع در اجرای کار موجب ايجاد حق مطالبه هزينه يا - 

 .نمي نمايد
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  0پيوست 

 برنامه زماني كلي

 

 

 

  

 زمان شرح کار رديف

1 
آماده به کار نگه داشتن تجهيزات سخت افزاری و شبكه و مخابرات و 

 فعال بودن کليه سيستم های نرم افزاری موجود در شرکت
 ابالغ قرارداد تاريخ از ماه  20به مدت 

 ابالغ قرارداد  تاريخ  ازماه يک بار ،  6هر  کامپيوتریانجام سرويس دوره ای سيستم های  2

 انجام سرويسهای دوره ای سرورها و تجهيزات شبكه 2
ابالغ تاريخ  ماه يک بار ، از ابتدای 6هر 

 قرارداد

0 
انجام سرويس های دوره ای مخابرات و پشتيبان گيری از اطالعات 

 سيستم تلفن  بصورت ماهيانه
 ابالغ قرارداد تاريخماه از  20به مدت 

5 

انجام پشتيبان گيری و کنترل پيوسته پشتيبان ها مخصوصا نرم 

ها و بريد و ايميل و ساير نرم افزارها به صورت  VMافزارهای کاربردی 

 هر روز

 ابالغ قرارداد تاريخماه از  20به مدت 
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  5پيوست 

 شرایط خصوصي

 بيببتتتتبببلل6اره 

 .مشمول اين قرارداد نمي باشدشرايط عمومي  1ماده   6-1با توجه به ماهيت قرارداد حاضر تعريف بند  .1

 .شرايط عمومي مشمول اين قرارداد نمي باشد 1ماده  12-1بند  .2

 .صورت مي پذيرد نحوه پرداخت 2اساس پيوست شماره  بر 1ماده   15-1 بند .2

 : نماینده كارفرما .0

. گردد معرفي مي« کارفرما»بعنوان نماينده ، مدير برنامه ريزی و سيستم ها عموميشرايط  1ماده  10وفق بند 

به عهده  «کارفرما»از طرف « مهندس مشاور»نظارت بر اجرای کليه مفاد و شرايط مندرج در قرارداد و تعهدات 

اد و دستورات و موظف است کارها را بر طبق قرارد« مهندس مشاور». باشد مي برنامه ريزی و سيستم ها يتمدير

همچنين تمامي درخواستهای مالي در خصوص اين قرارداد از . تعليماتي که نماينده کارفرما مي دهد اجرا نمايد

 .طرف نماينده کارفرما صورت مي پذيرد

 .اين بند مشمول قرارداد حاضر نمي باشد و موضوعيت ندارد 2-2 .5

 .ندارداين بند مشمول قرارداد حاضر نمي باشد و موضوعيت  2-0 .6

 .اين بند مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 6-2 .0

 .اين بند مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 6-0 .9

 .اين بند مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 0-1-2 .8

 .اين بند مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 0-2-2 .11

 .اين بند مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 0-2-2 .11

 :بند حاضر به شرح ذيل اصالح مي گردد با توجه به ماهيت قرارداد 0-9بند   .12

ها را از هر موضوع، رويداد و شرايطي که برای انجام صحيح و کامل کار «کارفرما»موظف است  «مهندس مشاور »

مطلوب بگذارد و يا باعث تغيير برنامه کار شود و يا بتواند به تهديد و يا اهميت داشته باشد يا بر اجرای قرارداد اثر نا

 .منجر شود، به موقع مطلع کند «کارفرما»ا منافع تعارض ب

 :افزوده مي گردد شرايط عمومي به شرح ذيل است 8ماده  به اين بند.12

 العمل و بايد در انجام خدمات موضوع قرارداد، نظام اجرايي طرحهای صنعت نفت و دستور «مهندس مشاور»

که از  يملي نفت و بر حسب مورد مقررات مالي و ساير مقررات شرکتنامه معامالت های مرتبط با آن و آييننامهآيين

   .شود رعايت کندبه او اعالم مي «کارفرما»سوی 

تاييد خدمات و يا تصويب مدارك و گزارشهای موضوع :  ه استديگردو منطبق  به شرح ذيل اصالح  -2-12بند. 10

 .باشدنمي«  مهندس مشاور »، رافع مسئوليتهای «کارفرما»قرارداد، از سوی 

 :به شرح ذيل اصالح و منطبق گرديده استشرايط عمومي قرارداد  12ماده   2-12بند  .15
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مسئول هماهنگي، بررسي و تاييد مسايل فني و صورت وضعيتهای پيمانكاران و سازندگان و يا « مهندس مشاور»

ي در قبال پيمانكاران، سازندگان و هيچ نوع مسئوليت مالي و حقوق «کارفرما»و مهندسان مشاور استصورتحسابهای 

 .مشاوران از نظرتامين اعتبار و پرداخت مطالبات آنها ندارد

 :شرايط عمومي به شرح ذيل اصالح گرديد 15ماده  5-15بند . 16

 تصويب شده به امضاءيک نسخه از مدارك و گزارشهای مصوب هر قسمت يا مرحله را با « کارفرما»

 .ابالغ مي کند« مهندس مشاور» 

  .مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 16ماده –. 10

 .شرايط عمومي مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 10با توجه به ماهيت قرارداد ماده . 19

 .مشمول قرارداد حاضر نمي باشدشرايط عمومي  19ماده  1-19بند .18

 .د حاضر نمي باشدشرايط عمومي مشمول قراردا 19ماده  2-19بند . 21

 .شرايط عمومي شامل قرارداد حاضر نمي باشد 18با عنايت به ماهيت قرارداد حاضر ماده . 21

 :به شرح ذيل اصالح و منطبق گرديدشرايط عمومي  21ماده  2-21بند . 22

و « کارفرما»مشتمل بر انجام تمام کار مورد تائيد )پس از تحويل قطعي کار  کار جرایحسن اسپرده تمامي مبلغ 

پيوست تامين اجتماعي و تكميل فرم مفاصا حساب و تسويه حساب کامل قرارداد در بيمه  ارائه مفاصاحساب

  (آزاد ميشود 12شماره 

 :مي گرددو منطبق  شرايط عمومي به نحو زير اصالح 22ماده  1-22بندبا توجه به ماهيت قرارداد .22

 .قرارداد صورت مي پذيرد 2نحوه پرداخت حق الزحمه مطابق پيوست شماره 

 .شرايط عمومي مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 22ماده  2-22با توجه به ماهيت قرارداد بند . 20

 .شرايط عمومي مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 22ماده  0-22با توجه به ماهيت قرارداد بند .25

 .حاضر نمي باشدمشمول قرارداد  22ماده  5-22با توجه به ماهيت قرارداد بند-26

 .شرايط عمومي مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 22ماده  9-22بند . 20

 .مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 22با عنايت به ماهيت قرارداد تبصره ذيل ماده . 29

 .شرايط عمومي مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 20ماده  5-20بند .28

 :ره به شرح ذيل افزوده گرديدشرايط عمومي يک تبص 25ماده 1-25بند .به  21

صورت وضعيت خواهد بود، اين جريمه عالوه بر خسارت % 11جريمه قطع سرويس های شبكه حداکثر تا : تبصره

 .مندرج در بند فوق االشاره خواهد بود

 .و تبصره ذيل آن مشمول قرارداد حاضر نمي باشد25ماده   2-25بند  -21

 .حاضر نمي باشد مشمول قرارداد 26ماده   2-26بند .22

 .مشمول قرارداد حاضر نمي باشد20ماده   5-20بند .22

 .مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 22ماده  0-2-22بند. 20

  .مشمول قرارداد حاضر نمي باشد22ماده  5-2-22بند  25

 .شرايط عمومي قرارداد مشمول قرارداد حاضر نمي باشد 26ماده .26

 سایر شرایط

  در ساعات اداری طبق نظر کارفرما قراردادخدمات موضوع ارائه 
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 بايست در خارج از ساعات ياد شده  بديهي است مهندس مشاور بنا به نياز کارفرما و بر اساس اعالم قبلي مي

 .نمايد خدمات موضوع قراردادارائه 

  مشاور مكلف است قوانين کار جمهوری اسالمي ايران را بطور کامل در خصوص پرسنل پروژه اجرا نموده و

مهندس کارفرما محق خواهد بود بر اين امر نظارت نمايد و هرگونه گزارش و مدارك درخواستي کارفرما توسط 

 .ارائه مي گرددمشاور 

 تهران  خواهد بود محل خدمات درخواستي ساختمان مرکزی کارفرما در شهر . 

   موظف است تمام و يا برخي از خدمات درخواستي را در سطح شهر تهران و در محل برگزاری مهندس مشاور

 . ها، جلسات خارج از شرکت به درخواست کارفرما و بدون دريافت هزينه مازاد ارايه نمايد سمينارها، نمايشگاه

  با توجه به اينكه هريک از کاربران سيستم هایIT      کارفرما مي بايسـت دائمـا از سـرويس هـایIT   اسـتفاده

موظف است در اسـرع وقـت نسـبت بـه رفـع       مهندس مشاورنمايند در مواردی که خرابي يا مشكل پيش آيد 

ساعت مي باشد بـه شـرط آنكـه بالفاصـله اقـدامات       2جهت رفع عيب حداکثر زمان مجاز . مشكل اقدام نمايد

در . تاخير انداختن اين اقدامات تا انتهای زمان مجاز مورد قبول نخواهد بودجهت رفع عيب شروع شده باشد و 

مواردی که از شرايط مجاز تخطي شود متناسب با زمان تاخير بر اساس مفـاد قـرارداد جريمـه تعلـق خواهـد      

 (25وفق ماده ).گرفت

  بـه مـدت زمـان از     ساعت باشد طبق نظـر کارفرمـا   2اگر مدت زمان تعميرات برای تجهيزات ضروری بيش از

 .کارافتادگي مجاز افزوده خواهد شد

 در دسترس و در حال کار باشد 0*20*265بايد بصورت  شبكه مي. 

      بـه عهـده    کارفرمـا قطعات توسط کارفرما تهيه خواهد شد و تعويض قطعات پـس از بررسـي و تائيـد نماينـده

 .باشد مهندس مشاور مي

 فراخواني کارشناس تعميرات و آماده به کار شدن تجهيزات اسـت  مدت زمان از کار افتادگي فاصله زماني بين .

لذا زمانهای هدر رفته مانند قطع برق، نبودن قطعات يدکي، خودداری کاربران از تحويل تجهيزات و غيره جزء 

 .گردد زمان از کارافتادگي سيستم محاسبه نمي

  خواهـد بـود و تعطـيالت و شـب کـاری       برای موارد اشاره شده فوق الذکر فقط روزهای کاری مالك محاسـبه

 .گردد محاسبه نمي

   نفر از کارشناسان شبكه و نرم افزار  2هفته قبل از شروع پروژه ، مدير پروژه و  1مهندس مشاور موظف است

قرار کارفرمـا  تخود را بدون دريافت هزينه جهت هماهنگي و تحويل کار  از مهندس مشاور قبلي در محـل اسـ  

 . مستقر نمايد
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 6پيوست شماره 

 مشخصات تخصصي افراد كليدي دخيل در قرارداد

 
 جدول مربوط به اين پيوست ضميمه خواهد شد 
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 7 شماره پيوست

اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مدیریت ابالغ شده یا بين 

 .شوددو طرف قرارداد، مبادله مي
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  9 شماره پيوست

 مدارك و گزارشهاي مصوب
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  8پيوست شماره 

 شيوه نامه حل اختالف قراردادي

 

 شيوه نامه حل اختالف هاي قراردادي

 هيات حل اختالف( 1ماده 

 شرکت -ملي صنايع پتروشيمي شرکت -ملي گاز ايران شرکت-ملي نفت ايران شرکت)های اصلي کارفرمادر هر يک از 

 .يک هيات حل اختالف قراردادی تشكيل خواهد شد( ملي پااليش و پخش فرآوردهای نفتي ايران

اصلي با پيشنهاد هيات مديره مربوط و  کارفرماهای مطروحه، تشكيل بيش از يک هيات در هر با توجه به حجم اختالف

 .تاييد هيات عالي حل اختالف مجاز خواهد بود

های طرف قرارداد به کارفرماهای اصلي، نحوه ارجاع درخواست شرکتدر صورت تشكيل بيش از يک هيات در هر  -صرهتب

 .ها به ترتيبي خواهد بود که هيات عالي حل اختالف تعيين خواهد کرداين هيات

انتخاب و  ،ترتيب زير ای خود بههای حرفهها و صالحيتهای حل اختالف، به اعتبار توانمندیاعضای هيات( 2ماده 

 :منصوب خواهند شد

 يک نفر کارشناس حقوقي مسلط به امور حقوقي قراردادها( الف

 يک نفر کارشناس مالي مسلط به امور مالي قراردادها( ب

 يک نفر از مديران يا کارشناسان ارشد فني( ج

ای ايشان توسط ت تاييد صالحيت حرفهبه هيات عالي حل اختالف معرفي و در صور کارفرمااين افراد توسط مدير عامل 

 .شود، از سوی مديرعامل برای مدت دو سال صادر ميکارفرمااين هيات، احكام ايشان پس از تصويب هيات مديره 

البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضای اصلي، تعيين برای هر يک از اعضای هيات، افرادی به عنوان عضو علي -تبصره

به اعضای اصلي، به جای  5ماده  5-0شد که در موارد غيبت اعضای اصلي و نيز در موارد شمول بند  و منصوب خواهند

 .ها رسيدگي خواهند کردهای حل اختالفايشان در هيات

 های هيات حل اختالف وظايف و مسئوليت( 2ماده 

تابعه ( فرعي)های کارفرماذيربط و اصلي  کارفرماهای قرارداد با مسئوليت هيات حل اختالف، رسيدگي به اختالف طرف

 .آن حسب مورد و اتخاذ تصميم برای نحوه حل و فصل اختالف با طرف قرارداد خواهد بود

 .ذيربط الزم االجرا خواهد شد کارفرماتصميمات هيات حسب مورد پس از تصويب هيات مديره 

بار مالي بوده و يا اينكه به داليل افزايش  های حل اختالف دارای چنانچه اجرای تصميم صادره از سوی هيات( 0ماده 

 کارفرما، کميسيون معامالت کارفرما کارفرماسقف و حجم قرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعي همانند هيات مديره 

موظف است قبل از ابالغ تصميم صادره برای  کارفرما کارفرما  مربوطه يا هيات ترك تشريفات مناقصه و يا نظاير آنها باشد،

های هيات صرفاً در چارچوب موازين قانوني و با  در هر صورت تصميم. اجرا نسبت به کسب مجوزهای الزم اقدام نمايد

 .باشد مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجرا مي کارفرمارعايت کليه مقررات و با لحاظ اختيارات هيات مديره 

 هايند رسيدگي به اختالففرآ( 5ماده 
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تابعه آن، در اجرای يک قرارداد نتواند  کارفرمااصلي صنعت نفت يا  کارفرماطرف قرارداد با يک  کارفرماهرگاه يک  -1-5

اصلي  کارفرماتواند حل مشكل خود را از هيات حل اختالف ی خود به تفاهم و نتيجه برسد، ميکارفرمابا مذاکره با 

 .و کتباً از هيات حل اختالف تقاضای رسيدگي و تصميم گيری کند ذيربط درخواست کرده

 :تصميم گيری در هيات حل اختالف با رعايت موارد زير خواهد بود -2-5

موضوع را از  ،ها باشد، هياتها و دستورالعملدر صورتي که اختالف به دليل برداشت متفاوت از متون بخشنامه( الف

شود و ميمل استعالم نموده و پاسخ واصله، توسط هيات به دو طرف قرارداد ابالغ دستور الع/ مرجع صدور بخشنامه

 .طرفين اختالف ملزم به رعايت آن هستند

يا تفسير مفاد قرارداد باشد، بر اساس محتويات و مندرجات قرارداد، توافقات و  ءدر صورتي که اختالف ناشي از اجرا( ب

 .نمايدهيات موارد اختالفي را بررسي و در خصوص آنها تصميم الزم را اتخاذ مي صورتجلسات و قوانين و مقررات مربوطه،

همين  5-2بند  "ب"در موارد شمول جزء )شرط اصلي ورود هيات حل اختالف به رسيدگي به درخواست ذينفع  -2-5

ه له يا عليه وی باشد به ، اعالم پذيرش رسمي متقاضي داير بر اين خواهد بود که ايشان رای هيات حل اختالف را چ(ماده

 .طور کامل خواهد پذيرفت

لذا اعضای هيات در موارد شمول . های واصله بي طرفانه رسيدگي کندهيات حل اختالف موظف است به درخواست -0-5

در موضوع  قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب در امور مدني صالح به رسيدگي و اظهار نظر 81ماده 

 .نبوده و بايد جای خود را به اعضای علي البدل متناظر بدهنداختالفي 

اظهار نظر در خصوص موضوع اختالفي پيش از اتخاذ تصميم نهايي هيات توسط هر يک از اعضای هيات نيز موجب سلب 

 .صالحيت ايشان در رسيدگي به آن پرونده خواهد شد

 .نيازی نيست کارفرماافقت برای ورود به رسيدگي به درخواست طرف قرارداد، به مو-5-5

های حل اختالف و استماع نظرات ايشان ضروری است، ولي دعوت از طرفين اختالف برای حضور در جلسات هيات-6-5

 .تصميم نهايي هيات بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد

های مختلف برای در رشتهتوانند بنابر تشخيص خود و حسب نياز، از افراد و يا گروههای کارشناسي ها ميهيات-0-5

 .ها در جلسات خود، نظرات اين افراد را استماع کنندبررسي موضوعات استفاده کنند و در فرآيند رسيدگي به اختالف

تواند عنداللزوم و بنابر ضرورت، به تشخيص خود، در صورت تقاضای هر يک از طرفين در هيات حل اختالف مي( 6ماده 

اجرای هرگونه دستور موقت در . داير بر الزام و يا منع انجام کار تصميم الزم را اتخاذ نمايد رابطه با صدور دستور موقت

خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هيات حل اختالف و با دستور مديرعامل و در صورت لزوم با تاييد هيات مديره 

 .باشداصلي مقدور مي کارفرما

 هيات عالي حل اختالف ( 0ماده

 :باشدنفر به ترتيب زير مي 5حل اختالف متشكل از هيات عالي 

 معاون امور حقوقي و امور مجلس به عنوان رئيس هيات( الف

 نماينده معاون امور مهندسي وزير( ب

 .شوندسه نفر مدير و کارشناس برجسته در امور مالي، قراردادها و مديريت پروژه که توسط وزير منصوب مي( ج

 :های زير را به عهده خواهد داشتو مسئوليت هيات عالي وظايف( 9ماده 

 .های اصلي کارفرماای افراد پيشنهادی برای عضويت در هيات حل اختالف بررسي و تاييد صالحيت حرفه-1-9
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 .های اصليکارفرماتاييد تشكيل بيش از يک هيات حل اختالف در هر يک از -2-9

 .حل اختالف در صورت اثبات تخلف ايشان در انجام وظايف هایسلب صالحيت اعضای اصلي يا علي البدل هيات -2-9

ها، آن عضو بالفاصله بر کنار شده و بايد فرد جديدی به در صورت رد و سلب صالحيت از هريک از اعضا هيات( تبصره

 .جای وی معرفي شود

جرای دقيق مقررات اين شيوه ها و شكايات و نظارت بر اهای الزم برای نحوه رسيدگي به اختالفتهيه و ابالغ روش -0-9

 .ها نامه و عملكرد هيات

های حل اختالف جهت اتخاذ تصميم وزير و افراد موثر در هيات ءپيشنهاد نحوه پرداخت و جبران حق الزحمه اعضا -5-9

 .نفت

ها و های اصلي از مقررات نحوه رسيدگي به اختالفهای ذينفعان در موارد تخلف شكلي هياترسيدگي به شكايت -6-9

 .هادرخواست

اصلي تصميم هيات حل اختالف آن  کارفرماهای ذينفعان در مواردی که هيات مديره يک رسيدگي به شكايت -0-9

 .را تاييد نمي کند کارفرما

اصلي را درست تشخيص  کارفرمادر صورتي که پس از رسيدگي، هيات عالي حل اختالف، تصميم هيات مديره ( تبصره

 .ندهد، بايد مراتب را با استدالل کارشناسي خود جهت اتخاذ تصميم به وزير منعكس نمايد

های تابعه در صورت درخواست هيات عالي حل اختالف ملزم به ارائه هر گونه اطالعات کارفرماها و کليه هيات( 8ماده 

 .باشدمورد نياز حل اختالف قراردادهای خود به آن هيات مي

دعوت به جلسات رسيدگي و هرگونه استعالم و مكاتبات الزم و ابالغ تصميمات به عنوان هيات حل اختالف ( 11ماده 

 .گرددپذيرد و از طريق دبيرخانه هيات به طرفين ابالغ ميتوسط رئيس هيات انجام مي

. شوداتخاذ مي ءيمات با اکثريت آراهای حل اختالف با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و تصمجلسات هيات(11ماده 

شايان ذکر است حضور دو عضو اصلي در جلسه الزامي بوده و صرفاً در صورت عدم حضور يک عضو اصلي، عضو علي 

 .در جلسه حاضر و جلسه رسميت خواهد داشت ،البدل متناظر وی

های کارفرماهای پيمان/قراردادهاجايگرين متون قبلي در شرايط عمومي « حل اختالف»متن ذيل با عنوان( 12ماده 

اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت مي شود و از اين پس اين شيوه نامه بايد به عنوان جزء الينفک به قراردادهای منعقده 

 .بين طرفين منضم شود

 

بتدا از طريق قرارداد بين طرفين آن اختالف نظر پيش آيد، اختالف بين طرفين ا/ هرگاه در تفسير يا اجرای مفاد پيمان»

های مذاکره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتيجه به شرح مذکور در شيوه نامه حل اختالف

 «.شود، قابل حل خواهد بودقراردادی، که به قرارداد منضم مي

 ه دستورالعمل های قراردادی خود کها موظفند به صورت مناسب اين شيوه نامه را به طرفکارفرماتمامي : تبصره

 اند، ابالغ نموده تا در صورت موافقت ايشان اين دستورالعمل مبنای رسيدگيحل اختالف قراردادی قبلي را پذيرفته

 .های احتمالي قرار گيردبه اختالف 

نامه در خصوص مقررات شكلي، مراتب از هيات عالي استفسار و در صورت هر گونه ابهام يا سكوت اين شيوه( 12ماده 

 .نظر تفسيری هيات عالي معتبر خواهد بود
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معاونت امور مهندسي و اداره کل روابط عمومي وزارتخانه بايد به طرق مناسب مفاد اين شيوه نامه را به اطالع ( 10ماده

 .عموم ذينفعان برسانند

م ح م /515116ل شماره تبصره از تاريخ ابالغ الزم االجرا بوده و جايگزين دستور العم 6ماده و  10اين شيوه نامه در 

 .ميشود 15/11/1281مورخ 
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 14پيوست شماره 

 دستورالعمل مالكيت فكري صنعت نفت
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 11پيوست شماره 

دستور العمل بهداشت، ایمني و محيط زیست پيمانكاران 

HSE 
 

 .نفت الزم االجراء مي باشدمقررات این دستورالعمل در كليه شركتها و واحدهاي تابعه وزارت 

اين دستورالعمل مكمل دستورالعملهای ايمني و حفاظت قانون کار مي باشد و پيمانكار موظف است مواردی از قانون   

 .کار که در اين دستورالعمل نيامده است را نيز به مورد اجراء در آورد

 .مل را جهت اجراء به پيمانكار ابالغ نمايندکارفرما موظف است در زمان عقد قرارداد يک نسخه از اين دستورالع

 :توجه 

و تدوين اين مجموعه نقطه نظرات اصالحي نمايندگان محترم ايمني هر يک از چهار شرکت اصلي همچنين در تهيه 

 .ديگر اعضاء محترم شورای مرکزی نظارت بر ايمني و آتش نشاني ملحوظ گرديده است 

گرديده است بديهي است در راستای تكميل و به روز شدن اين دستورالعمل مجموعه حاضر بعنوان نسخه صفر تهيه 

 .پيشنهادات واصله از شرکتهای تابعه وزارت نفت بررسي و موارد مؤثر در بازنگريهای بعدی اعمال خواهد شد

موارد  دستورالعمل ايمني پيمانكاران موجود در صنعت نفت در دست بررسي است، تا زمان نهادينه شدن موضوع کليه

 .مندرج در آن الزم االجراء است

موجود در سطح صنعت ) انكاران عالوه بر دستورالعمل ايمني پيم( مجموعه پيوست ) تهيه شده  HSEدستورالعمل 

 .الزم االجراء مي باشد( نفت

 الزامات قانوني ايمني ، بهداشت و محيط زيست پيمانكاران در وزارت نفت  -1

پس از بررسي ( اختيارات کميسيون معامالت)کميسيون معامالت صنعت نفت  2ه ماد 2مطابق با تبصره  1-1

پيشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه، بررسي وضعيت ايمني، بهداشت و محيط زيست پيمانكار بايد در 

 .غير قابل قبول مردود مي باشد HSEپيشنهاد کمترين قيمت با سابقه . اولويت قرار گيرد

و فرعي مي بايست يک خط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست اختصاصي داشته باشند  پيمانكاران اصلي 2-1

 .رعايت مفاد خط مشي در طول اجرای پيمان الزاميست. مغاير نباشد کارفرمابطوريكه با خط مشي 

پيمانكاران اصلي و فرعي مي بايست از يک نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست متناسب با نوع  2-1

و براساس مصوبات شورای مرکزی نظارت بر ايمني و آتش نشاني وزارت  HSEليت، بنا به تشخيص ناظر فعا

 .نفت برخوردار باشند

پيمانكاران اصلي و فرعي ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث بهداشتي ، ايمني و زيست محيطي به  0-1

 براساس( Near– miss) گذشتهشرکت همچنين ارسال گزارشات مربوط به حوادث به خير  HSEنمايندگان 

 . باشند مي "راهنمای ثبت، اطالع، تحقيق و تجزيه و تحليل حوادث"مصوبه شورا در خصوص 

حوادث منجر به فوت، خسارات مالي  ": پيمانكاران ملزم به اطالع رساني سريع در موارد حوادث حاد از قبيل 5-1

 .شرکت مي باشند HSEبه نماينده  "قابل توجه و يا آلودگيهای زيست محيطي وسيع
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قبل از برگزاری هرگونه مناقصه بمنظور تعيين عـوامل بالقـوه آسيب رسان در زمينه های ايمني، بهداشت و  6-1

ني، شرکت پروژه مورد نظر را از نقطه نظر ايم HSEموظف است به اتفاق ناظر محيط زيست پيمانكار 

 .بهداشت و محيط زيست مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد

نباشد نبايد قرارداد عقد شود مگرآنكه عالوه بر اخذ  شرکتبرای هرگونه پيشنهادی که مطابق با استاندارد  0-1

 .صراحتاً بيان نمايد که چگونه انجام ايمن کار ميسر مي باشد کارفرماموافقت باالترين رده مديريت 

كاران اصلي و فرعي موظف اند که نقطه نظرات، پيشنهادات و دستورات ارائه شده از سوی امور ايمني، پيمان 9-1

، موارد را بطور کامل رعايت ول اجرای پيمان مد نظر قرار دادهرا در ط کارفرمابهداشت و محيط زيست 

 .نمايند

و پيمانكارهمچنين ترتيب نهايي  شرکتقبل از عقد قرارداد بايد بررسي موضوعات کلي يعني مسئوليت های  8-1

 .جزئيات کار را توافق نمود

الزم است در اسناد مربوط به قرارداد، صراحتاً، استانداردهای قابل قبول مربوط به عملكردهای ايمن  11-1

 .همچنين مسئوليت های هرگروه تشريح گردد

دستگاه به شرکت، تمام نقص ها بر طرف  در قرارداد بايد يک ماده مبني بر آنكه قبل از ارسال هرگونه 11-1

 .شوند گنجانده شود

ضروريست پيمانكاراني انتخاب شوند که صالحيت انجام کار را با در نظرگرفتن مـوارد ايمني، بهداشت و  12-1

اين صالحيت براساس دستورالعملها و قوانين شرکتي و ملي همچنين مصوبات . محيط زيست داشته باشند

 .نظارت بر ايمني و آتش نشاني تعيين مي گرددشورای مرکزی 

 مسئوليت ها  -2

، بهداشت و محيط زيست بايد به روشني در قرارداد مطرح کارفرما در رابطه با ايمنيکليه مسئوليتهای پيمانكار و 

 .گردد

 شرکتمسئوليت های  -1-2

ين نظارت الزم برآموزش مسئوليت دارد رعايت الزامات ايمني، بهداشت و محيط زيست همچن شرکت 1-1-2

 .پيمانكاران را انجام داده و آنها را قادر سازد اين الزامات را اجراء نمايند

 شرکت مسئوليت نظارت بر عملكردهای پيمانكاران در رابطه با ايمني، بهداشت و محيط زيست بر عهده  2-1-2

ديداً به تعهد و انگيزش نماينده شرکت، ناظر و پيمانكار ش HSEمي باشد و از آنجايي که موفقيت برنامه 

شرکت، ناظر و پيمانكار  HSEبستگي دارد، مي بايست در فواصل منظم جلساتي بين نماينده  شرکت

 .تشكيل گردد و در آن تفهيم اهميت مسائل ايمني، بهداشت و محيط زيست نيز مورد بررسي قرار گيرد

های ايمني، بهداشت و محيط زيست پيمانكار بر درون تشكيالت شرکت مسئوليت نظارت بر تمام جنبه  2-1-2

 HSEعهده مديريت واحدهای مختلف است و براساس نقطه نظرات و الزامات اشاره شده توسط امور 

 .مربوطه مي باشد شرکت

نبايد عملكردهای ضعيف پيمانكاران مشغول بكار را تحمل نمايد و در صورت عدم رعايت مقررات و  شرکت 0-1-2

ی ايمني، بهداشت و محيط زيست، کار بايد فوراً متوقف شده و تخلف اصالح گردد، در غير دستورالعملها

 .اينصورت براساس مصوبات آئين نامه کميسيون معامالت با آنها برخورد خواهد شد
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بايد برنامه های اضطراری و دستورالعملهای پيمانكار را مورد بازنگری قرار داده و اطمينان حاصل  شرکت 5-1-2

 .ايد که از کفايت الزم برخوردار مي باشندنم

 

 مسئوليت پيمانكاران اصلي و فرعي   -2-2

تحت امر خود را در خصوص موضوعات ايمني، بهداشت و  کارکنان و نمايندگان پيمانكاران موظفند کليه   1-2-2

برای اين امر  چنانچه امكانات الزم. محيط زيست، همچنين مقررات و دستورالعملهای مربوطه آموزش دهند

را نداشته باشند مي توانند با رعايت اصول مندرج در کميسيون معامالت از همكاری متخصصين شرکت در 

 .امر آموزش استفاده نمايند

تحت هيچ شرايطي نبايد به پيمانكاران کاری واگذار گردد که برای انجام ايمن و مؤثر آن آموزش کافي را  2-2-2

 .فرا نگرفته اند 

پيمانكار موظف است امكانات الزم برای تعليمات و آموزش در زمينه ايمني، بهداشت و محيط زيست را  2-2-2

 .فراهم نموده، اطمينان حاصل نمايد که آموزشها بطور مؤثر ارائه گرديده است

پيمانكاران مي بايست يک خط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست اختصاصي داشته باشند بطوريكه با  0-2-2

 .رعايت مفاد خط مشي در طول اجرای پيمان الزاميست. مشي شرکت مغاير نباشد  خط

پيمانكار بايـد از يک نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست متناسب با نوع فعاليت، بنا به تشخيص  5-2-2

 ناظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و براساس مصوبات شورای مرکزی نظارت بر ايمني و آتش نشاني

 .وزارت نفت برخوردار باشند

پيمانكاران موظفند خط مشي ها، قوانين، دستورالعملها، استانداردها و روش های اجرايي ايمني، بهداشت و  6-2-2

 .محيط زيست را متناسب با فعاليت های خود رعايت نمايند

های خود برای کارکنان پيمانكار موظف است کليه وسايل حفاظت فردی مناسب را متناسب با نوع فعاليت 0-2-2

 .فراهم نمايد

دستگاهها و فرآيند را کسب  پيمانكار موظف است آگاهي الزم در زمينه ايمني، بهداشت و محيط زيست 9-2-2

، همچنين از واحدهای عملياتي مجاور و خطراتي که ممكن است در حين انجام کار و يا فعاليت با نموده

بايد تابع نظرات شرکت و ديگر مراجع قانوني بوده و همكاری کامل را  پيمانكار. آنها روبرو شود، آگاه گردد

بنمايد، يعني چنانچه در محل خطراتي را مشاهده کنند در صورت درخواست از پيمانكار بايد شيوه عمليات 

 .تغيير يابد

  HSEيندگانپيمانكار ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ايمني، بهداشتي و زيست محيطي به نما 8-2-2

براساس مصوبه   (Near– miss)، همچنين ارسال گزارشات مربوط به رويدادهای به خيرگذشته  کارفرما

 .مي باشند "راهنمای ثبت، اطالع ، تحقيق و تجزيه و تحليل حوادث"شورا در خصوص 

فوت، خسارات مالي  حوادث منجر به"پيمانكار ملزم به اطالع رساني سريع در موارد حوادث حاد از قبيل  11-2-2

 .مي باشند کارفرما  HSEبه نماينده  "قابل توجه و يا آلودگيهای زيست محيطي وسيع

، يكنفر را بعنوان مسئول ايمني، بهداشت و محيط  کارفرماپيمانكار موظف است قبل از آغاز فعاليت در  11-2-2

انجام وظيفه خواهد کرد  HSEکه تحت نظر مسئول  HSEزيست و يا حداقل يكنفر را بعنوان بازرس 

و بازرسين انتخاب شده از سوی پيمانكار بايد  HSEانتخاب مسئول . تعيين و کتباً به کارفرما معرفي نمايد
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با همكاری اداره ايمني، بهداشت و محيط زيست و هماهنگيهای الزم در اين رابطه توسط اين مسئول انجام 

 .مي پذيرد

 

 تعاريف

 :اين مقرراتمنظور از شرکت در  –شرکت 

o  شرکت ملي نفت ايران 

o  شرکت ملي پتروشيمي 

o  شرکت ملي پااليش و پخش 

o  شرکت ملي گاز 

 

يا کميته راهبردی ارشد نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست : شورای مرکزی نظارت بر ايمني و آتش نشاني

های مورد نياز در زمينه بهداشت، ايمني و وزارت نفت به منظور تنظيم سياست ها و آئين نامه ها و ايجاد هماهنگي 

محيط زيست چهار شرکت اصلي واحدهای ستادی وزارت نفت با حضور نمايندگان تام االختيار اين چهار شرکت به عالوه 

نمايندگاني از حراست و روابط عمومي تشكيل يافته و رئيس اين شورا مدير کل امور نظارت بر صادرات مواد نفتي و 

 .وزارت نفت مي باشدبازرسي فني 

به شرکتهای زير مجموعه شرکتهای اصلي گفته مي شود که مديران عامل آنها اعضاء هيئت مديره شرکت : شرکت تابعه

 .اصلي مي باشند و مستقيماً به مدير عامل شرکت گزارش مي دهند

اعضاء هيئت مديـره شـرکت  به شرکتهای زير مجموعه شرکتهای تابعه گفته مي شود که مديران عامل آنها: شرکت فرعي

 .تابعه باشند و مستقيماً به مدير عامل شرکت تابعه گزارش مي دهند

 :به کليه افرادی اطالق مي شود که با شرايط زير در شرکت اشتغال دارند: کارکنان 

 .کارمندان اعم از رسمي يا پيماني که حقوق دريافت مي نمايند -الف

يافت دستمزد بطور رسمي، پيماني، معين يا موقت بكار گمارده شده و کارگران شامل افرادی که با در -ب

 . مشمول قانون کار مي باشند

 کارآموزان  -ج

مأموران و اشخاصي کـه از سـازمانها، نهادهـا و ارگانهای دولتي و يا غيـر دولتي انجام وظيفه ای را در شرکت : تذکر

 .تابع اين مقررات مي باشندبعهده دارند و همچنين کارآموزان غير شرکتي نيز 

سرپرست در هر مقام کارمندی است که مستقيماً مسئول اداره کارکنان، دستگاهها و يا تأسيسات زير نظر خود : سرپرست

 .مي باشد

هر کارگاه يا ساختمان دائم يا موقت که در آنجا يک يا چند نفر برای انجام عمليات يا فعاليتهای مورد نظر : تأسيسات

 .جام وظيفه مي نمايندشرکت، ان

باشگاهها، رستورانها، سينماها، بيمارستانها، درمانگاهها، اردوگاهها، ادارات، منازل مسكوني و يا ساير ساختمانهائي 

 .که در اختيار شرکت مي باشند نيز جزو تأسيسات محسوب مي شوند
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 پيوست شماره 12

 :تاريخ

 :شماره

 :پيوست
 

كامل برگ مفاصاحساب و تسویه حساب 

 قرارداد

 FNFR007/00: کد مدرك و شماره بازنگری

 

 : موضوع قرارداد

 : شماره قرارداد

 : تاريخ قرارداد

 بهينه سازی مصرف سوخت  کارفرما: کارفرمانام 

 : غيره/ متقاضي تسهيالت/ شرکت/ مشاور/ نام طرف قرارداد اعم از پيمانكار

 

دارندگان حق امضا مجاز و تعهدآور به / دارنـده .............................. فرزنـد  ................................................اينجانبـان / اينجانـب

با اعالم دريافت مبالغ مندرج در  ..............................................به شماره ثبت ................................................ کارفرمانماينـدگي از 

 : ذيل که عبارت است از 

 ريال طي  ................................................سپرده حسن انجام کار به مبلغ -1

 ريال طي  ................................................وديعه بيمه به مبلغ -2

 ريال طي  ................................................وجه الضمان به مبلغ -2

 ساير  -0

نمـايم و حـق   بهينه سازی مصرف سوخت را اقرار و اعالم مـي   کارفرمابدينوسيله با امضای ذيل اين برگ مفاصاحساب با 

در قـرارداد شـماره    ..................................    کارفرمـا هرگونه اعتراض بعدی را از خود و نماينـدگان و تسويه حساب کامــل  

 را سـاقط و سـلب نمـودم و اعـالم و اقـرار       کارفرمـا منعقده حال و آينــده خـود و    ................مورخ  ........................................

سـازی مصـرف سـوخت بابـت     بهينه کارفرمايچگونـه طلب و ادعايي از ه ................................................ کارفرمامي نمايم که 

 سـازی مصـرف سـوخت از طـرف     بهينـه  کارفرمـا موضوع قرارداد بـاال نداشـته و نـدارد و هيچگونـه ادعـايي بـه طرفيـت        

ده و نخواهد گرديد و درصورت طرح و قضايي طرح و ابراز نگردي/ در کليه مراجع اداری ................................................ کارفرما

در ذيـل ايـن بـرگ بـه معنـا و      ................................................اينجانبان  / امضای اينجانب. ابراز، فاقد اعتبار بوده و خواهد بود

 بهينـه سـازی مصـرف سـوخت      کارفرمـا بـا  ............................................... کارفرمامنزله تسويه حساب کامل و قطعي و نهايي 

 . باشدمي

 کارفرمانام 

 

 


