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  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

   گزارش شناخت
  ١٠٤٩/٩٧شماره مناقصه 

  اولحفاظت و حراست از اماكن ،اموال و تاسيسات پااليشگاه : عنوان 

  :، مشخصات كلي ، اهداف كيفي و كمي پروژهعنوان

روجي شامل مبادي ورودي و خ  حفاظت و حراست از اماكن، اموال و تأسيسات پااليشگاه اول: موضوع پيمان

  .  OPBSها و ساختمانهاي اداري در منطقه  پااليشگاه اول، آبگير، انبارهاي روباز و مكانيزه گوگرد، فنس

ميباشد و ساعات ) با احتساب ساعات ناهار و نماز ( ۱۸صبح تا  ۶كرد روزانه افراد پيمانكار از ساعت كار ساعات

كه درصورت لزوم با نظر كارفرما قابل تغيير مي . اشدصبح روز بعد ميب ۶لغايت  ۱۸كار كاركنان شبكار از ساعت 

  .باشد

  .نيروهاي پيمانكار در زمان صرف نهار ، شام و نماز ميبايست در محل كار خود حضور داشته باشند:  ۱تبصره 

ساعت مي باشد كه با توجه به ساعت كاركرد كارفرما كه  ۷.۳۳ساعت كار روزانه بر اساس قانون كار :  ۲تبصره 

مي باشد ، پيمانكار موظف ) بدون توجه به روزهاي جمعه و ايام تعطيل رسمي(روز هفته  ۷ساعته و  ۲۴ت بصور

است در هر شرايطي ساعات كار مورد نياز كارفرما را پوشش دهد و به هزينه خود به نيروهاي خويش به نسبت 

رداختها از جمله جمعه كاري ، تعطيل كاري مازاد ساعات كار اضافه بر قانون كار، اضافه كار پرداخت نمايد و ساير پ

 .، نوبتكاري و شبكاري و استفاده از مزاياي قانون كار كاركنان پيمانكار به عهده و هزينه پيمانكار است

روز  ۵/۲) ۱به ۲عالوه بر استراحت ناشي از كار طرح اقماري (ميزان مرخصي استحقاقي متعلقه ماهيانه :  ۳تبصره 

مجازند در طول ماه از آن استفاده نمايند و پيمانكار موظف است در طول دوره مرخصي مي باشد و كاركنان 

استحقاقي يا استعالجي و غيبت كاركنان نسبت به تامين نيروي جايگزين طبق شرايط پيمان اقدام نموده و از اين 

  .محل هيچگونه هزينه اضافي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد

 در ماه مبارك رمضان با نظر كارفرما مشخص مي گردد تعيين ساعت كار:  ۴تبصره 

پيمانكار بايستي كليه هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به تعهدات خود و پيمان حاضر را جهت ارائه  -۲

  .خدمات موضوع پيمان در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد

در پيمان و اسناد و مدارك مناقصه بعهده كارفرما هيچگونه هزينه اي بجز آنچه كه تأمين آن به صراحت  -۳

  .گرفته است را نخواهد پذيرفت

پيمانكار موظف است چارت سازمان اجرائي و ليست حقوق و مزاياي پرداختي كاركنان خود را براساس قانون  - ۴

  .كار و مفاد پيمان مطابق نمونه پيوست، به مراه جداول پيشنهاد نرخ ارائه نمايد

نمايند از جمله اسكان،  انكار در قبال كاركنان پيمان كه با كارفرما قراردادمستقيم امضاء ميكليه تعهدات پيم -۵

شامل كليه تعهدات پيمانكار در قبال كاركنان به ( اياب و ذهاب، البسه، ابزار و وسايل و تجهيزات ايمني و فردي 

طول پيمان بعهده و هزينه پيمانكار  در) غير از پرداخت حقوق، مزايا، عيدي،سنوات،بيمه و ماليات حقوق آنان

  . خواهد بود

برای کارکنان پيمانکار بعهده و هزينه كارفرما می باشد و پيمانكار ) صبحانه،ناهار،شام،نيمه شبي(تهيه و تأمين -۶

بسته بندي مناسب از رستوران كارفرما تحويل و /ملزم مي باشد غذاي كاركنان را در ظروف يكبار مصرف گياهي

 پستهاي نگهباني و خوابگاه كاركنان توزيع نمايددر محل 

كليه افرادي كه در تهيه و جابجايي مواد غذايي فعاليت دارند و همچنين  راننده خودروي حمل غذا بايد داراي  -۷

  . كارت معاينه پزشكي باشند

  



 ٢

  

ه فلرها به دليل شرايط خاص محيطي، روزانه سهميه شير در نظر پيمانكار وظيفه دارد براي نيروهاي محوط -۸

  .گرفته و توزيع نمايد

پيمانكار موظف است يك وعده غذاي نيمه شبي سرد در محل كار براي پرسنل شبكار خود از رستوران  -۹

  .كارفرما تحويل و توزيع  نمايد

در )همراه يكعدد بيسكويت ساقه طالئي يا كيك يك عدد شير يا آبميوه پاكتي به ( هاي نيم چاشت  تهيه وعده-۱۰

روز در سال جهت كليه نيروهاي پيمان بعهده و  ۳۰به مدت ) سهميه شات دان(زمان تعميرات اساسي پااليشگاه 

  .   هزينه كارفرما مي باشد

     

  :سازمان اجرايي

  . باشد بعنوان كارفرما مي شركت مجتمع گاز پارس جنوبيو  رئيس حراستنماينده كارفرما 

  :مدت پيمان

  .شروع بكار ميباشد ابالغ  تاريخ ازسال شمسي  دومدت قرار داد 

  :اطالعات تامين مالي پروژه

تامين مي گردد كه بر اساس كار انجام شده و مورد تاييد دستگاه نظارت  پااليشگاه اول از بودجه هاي جاري

  .مبلغ قرارداد آتي به پيمانكار پرداخت خواهد شد

  :پيماناطالعات  قصه ومنااسناد 

  . باشد به شركتهاي تأئيد صالحيت شده ارائه خواهد شد اساس موارد موجود كه در كتابچه مناقصه ميبر

  :برنامه تداركاتي پروژه

 پااليشگاه اولنفرات پيمان  جدول حداقل

 

 

  

  

 گروه سمت رديف

حداقل تعداد    شرايط احراز سمت

 نفرات

تعداد نفرات قرارداد 

 فرمامستقيم با كار
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 -افسر ارشد

افسر نگهبان 

افسر  –

  گشت

١٣  
سال سابقه  ٥فوق ديپلم يا ليسانس با 

  كار مفيد 
٧  ٢٢  

  ٩  ١نگهبان   ٢
 ٥با با پايان خدمت نظام  متوسطه ديپلم

  سال سابقه خدمت معتبر
٠  ٣١  

  ٨  ٢نگهبان   ٣
 ٤با با پايان خدمت نظام  متوسطه ديپلم

  سال سابقه خدمت معتبر
١٩  ٢٩  

  ٧  ٣بان نگه  ٤
 ٣با با پايان خدمت نظام  متوسطه ديپلم

  سال سابقه خدمت معتبر
٠  ١٦  

 ٢٦ ٩٨ نفر ١٢٤:جمع 
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  پااليشگاه اولدر خودرو مورد نياز جدول حداقل

  تعداد   نوع وسيله  رديف

  دو دستگاه  سي سي ۱۵۰موتور سيكلت صفر كيلومتر   ١

فزار جهت گزارش نويسي پرسنل حفاظت و حراست و همچنين التحرير، نوشت ا تهيه و تأمين كليه تداركات، لوازم •

هاي اوليه،كتري برقي، چـراغ قـوه شـارژي،     مانند بخاري،تجهيز جعبه كمك(تهيه لوازم مورد نياز و به تعداد كافي

 .باشد و تعداد پنج عدد چتر سايباني جهت استفاده در پستهاي نگهباني، بعهده و هزينه پيمانكار مي) سوت

نماينده يـا نماينـدگان   . االختيار خود را كتباً به كارفرما معرفي نمايد موظف است نماينده يا نمايندگان تامپيمانكار  •

پيمانكار ميبايست آگاه به مسائل حفاظتي و حوزه كاري مورد نظر باشند و بطور تمام وقت جهـت انجـام خـدمات    

ضمناً نماينده يا نمايندگان داراي .شته باشندموضوع پيمان و هماهنگي هاي الزم در منطقه مورد حراست حضور دا

 .دو خط تماس همراه و ثابت جهت برقراري ارتباط بوده و شماره تماسها را كتباً به كارفرما اعالم نمايند

  

  قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه

 قوانين بيمه و تامين اجتماعي -١

 قانون مالياتي -٢

 ماليات بر ارزش افزوده -٣

  و ايمني كارفرما HSEالعمل دستور -٤

 راهنمای بهداشت و امور بهداشت ، ايمنی و محيط زيست -٥

 قوانين مربوط به منطقه ويژه اقتصادي -٦

  قوانين مربوط به مجتمع گاز پارس جنوبي -٧


