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  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

   گزارش شناخت

  دومسيسات پااليشگاه أاموال و ت ، از اماكن خدمات نگهباني: عنوان

  :، اهداف كيفي و كمي پروژه، مشخصات كليعنوان

، آبگير، دومشامل مبادي ورودي و خروجي پااليشگاه  دوماز اماكن، اموال و تأسيسات پااليشگاه  خدمات نگهباني

  .  OPBSهاي اداري در منطقه  ها و ساختمان روباز و مكانيزه گوگرد، فنسانبارهاي 

  :سازمان اجرايي

  باشد.  عنوان كارفرما ميه ب شركت مجتمع گاز پارس جنوبيو  دير پااليشگاه دوممنماينده كارفرما 

  :برنامه زماني كلي اوليه

  باشد. سال شمسي مي دوداد مدت قرار

  :مين مالي پروژهأاطالعات ت

ها مطابق با مفاد قرارداد  وضعيت ييد صورتأمين و بر اساس تأهاي جاري مصوب كارفرما ت ربوطه از محل بودجهاعتبار م

  پرداخت خواهد شد.

  پيمان:اطالعات  مناقصه واسناد 

  يد صالحيت شده ارائه خواهد شد. يهاي تأ باشد به شركت اساس موارد موجود در كتابچه مناقصه ميبر

  :هبرنامه تداركاتي پروژ

  پااليشگاه دومدر پيمانکاراركان ثالث کارکنان  جدول حداقل

  تعداد نفرات   گروه شغلي   مشاغل  رديف

  64  13  هماهنگ كننده  1

  33  9   1نگهبان   2

  15  8  2نگهبان   3

  4  7  3 نگهبان  4

  1  12  ايمنينماينده   5

  117  جمع نفرات :

  

  پااليشگاه دومدر قراردادمستقيمکارکنان  جدول حداقل

  تعداد نفرات    گروه شغلي  مشاغل  رديف

  11  13  هماهنگ كننده  1

  0  9   1نگهبان   2

  15  8  2نگهبان   3

  3  7  3 نگهبان  4

  0  12  ايمنينماينده   5

  29  جمع نفرات :

  



 ٢

  پااليشگاه دومدر خودرو مورد نياز جدول حداقل

  تعداد   نوع وسيله  رديف

1  
يا باالتر   1396ساعته مدل  24وانت دوكابين فوتون ديزلي 

 ساعته با دو راننده 24
1  

  2 سي سي 200موتورسيكلت صفر كيلومتر   2

3  
ساعته  12 يا باالتر 1396مدل  GLX 405يا پژو   LX سمند

 رانندهبا 
3  

نويسي پرسنل حفاظت و حراست و همچنـين   التحرير، نوشت افزار جهت گزارش تهيه و تأمين كليه تداركات، لوازم •

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

 باشد. عهده و هزينه پيمانكار ميه ي نگهباني، بها سوت) و تعداد پنج عدد چتر سايباني جهت استفاده در پست

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

طور تمام وقت جهت انجام خـدمات  ه بايست آگاه به مسائل حفاظتي و حوزه كاري مورد نظر باشند و ب پيمانكار مي

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

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

  قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه

 اجتماعيمين أقوانين بيمه و ت -١

 قانون مالياتي -٢

 ماليات بر ارزش افزوده -٣

  و ايمني كارفرما HSEدستورالعمل  -٤

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

 قوانين مربوط به منطقه ويژه اقتصادي -٦

  قوانين مربوط به مجتمع گاز پارس جنوبي -٧


