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  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

   گزارش شناخت

  ٦٠٢٢/٩٧شماره مناقصه 

  ششماز اماكن ،اموال و تاسيسات پااليشگاه  خدمات نگهبانيعنوان : 

  

  :، مشخصات كلي ، اهداف كيفي و كمي پروژهعنوان

،محوطـه  روجيخشامل مبـادي ورودي و    ششماز اماكن، اموال و تأسيسات پااليشگاه  خدمات نگهبانيموضوع پيمان: 

  . هاي صنعتي و غير صنعتي، فلر و ضايعات 

باشد و پيمانكار  ساعت در هفته مي ٤٤ساعت در روز و كالً  ٣٣/٧ساعات كار كاركنان پيمان طبق قوانين اداره كار -١

ـ  ساعت شبانه) ١٢ساعت روزانه و  ١٢ساعته( ٢٤موظف است با توجه به شرايط كاري كارفرما  ذا خدمات ارائه نمايـد. ل

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

وي پرداخت گردد و از اين بابت هيچگونه وجه اضافه به پيمانكار پرداخت نخواهد شد و پيمانكار  اذعـان مـي   هزينه 

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

پيمانكار بايستي كليه هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به تعهدات خود و پيمان حاضـر را جهـت ارائـه     -٢

  خدمات موضوع پيمان در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

ناقصه بعهـده گرفتـه   كارفرما هيچگونه هزينه اي بجز آنچه كه تأمين آن به صراحت در پيمان و اسناد و مدارك م -٣

  است را نخواهد پذيرفت.

پيمانكار موظف است چارت سازمان اجرائي و ليست حقوق و مزاياي پرداختي كاركنان خود را براساس قانون كار  -٤

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

نماينـد از جملـه اسـكان،     ان كه با كارفرما قراردادمستقيم امضاء ميكليه تعهدات پيمانكار در قبال كاركنان پيم -٥

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

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

می باشـد و پيمانكـار موظـف     پيمانكارتهيه غذا برای کارکنان تحت پيمان در ظروف يكبار مصرف بعهده و هزينه -٦

هاي حراست و خوابگاه با خـودروي مسـقف    است با هزينه خود نسبت به حمل و توزيع غذاي كاركنان در محل پست

 مخصوص حمل غذا اقدام نمايد.

دي كه در تهيه و جابجايي مواد غذايي فعاليت دارند و همچنين و راننده خودروي حمل غذا بايـد داراي  كليه افرا -٧

  كارت معاينه پزشكي باشند.     

  :سازمان اجرايي

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

  :برنامه زماني كلي اوليه

  ميباشد. شروع بكار از زمان ابالغ به پيمانكارسال شمسي و  دومدت قرار داد 

  :اطالعات تامين مالي پروژه

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

  قرارداد پرداخت خواهد شد.

  پيمان:اطالعات  مناقصه واسناد 

  باشد به شركتهاي تأئيد صالحيت شده ارائه خواهد شد.  ه در كتابچه مناقصه مياساس موارد موجود كبر

  



 ٢

  :برنامه تداركاتي پروژه

  

  ششمپااليشگاه در خودرو مورد نياز جدول حداقل

  تعداد   نوع وسيله  رديف

  ١  ساعته بدون راننده ٢٤به باال،  ١٣٩٦) مدل ٩سوزوكي گرند ويتارا (كالس   ١

  ١  سي سي ١٥٠موتور سيكلت صفر كيلومتر   ٢

التحرير، نوشت افزار جهت گزارش نويسي پرسنل حفاظت و حراست و همچنين  وازمتهيه و تأمين كليه تداركات، ل •

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

 باشد. ر ميسوت) و تعداد پنج عدد چتر سايباني جهت استفاده در پستهاي نگهباني، بعهده و هزينه پيمانكا

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

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

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

 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

 رزش افزودهماليات بر ا -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

  هاي مورد نياز سمت عناوينجدول 

  شرايط احراز سمت گروه سمت رديف
حداقل تعداد  

 نفرات

تعداد نفرات قرارداد 

 مستقيم با كارفرما

١  

افسر ارشد/كادر 

اداري/اپراتور 

ر دوربين مدا

  بسته/گشت

١٣  
سال  ٥فوق ديپلم يا ليسانس با 

  سابقه كار مفيد 
٣  ٢٣  

  ٩  ١نگهبان   ٢
با پايان خدمت نظام  متوسطه ديپلم

  سال سابقه خدمت معتبر ٥با 
٠  ٢٣  

  ٨  ٢نگهبان   ٣
با پايان خدمت نظام  متوسطه ديپلم

  سال سابقه خدمت معتبر ٤با 
٢  ١٥  

  ٧  ٣نگهبان   ٤
مت نظام با پايان خد متوسطه ديپلم

  سال سابقه خدمت معتبر ٣با 
٠  ١٥  

 ٥ ٧٦ جمع


