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 گزارش شناخت

 )تجديد(٤٠٦٤/٩٧شماره مناقصه 

      ) ۸و  ۷،  ۶فازهاي ( از اماکن ، اموال و تاسيسات پااليشگاه چهارم خدمات نگهباني: عنوان 

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

 :، مشخصات كلي ، اهداف كيفي و كمي پروژهعنوان

شامل مبادي ورودي و خروجي پااليشگاه   چهارمااليشگاه از اماكن، اموال و تأسيسات پ خدمات نگهباني: موضوع پيمان

  منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي ۲و  ۱نيروگاه ،محوطه فلر و خطوط لوله و سايت چهارم 

باشد و پيمانكار  ساعت در هفته مي ۴۴ساعت در روز و كالً  ۳۳/۷ساعات كار كاركنان پيمان طبق قوانين اداره كار -۱

لذا . خدمات ارائه نمايد)ساعت شبانه ۱۲ساعت روزانه و  ۱۲(ساعته ۲۴ه شرايط كاري كارفرما موظف است با توجه ب

كاري و نوبتكاري به كاركنان پيمان ميبايست از سوي پيمانكار و به  كاري،تعطيل هرگونه اضافه كاري كارفرما ،جمعه

داخت نخواهد شد و پيمانكار  اذعان مي نمايد وي پرداخت گردد و از اين بابت هيچگونه وجه اضافه به پيمانكار پرهزينه 

 .هاي مرتبط را در نرخ پيشنهادي خود منظور نموده است كليه هزينه

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

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

 .است را نخواهد پذيرفت

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

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

نمايند از جمله اسكان، اياب و  كليه تعهدات پيمانكار در قبال كاركنان پيمان كه با كارفرما قراردادمستقيم امضاء مي -۵

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

 . در طول پيمان بعهده و هزينه پيمانكار خواهد بود) اخت حقوق، مزايا، عيدي،سنوات،بيمه و ماليات حقوق آنانپرد

تهيه غذا برای کارکنان تحت پيمان در ظروف يكبار مصرف بعهده و هزينه كارفرما می باشد و پيمانكار موظف است با  -۶

هاي حراست و خوابگاه با خودروي مسقف مخصوص  ل پستهزينه خود نسبت به حمل و توزيع غذاي كاركنان در مح

 .حمل غذا اقدام نمايد

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

 .   كارت معاينه پزشكي باشند

 :سازمان اجرايي

 . بعنوان كارفرما مي باشد از پارس جنوبيشركت مجتمع گو  رئيس حراستنماينده كارفرما 

 :برنامه زماني كلي اوليه

 .ميباشد از ابالغ شروع بكار دستگاه نظارتشروع بكار آن  سال شمسي و تاريخ دومدت قرار داد 

 :اطالعات تامين مالي پروژه

ها مطابق با مفاد  اعتبار مربوطه از محل بودجه هاي جاري مصوب كارفرما تامين و بر اساس تاييد صورت وضعيت

 .قرارداد پرداخت خواهد شد

 :پيماناطالعات  مناقصه واسناد 

 . باشد به شركتهاي تأئيد صالحيت شده ارائه خواهد شد براساس موارد موجود كه در كتابچه مناقصه مي
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 :برنامه تداركاتي پروژه

 چهارمپااليشگاه در پيمانکاراركان ثالث کارکنان  جدول حداقل

 تعداد نفرات گروه شغلي اغلمش رديف

 ٢١ ۱۳ گشت/اپراتوردوربين مداربسته/كادر اداري/افسرارشد ۱

 ٢٥ ۹ ۱نگهبان  ۲

 ٢١ ۸ ٢نگهبان  ٣

 ٩ ۷ ٣نگهبان ٤

 ۷۶ :جمع نفرات 

 چهارمپااليشگاه درقراردادمستقيم کارکنان  جدول حداقل

 تعداد نفرات  گروه شغلي  مشاغل رديف

 ١٢ ۱۳ گشت/اپراتوردوربين مداربسته/كادر اداري/افسرارشد ۱

 ٠ ۹ ۱نگهبان  ۲

 ٧ ۸ ٢نگهبان  ٣

 ٣ ۷ ٣نگهبان ٤

 ۲۲ :جمع نفرات 

 : البسه كاركنان 

 واحد تعداد شرح اقالم رديف
 نفر/ دست  ١�٢ )دست در سال ٢( پيراهن فرم از جنس پارچه تترون درجه يك با دو جيب در دار  ١

 نفر/ دست  �١٩ )دست در سال ٢( شلوار فرم از پارچه مرينوس درجه يك   ٢

 نفر/ دست  ٩٨ )دست در دو سال ١( هزينه كاپشن  ٣

 نفر/ جفت  �١٩ ) جفت در سال ٢( كفش اداري چرمي مردانه   ٤

 نفر/ رشته  �١٩ )رشته در سال ٢( كمربند چرمي درجه يك   ٥

 نفر/ طاقه  �١٩ )طاقه در سال ٢( كاله آرم دار  ٦

 نفر/ جفت  ٩٨ ) جفت در سال ١( دستكش   ٧

 نفر/ جفت  �٢٩ )جفت در سال ٣( جوراب نخي   ٨

 نفر/ دست  ٩٨ )دست ١( ، پيراهن و شورت ، ساك و كفش و جوراب ورزشي  )كاپشن و شلوار(لباس گرمكن ورزشي  ٩

 نفر/ عدد  ٩٨ )عدد براي هر سال ١( واكسيل  ١٠

 نفر/ دست  ٠ )سال ٣دست در  ١( شلوار  فرنج و ١١

 نفر/ عدد  �١٩ )عدد در سال ٢( اتيكت فلزي  با نام ، آرم آويز ،آرم بازو و سردوشي   ١٢

 نفر/ دست  �١٩ )دست در سال ٢) ( شورت و زيرپوش(لباس زير  ۱۳

 نفر/ دست  ٢٠ )به تعداد پستهاي نگهباني(باراني  ۱۴

 نفر/ عدد  ٢٠ )به تعداد پستهاي نگهباني( باتوم و كمربند مربوطه  ۱۵

 نفر/ عدد  ٩٨ )عدد در سال ١(عينك ايمني آفتابي  ۱۶

 نفر/ دست  ٠ )دست در سال ٢)  ( مخصوص پرسنل اناث(مانتو ، شلوار ، مقنعه ، كفش چرمي زنانه ، دستكش و چادر ۱۷

 نفر /عدد  �١ Ear Muff) ضد صدا(كاله ايمني  مجهز به گوشي محافظ  ۱۸

 نفر/ جفت  ٩٨ كفش ايمني ۱۹

 نفر/ عدد  ٩٨ گوشي ضد صدا از نوع اسفنجي  ۲۰

 نفر/ عدد  ٠ H٢Sنشان دهنده گاز    ۲۱

 نفر/ عدد  ٣٠ دقيقه ١٥ماسك فرار از نوع  ۲۲

 نفر/ عدد  ��٧٠ ماسك ضد گرد و غبار، يكبار مصرف ۲۳
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 :حداقل امكانات در محل اسكان پرسنل 

 تعداد مورد نياز حداقل شرح رديف

 هر نفر يك عدد تختخواب فلزي استاتيك ١

 هر نفر يك عدد سانتي ١٦تشك طبي  ٢

 هر نفر يك عدد از هركدام اي، روبالشتي و ملحفه بالشت پنبه ٣

 هر نفر يك عدد )  گلبافت يا الله(پتو دواليه  ٤

 هر اتاق يك عدد از هركدام اتو و ميزاتو ٥

 هر اتاق يك عدد از هركدام و سبد نان فالكس چاي و قندان ٦

 هر طبقه يك عدد از هركدام اينچ به باال ودستگاه ديجيتال٢١تلويزيون  ٧

 هر طبقه يك عدد  لباسشويي ٨

 به تعداد نفرات كمدفلزي چهار درب ٩

 هرطبقه يك عدد مايكروفر ١٠

 هرطبقه يك عدد آبسردكن ١١

 به مقدار الزم چوب لباسي ١٢

 هرطبقه يك عدد فوت دو درب١٢ليخچا ١٣

 

و همچنين تهيه  نگهبانيالتحرير، نوشت افزار جهت گزارش نويسي پرسنل  تهيه و تأمين كليه تداركات، لوازم •

و ) هاي اوليه،كتري برقي، چراغ قوه شارژي، سوت مانند بخاري،تجهيز جعبه كمك(لوازم مورد نياز و به تعداد كافي

 .باشد جهت استفاده در پستهاي نگهباني، بعهده و هزينه پيمانكار ميتعداد پنج عدد چتر سايباني 

نماينده يا نمايندگان . االختيار خود را كتباً به كارفرما معرفي نمايد پيمانكار موظف است نماينده يا نمايندگان تام •

ت انجام خدمات پيمانكار ميبايست آگاه به مسائل حفاظتي و حوزه كاري مورد نظر باشند و بطور تمام وقت جه

ضمناً نماينده يا نمايندگان داراي .موضوع پيمان و هماهنگي هاي الزم در منطقه مورد حراست حضور داشته باشند

 .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

 بيمه و تامين اجتماعي قوانين -١

 قانون مالياتي -٢

 ماليات بر ارزش افزوده -٣

 و ايمني كارفرما HSEدستورالعمل  -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


