
  

  

  گزارش شناخت

  پااليشگاه ششم اماكن اداري داخلي انجام خدمات عمومي ، پشتيباني و تنظيفاتعنوان مناقصه : 
  

 : مشخصات پروژه )1

اي از كارهاي مورد پيمان جهت راهنمايي پيمانكار ذكر شده است. ميزان واقعي كار و تعهدات  در اين شرح مختصر خدمات، فقط شمه

  : باشد و اسناد پيمان مشخص شده است و محدود به شرح ذيل نمي پيمانكار در ساير مدارك

، راهبري ريزي ، نظارتي، برنامهپستي، بايگاني، منشي گري، بازبينيانجام خدمات عمومي و پشتيباني شامل: ماشين نويسي، امور 

ها و اماكن اداري پااليشگاه ششم  يفات ساختمانها و همچنين تنظ ساختمان  هاي كپي، تهيه مواد مصرفي ، اداره و راهبري آبدارخانه دستگاه

   . باشد واقع در استان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس كه پيمانكار موظف به انجام خدمات ذكر شده مي

  : ،اهداف كلي و كمي پروژه عنوان مشخصات كلي )2

  مجتمع گاز پارس جنوبي ششم پااليشگاهدر  اماكن اداري داخلي انجام خدمات عمومي ، پشتيباني و تنظيفات

  : يسازمان كارفرماي )3

عنوان دستگاه ه ب ششمپااليشگاه  منابع انسانييس ئرنماينده كارفرما و  ششم پااليشگاه ، مديرشركت مجتمع گاز پارس جنوبي كارفرما 

  . باشد نظارت در اين پيمان مي

  : اجراي خدمات سازماني مورد نياز نمودار )4

  مناقصهدفترچه ول ابر اساس شرح جد

  : ) متناسب با تعهدات موضوع مناقصه ( برنامه زماني كلي اوليه )5

  .  است سال شمسي دوبه مدت كار ه مدت اوليه پيمان از تاريخ ابالغ شروع ب

  : اطالعات تامين مالي پروژه )6

مبلغ قرارداد به پيمانكار ،  يد دستگاه نظارتايشده و مورد تاساس كار انجام تامين مي گردد كه بر انيمنابع انساز بودجه هاي جاري 

  پرداخت خواهد شد.

  : ط كار تبيين نمايديگر از نظر شرا اسناد فني و اطالعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه )7

  . باشد مي ذكر شده 1 ف به شرح بنديصورت كامل در شرح پيمان قيد گرديده و اهم وظاه ف پيمانكار بيوظا

    : حسب مورد ، ) تداركات داخلي و خارجي ( برنامه تداركاتي پروژه )8

  : يغيرصنعت ي ها و ابنيه ساختمان يخدمات تنظيفات عموم -1

انجام  يالزم برا يرا با استفاده از ابزارآالت و اقالم مصرف يرصنعتيغ ي هيها و ابن ساختمان يعموم فاتيخدمات تنظ ديبا مانكاريپ

انجام دهد. اين خدمات شامل  كند، يم نيخود تأم ي نهيها، كه به هز خدمات طبق جدول ابزارآالت مورد نياز تنظيفات ساختمان نيا

  : موارد زير است

  ي اداري اماكن و محوطه  ها، كانكس هاي مستقر در محوطه صنعتي، تنظيفات داخلي ساختمان-1-1

اي كه در هر  هاي بهداشتي به گونه ي سرويس ها و كليه هاي اداري، كانكس ساختماني فضاها و لوازم موجود در  نظافت كليه-1-2

  . زمان تميز و مرتب باشند

  :  ها ساختمان يخدمات مديريت امور داخل -2

ي  ها و اماكن به عهده ساختمان يكارشناس خدمات عموم فيها، مطابق با شرح وظا ساختمان يامور داخل تيريانجام خدمات مد

  . مورد قبول كارفرما انجام شود تيفيبه دقت و با ك مانكاريالزم در اين مورد توسط پ يزير برنامه ديبوده و با مانكاريپ

  : ها خدمات مسئول تنظيفات و آبدارخانه -3



 مانكاريپ ي نهيها به عهده و هز مسئول تنظيفات و آبدارخانه فيها، مطابق با شرح وظا و آبدارخانه فاتيانجام خدمات نظارت بر تنظ

  . رديمورد قبول كارفرما صورت گ تيفيبه دقت و با ك مانكاريمورد توسط پ نيالزم در ا يزير برنامه ديبوده و با

  : خدمات چهارگانه -4

ي كارهاي اداري مربوط به دفاتر رؤسا، مسئوالن و  ريزي، و انجام كليه مديريت، برنامه پ،يتا ،يگر يمنش ،يخدمات دفتر ي هيانجام كل

ي  به عهده فيمطابق با شرح وظا ديآ شيدر امور موصوفه پ يادارات دفاتر خدمات اداري به صورت مستقل و جداگانه بدون آن كه خلل

مورد قبول كارفرما انجام  تيفيبه دقت و با ك مانكاريموارد توسط پ نيو كارهاي اجرايي الزم در ا يزير برنامه ديابوده و ب مانكاريپ

   .شود

  : هاي كپي از دستگاه يبردار خدمات بهره -5

ي  به عهده ريچاپ و تكث يمتصد فيمطابق با شرايط احراز شغل و شرح وظا ،يچاپ و صحاف ،يامور مرتبط با كپ ي هيانجام كل

مورد قبول كارفرما  تيفيدقت و با ك به مانكاريمورد توسط پ نيو كارهاي اجرايي الزم در ا يزير برنامه ،يسرپرست ديبوده و با مانكاريپ

  .  انجام گيرد

ي تجهيزات و لوازم چاپ و تكثير و ساير ابزار و لوازم كار و مصالح و مواد و اقالم مصرفي مانند كاغذ، مقوا، مركب، پودر،  كليه نيتأم

  . ي كارفرما است مستر و ساير ملزومات مورد نياز به عهده

 : يرسان خدمات پست و نامه -6

و نشريات از/به ستاد و پااليشگاه ششم،  ها هيهاي پستي، اعالم بستهي مكاتبات و  انجام خدمات دريافت، ارسال،  توزيع و نصب كليه

هاي پست خصوصي منطقه و  ي پست عسلويه، نخل تقي، و شركت ي پارس، اداره ي ويژه هاي مستقر در منطقه ها و شركت پااليشگاه

احراز شغل و شرح  طيرسال مطابق با شراي اسناد رسيد و ا فارس و داخل پااليشگاه به صورت روزانه همراه با ارايه ليجفرودگاه خ

مورد  تيفيدقت و با ك به مانكاريو كارهاي اجرايي الزم در اين مورد توسط پ يزير بوده و برنامه مانكاريي پ رسان به عهده نامه فيوظا

  . قبول كارفرما انجام شود

 : و حمل بار  هيخدمات تخل -7

ي اداري و مصرفي در تمام روزهاي هفته بنا به نياز كارفرما و در  لوازم و اثاثيهي  جايي كليه انجام خدمات تخليه، حمل و جابه

 مانكاريي پ به عهده يو شرايط احراز شغل كارگر خدمات عموم فيي ويژه مطابق با شرح وظا كيلومتري منطقه 100ي شعاع  محدوده

  . مورد قبول كارفرما انجام شود تيفيبه دقت و با ك نكارمايكارهاي اجرايي الزم در اين مورد توسط پ و يزير برنامه ديبوده و با

% 25هاي مربوطه را با  صورت عدم انجام كار توسط كاركنان پيمانكار، كارفرما راساً ضمن به كارگيري كارگر روزمزد اقدام و هزينه در

  . كند باالسري از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي

 : خدمات هماهنگي آموزش -8

بوده و  مانكاريي پ و شرايط احراز شغل كارشناس آموزش بر عهده فيآموزش كاركنان مطابق با شرح وظا يهماهنگانجام خدمات 

  . مورد قبول كارفرما انجام شود تيفيبه دقت و با ك مانكاريو كارهاي اجرايي الزم در اين مورد توسط پ يزير برنامه ديبا

 : خدمات نظارت بر رستورانها -9

ي  سال به عهده اميا ي و شرايط احراز شغل ناظر خدمات رستوران در همه فيبر رستورانها مطابق با شرح وظاانجام خدمات نظارت 

 مورد قبول كارفرما انجام شود تيفيبه دقت و با ك مانكاريو كارهاي اجرايي الزم در اين مورد توسط پ يزير برنامه ديبوده و با مانكاريپ

.  

 : مددكاري اجتماعيخدمات پيگيري امور درمان و   -10

 ي سال به عهده اميا ي و شرايط احراز شغل در همه فيانجام خدمات پيگيري امور درمان و مددكاري اجتماعي مطابق با شرح وظا

  . مورد قبول كارفرما انجام شود تيفيدقت و با ك به مانكاريو كارهاي اجرايي الزم در اين مورد توسط پ يزير برنامه ديبوده و با مانكاريپ

 : خدمات روابط عمومي  -11

و كارهاي اجرايي  يزير برنامه ديبوده و با مانكاريي پ سال به عهده اميا ي در همه فيانجام خدمات روابط عمومي مطابق با شرح وظا

   . مورد قبول كارفرما انجام شود تيفيبه دقت و با ك مانكاريالزم در اين مورد توسط پ

 كارشناس تغذيه : -12

مشاوره تغذيه اي مطابق با شرح وظايف و شرايط احراز شغل در همه ي ايام سال به عهده ي پيمانكار بوده و بايد انجام خدمات 

  برنامه ريزي و كارهاي اجرايي الزم در اين مورد توسط پيمانكار به دقت و با كيفيت مورد قبول كارفرما انجام شود .

  



 ) الزامات ايمني و زيست محيطي خاص قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظيربيمه يا -13

  قوانين بيمه و تأمين اجتماعي •

  ها و قوانين مربوط به ماليات امور اقتصادي و داراييقوانين مربوط به وزارت  •

 قوانين مربوط به مناطق ويژه اقتصادي •

  مندرج در شرح كار مدني كاركنان سئوليتهاي م بيمه •

  گاز پارس جنوبي مجتمع  HSEهاي جاري دستورالعملالزامات ايمني مطابق با مقررات و  •

  پيمانكاران مجتمع گاز پارس جنوبيبهداشت و محيط زيست  ،  دستورالعمل ايمني •

  اظت فردي قيد شده در جدول مربوطرعايت مسايل ايمني و استفاده از وسايل حف •

قانون برنامه سوم  104يران و بند ج ماده رعايت مالحظات زيست محيطي براساس اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ا •

  عي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، اجتما توسعه اقتصادي

  


