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اين دستورالعمل ،جزئي از مدارك پيشنهاد مناقصهﮔر نيست و جزئي از اسناد قرارداد نيز قرار نخواهد ﮔرفت:
از مناقصهﮔران درخواست ميشود قبل از تكميل اسناد و جداول مربوطه ،اين دستورالعمل را به دقت مطالعه نموده و مطابق با
شرايط و توضيحات ذكر شده در اسناد ،نسبت به تكميل و ارسال مدارك و پيشنهاد خود اقدام نمايند:
 -١مناقصه ﮔران محترم بايد »برﮔه هاي درخواست پيشنهاد« و همچنين » مستندات و مدارك درخواستي« را به همان ترتيب
ذكر شده ،بدون تغيير ،حذف و يا قراردادن شرط در آن ،تكميل و تنظيم نموده و توسط اشخاص مجاز مذكور در اساسنامه
شركت يا آخرين آﮔهي تغييرات مهر و امضاء نمايند.
 -٢آخرين مهلت تسليم مدارك ،مطابق برنامه زماني مندرج در شرايط مناقصه اين اسناد ميباشد .چنانچه اين مدت تمديد
ﮔردد .حسب مورد از طريق سايت شركت صبانور و يا مكاتبه ،به اطﻼع مناقصهﮔراني كه دريافت اسناد را كتباً اعﻼم
نمودهاند ،خواهد رسيد.
 -٣مسئوليت صحت و اصالت مطالب ذكر شده در اسناد درخواست پيشنهاد و مستندات و مدارك ارائه شده بر عهده
مناقصهﮔران ميباشد .هرﮔاه مشخص شود كه مدارك جعلي يا اطﻼعات خﻼف واقع به مناقصه ﮔزار ارائه ﮔرديده و يا
از تهديد و تطميع و رشوه براي قبول پيشنهادها استفاده شده است ،به تشخيص مناقصهﮔزار مطابق با ضوابط و مقررات
با وي برخورد و نام آن شركت در ليست شركتهايي كه مجاز به شركت در معامﻼت شركت صبانور نميباشند قرار
خواهد ﮔرفت.
 -٤مناقصهﮔران مسئول تهيه و تكميل اطﻼعات خواسته شده در درخواست پيشنهاد هستند ،بهﮔونهاي كه توضيحات درج
شده در اسناد و همچنين مدارك و اسنادي كه از سوي آنان ارائه ميشود ،پاسخگوي كامل الزامات باشد .نقص مدارك،
يا عدم تكميل اسناد مناقصه ممكن است منجر به مردود شدن پيشنهاد دهنده شود .در هر حال مناقصهﮔزار مسئوليتي
در قبال مدارك ناقص و يا عدم درج كامل اطﻼعات و يا ارائه اطﻼعات متناقض و مبهم نخواهد داشت.
 -٥مناقصهﮔران بايد در تكميل و ارسال مدارك دقت كافي را داشته باشند تا در اسناد ارسالي هيچﮔونه كمبود و نقصي وجود
نداشته باشد .زيرا بعد از تحويل اسناد و مدارك به مناقصهﮔزار ،هيچگونه اسناد و مدركي از هيچ يك از مناقصهﮔران
تحويل نخواهد شد و عواقب كم بود و نقص مدارك ارسالي بعهده مناقصهﮔران خواهد بود.
بنابر اين مجدداً تاكيد ميﮔردد ،در ارسال و تكميل مدارك دقت ﻻزم را داشته باشند.
 -٦كليه هزينههاي مربوط به آماده نمودن پيشنهاد و ارائه آن و هزينههاي جانبي بر عهده مناقصهﮔر خواهد بود و مناقصهﮔزار
هيچگونه مسئوليتي در اين مورد نخواهد داشت.
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 -٧كليه مناقصهﮔران بايد داراي شرايط زير باشند .اين شرايط ،شرط ﻻزم براي شركت در تمامي مراحل اين مناقصه ميباشد
كه به تفصيل در بندهاي ذيل بيان شده است .فقدان هر يك از اين شرايط و يا از دست دادن آنها در هر مرحله منجر
به مردود شدن در مناقصه خواهد ﮔرديد:
 -١-٧داشتن شناسه ملي و ارائه آن توسط مناقصهﮔر الزامي ميباشد.
 -٢-٧عدم مشموليت در ممنوعيتهاي مطرح در» ﻻيحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندﮔان مجلسين و كارمندان
دولت در معامﻼت دولتي و كشوري « مصوب  ٢٢ديماه .١٣٣٧
 -٨شركتهايي كه داراي سهامداران مؤثر يا هيئت مديره مشترك ميباشند و بصورت مجزا از هم نسبت به ارائه پيشنهاد در
اين مناقصه اقدام نمودهاند ،پيشنهاد آنها از نظر مناقصهﮔزار مردود ميباشد و مناقصهﮔزار هيچ ﮔونه مسئوليتي در قبال
آنها نداشته و مناقصهﮔران نيز حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت.
 -٩مناقصهﮔر با امضاء اين اسناد و تسليم پيشنهاد خود اطﻼع و اشراف خود بر كليه شرايط و ضوابط اين مناقصه را اعﻼم
داشته و پس از تسليم پيشنهاد خود نميتوانند ادعاي عدم اطﻼع از شرايط و نا آﮔاهي را داشته باشند.
 -١٠دريافت اسناد مناقصه هيچگونه حقي را براي مناقصهﮔران ايجاد نميكند و مناقصهﮔزار در رد يا قبول هر يك يا كليه
پيشنهاددهندﮔان و يا پيشنهادها مختار است.
 -١١پيشنهادها بايد طبق فرم پيشنهاد و ساير اسناد مناقصه بدون هيچگونه تغييري تكميل و تسليم ﮔردد.
 -١٢هزينه مربوط به انتشار آﮔهي بهعهده برنده مناقصه ميباشد.
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 -١موضوع مناقصه:
موضوع مناقصه عبارت است از :انجام كليه مطالعات مربوطه جهت ايجاد طرح جامع در شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور
مطابق با شرايط و مفاد اين اسناد مناقصه.
 -٢محل ارائه خدمات موضوع مناقصه:
شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور شامل معادن سنﮓآهن و كارخانه كنسانتره شهرك در منطقه شهرستان بيجار ـ بخش
ياسوكند و كراني در استان كردستان .معدن باباعلي در همدان و معدن ﮔﻼلي در جاده سنندج قروه واقع در استان كردستان-
كارخانجات كنسانتره و ﮔندله و طرح هاي توسعه اي در استان هاي همدان  ،كردستان  ،كرمان و دفتر مركزي تهران
 -٣مدت اوليه جهت انجام كار موضوع مناقصه:
مدت انجام خدمات موضوع مناقصه  ٦ماه شمسي ميباشد.

 -٤شرايط داوطلبين:
 -١-٤در اختيار داشتن امكانات )فني و مهندسي ،عملياتي و اجرايي ،مديريتي ،توانايي مالي و رزومه مناسب با اتمام حداقل
يك مورد مشابه( در زمينه كار موضوع مناقصه.

 -٥مناقصهگزار:
مناقصهﮔزار :شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور )سهامي عام(.
نشاني مناقصهﮔزار :تهران ـ سعادتآباد ـ نرسيده به خروجي نيايش شرق ـ خيابان ) ٢٦حقطلب غربي( ـ پﻼك  ٤٩ـ ساختمان
صبانور ـ شركت صبانور ـ كد پستي  ١٩٩٧٩٦٩١٣٨تلفن  ٠٢١-٢٧٦٤٥٠٠٠و تلفكس ٠٢١- ٢٧٦٤٥٣٢٠ميباشد .آدرس
اينترنتي www.sabanour.ir
 -٦دستگاه نظارت:
نظارت بر حسن اجراي تعهدات و نيز كنترل بر عملكرد مشاور در چارچوب اسناد و مدارك پيمان به عهده فرد يا افرادي
ميباشد ،كه توسط كارفرما معرفي خواهد شد و از اين پس دستگاه نظارت ناميده ميشود و مشاور موظف است خدمات موضوع
پيمان را بر طبق پيمان و اصول فني و همچنين تحت نظارت دستگاه نظارت اجراء نمايد.
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 -٧مهلت دريافت اسناد از مناقصهگزار:
اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري مورخ  ١٤٠٠/٠٩/٠١لغايت  ١٤٠٠/٠٩/١٦به داوطلبين تحويل ميﮔردد.

 -٨نشاني محل دريافت اسناد مناقصه:
تهران ـ سعادتآباد ـ نرسيده به خروجي نيايش شرق ـ خيابان ) ٢٦حقطلب غربي( ـ پﻼك  ٤٩ـ ساختمان صبانور ـ شركت
صبانور ـ دبير كميسيون معامﻼت ـ تلفن ٠٢١-٢٧٦٤٥٣١٦
 -٩آخرين مهلت تسليم پيشنهادها توسط مناقصهگر به مناقصهگزار:
آخرين مهلت تسليم پيشنهادها )شامل پاكتهاي اسناد ارزيابي كيفي ،الف ،ب و ج( :پايان وقت اداري  ١٤٠٠/٠٩/١٦ميباشد.
 نشاني محل تسليم اسناد و پيشنهادها :اسناد مناقصه ميبايست بصورت فيزيكي در پاكتهاي الف ،ب ،ج و پاكت اسنادارزيابي كيفي ،بصورت ﻻك و مهر شده به آدرس :تهران ـ سعادتآباد ـ نرسيده به خروجي نيايش شرق ـ خيابان ) ٢٦حقطلب
غربي( ـ پﻼك  ٤٩ـ ساختمان صبانور ـ شركت صبانور ـ دبير كميسيون معامﻼت ـ تلفن  ٠٢١-٢٧٦٤٥٣١٦تحويل ﮔردد.
تذكر :جهت اطﻼع از تغييرات احتمالي در اسناد مناقصه ،ضروريست داوطلبين قبل از ارسال اسناد و مدارك ،با شماره تلفن
 ٠٢١- ٢٧٦٤٥٣٣٢تماس حاصل فرمايند .بديهي است ارسال اسناد به معني اطﻼع از آخرين تغييرات در اسناد ميباشد.
تمام اوراق اسناد مناقصه ،بايد به امضاء مجاز تعهدآور و مهر شركت مناقصهﮔر برسد و همراه با پيشنهاد قيمت به ترتيب
ذكر شده در ماده  ١١تسليم شود.
 -١٠تاريخ گشايش پاكتهاي الف ،ب و ج:
ﮔشايش پاكتهاي اسناد مناقصه )الف ،ب و ج( در كميسيون معامﻼت شركت صبانور حداكثر طي دو هفته انجام خواهد شد.
 -١١پيشنهاد تسليم مناقصه يا اسناد مناقصه:
اسناد مناقصه يا پيشنهاد كه بر طبق شرايط مناقصه و ضوابط مربوط بايد به ترتيب زير در چهار پاكت ،شامل:
پاكتهاي الف ،ب و ج و بصورت در بسته و ﻻك و مهر شده در يك لفافه و اسناد ارزيابي كيفي در يك پاكت مجزاء تسليم
شود.
توضيح اينكه :يك نسخه از اسناد و مدارك ارسالي بجز پيشنهاد قيمت ،بايد توسط مناقصهﮔران اسكن و بصورت فايل
الكترونيكي در لوح فشرده  ،بهمراه مدارك ارسال ﮔردد .در هر حال مﻼك بررسي اسناد و مدارك  ،فقط اسناد و مدارك
كاغذي ارسالي ميباشد.
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 -١-١١پاكت اسناد ارزيابي كيفي:

كليه مدارك و مستندات و اطﻼعات خواسته شده جهت ارزيابي كيفي ،مطابق با اسناد استعﻼم ارزيابي كيفي كه به پيوست
اين اسناد ميباشد.
 -١-١-١١پاكت الف شامل:

 تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )طبق تضامين اعﻼم شده در آييننامه تضمين معامﻼت دولتي به شماره /١٢٣٤٠٢ت ٥٠٦٥٩ه مورخ  (١٣٩٤/٠٩/٢٢به نفع شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و بيقيد و
شرط به مبلﻎ ) ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠پانصد ميليون ريال( ريال كه حداقل بايستي براي سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهادها معتبر بوده
و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.
 تكميل نمودن فرم خود اظهاري و اعﻼم كارهاي در دست اجراء و ظرفيت آماده بكار الزامي ميباشد كه ﻻزمست همراه باضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار در پاكت الف ارائه ﮔردد.
 -٢-١-١١پاكت ب شامل:

 رونوشت اساسنامه و آﮔهي روزنامه رسمي كشور بهمراه آﮔهي تأسيس شركت. آخرين تغييرات در مورد دارندﮔان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهدآور. ارائه مشخصات دارندﮔان امضاء تعهدآور بههمراه نمونه امضاء) .مهم و الزامي ميباشد( مهر و امضاء تعهد نامههاي اشاره شده در پيوست شرايط اين مناقصه توسط صاحبان امضاء مجاز. نمونه فرم ضمانتنامههاي شركت در فرآيند ارجاع كار ،انجام تعهدات ،پيش پرداخت و استرداد كسور حسن انجام كار. تكميل نمودن فرم مشخصات اعضاء هيئت مديره شركت. ارائه ﮔواهي امضاء ،تصوير شناسنامه و كارت ملي مدير عامل شركت و صاحبان امضاء مجاز. تأييديه اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مبني بر موجوديت وعدم انحﻼل شركت پيشنهاد دهنده. ارائه صﻼحيت معتبر از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در يكي در يكي از رشتههاي كاوشهايزميني و يا صنعت و معدن.
 ارائه ﮔواهي تاييد صﻼحيت ايمني امور مشاوري از سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي )در صورت عدم ارائه در اينمرحله ،ارائه آن بعد از ابﻼغ قرارداد اجباري است(.
 تصوير كد اقتصادي و شناسه ملي مناقصهﮔر. ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاء حسابداران رسمي و يا ﮔردش حساب بانكي دردو سال ﮔذشته كه به تائيد بانك مربوطه رسيده باشد.
 كليه صفحات اسناد مناقصه و متن پيشنويس قرارداد ،به مهر شركت ممهور و به امضاء صاحبان امضاء تعهدآور شركترسيده باشد.
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 هر نوع مكاتبه و اسناد و مداركي كه در صورت تغيير اصﻼح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات مناقصه از جانب دستگاهمناقصهﮔزار ابﻼغ شود.
 تعهدنامه پذيرش مسئوليت در مورد رعايت ،اجراي مقررات مرتبط با قراردادها كه به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجازبرسد.
توضيح  :١مناقصهﮔر ضمن مطالعه دقيق شرايط مناقصه ،بايد مستندات و مدارك خواسته شده را به ترتيب فوق تنظيم و به
صورت مجلد ارائه نمايد.
توضيح  :٢ﻻزم به ذكر است جهت جلوﮔيري از فاش شدن قيمت از درج مبلﻎ پيشنهادي در متن قرارداد جداً خودداري ﮔردد.
 -٣-١-١١پاكت ج شامل:

فرم پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم ضميمه تكميل شده باشد بههمراه آناليز بهاء )تهيه جداول آناليز بهاء بطور كامل و جامع
و ارائه آن به همراه فرم پيشنهاد قيمت الزامي ميباشد( ،به مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء پيشنهاد دهنده برسد.
تذكر :در روي هر كدام از سه پاكت ياد شده كه بصورت در بسته و ﻻك و مهر شده تحويل ميشـود  ،بايـد موضـوع مناقصه،
نام و نشاني پيشنهاد دهنده و موضوع پاكت نوشته شده باشد و در مهلت مقـرر در ايـن اسـناد بـه دبيرخانـه شركت صبانور
در قبال أخذ رسيد تحويل نمايد.
منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروح در بند هاي فوقالذكر است كه حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت
الف ،ب و ج قرار داده ميشود.
 -١٢گشايش پيشنهادها:
ابتدا پاكتهاي ارزيابي كيفي داوطلبين ،ﮔشايش خواهد يافت و در صورت كسب امتياز قابل قبول پاكتهاي الف باز خواهد
شد ،هرﮔاه محتواي پاكت الف منطبق با شرح مندرج در اسناد مناقصه نباشد اقدامي براي ادامه بررسي اسناد مناقصه پيشنهاد
دهنده مزبور به عمل نخواهد آمد و در صورت قبولي ضمانتنامه بانكي ارائه شده در پاكت الف ،پاكت ب ﮔشايش يافته و اسناد
مربوط به آنها بررسي و در صورت قبولي ،نسبت به ﮔشايش پاكت ج پيشنهاد دهندﮔان اقدام ميﮔردد.
 -١٣نحوه تكميل و ارائه پيشنهادها:
 مبلﻎ پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار به عدد و حروف در برگ پيشنهاد قيمت نوشته و بعد از امضاء صاحبان امضاء مجاز)اصل امضاء(  ،مهمور به مهر شركت ﮔرديده باشد.
 پيشنهاد دهنده بايد نسبت به تهيه و ارائه جداول آناليز بهاء بهمراه فرم پيشنهاد قيمت اقدام و همراه با فرم پيشنهاد قيمتدر داخل پاكت"ج" ارائه نمايد) .تهيه جداول آناليز بهاء بطور كامل و جامع و ارائه آن بهمراه فرم پيشنهاد قيمت الزامي ميباشد(
 در صورت مشاهده اختﻼف بين مبلﻎ ارائه شده به حروف و به عدد ،مبلﻎ درج شده به حروف جهت تعيين برنده و سپسعقد قرارداد براساس آن مورد عمل خواهد بود.
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 پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام ،خدشه ،عيب ،نقص و قلم خوردﮔينداشته باشد .در صورت وجود خدشه يا نقص ،يا ارائـه پيشنهاد مشروط ،مبهم و بر خﻼف شرايط مناقصه ،آن پيشنهاد مردود
و غير قابل قبول اعﻼم ميﮔردد.
 هر يك از مناقصهﮔران كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته يا اختﻼفي در اسناد مﻼحظه كنند يامتوجه از قلم افتادﮔي مشخصات يا اسناد ديگري ﮔردد يا در مورد معاني آنها دچار ترديد شود بايد حداكثر تا سه روز قبل از
پايان مهلت تحويل اسناد به مناقصه ﮔزار مراتب را كتباً به دستگاه مناقصهﮔزار اطﻼع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايند .به
درخواستها و سؤاﻻت مطرح شده از طرف مناقصهﮔر بعد از مهلت مقرر به هيچ عنوان پاسخ داده نخواهد شد و در هر حال
پس از تحويل اسناد هيچ عذري پذيرفته نخواهد بود.
 چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه از مناقصهﮔزار ،مايل به مشاركت در مناقصه نبوديد ،اعﻼم انصراف خودرا كتباً تا سهروز قبل از آخرين مهلت تحويل اسناد به مناقصهﮔزار اعﻼم نمايد.
 پس از تحويل اسناد مناقصه به مناقصهﮔزار ،داوطلب شركت در مناقصه حق انصراف از مناقصه را ندارد .بديهي است اعﻼمانصراف بعد از مهلت تعيين شده مورد قبول نميباشد.
 هرﮔونه پاسخ به سئواﻻت مطرح شده از طرف هر مناقصهﮔر و توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مداركمناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها ،كتباً از سوي دستگاه مناقصهﮔزار به همه مناقصهﮔران )كه كتباً دريافت اسناد مناقصه را
به مناقصهﮔزار اعﻼم نمودند( اعﻼم خواهد شد و جزو اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد و در صورتيكه هيچ نوع تغييري
از سوي مناقصهﮔزار اعﻼم نشود ،مناقصهﮔران بايد براساس اسناد دريافتي پيشنهاد خود را تسليم نمايند.
 مناقصهﮔزار اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه قبل از انتخاب برنده مناقصه و يا ابﻼغ و واﮔذاري قرارداد ،صحت وسقم اطﻼعات ارائه شده از سوي مناقصهﮔر را بررسي كند و مناقصهﮔر با تسليم پيشنهاد ،اين حق بررسي را از سوي مناقصهﮔزار
ميپذيرد و برنده مناقصه براساس بررسيهاي مناقصهﮔزار بر روي آناليز قيمت پيشنهاد مالي آنها و مستندات ارسالي و همچنين
نتيجه بررسي صحت و سقم اطﻼعات ارائه شده تعيين ميﮔردد.
 مناقصه ﮔزار حق دارد هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد كرده و يا مناقصه را لغو نمايد و تمام پيشنهادها را در هر زمان ردكند و از اين بابت ،هيچ مسئوليت و تعهدي را در برابر مناقصهﮔران نخواهد داشت .در صورت لغو مناقصه ،مناقصهﮔزار،
مناقصهﮔران را از تصميم خود مطلع ميسازد و مناقصهﮔران حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص نداشته و ادعاي هر ﮔونه
ضرر و زيان را از خود سلب مينمايند.
 چنانچه بهر دليلي أخذ تصميم در جلسه ﮔشايش پاكت ميسر نگردد ،ادامه بررسيها به جلسات بعد موكول شده و پيشنهاددهندﮔان حق اعتراض نخواهند داشت.
 پيشنهادها بايد طبق فرم پيشنهاد و ساير اسناد مناقصه ،بدون هيچگونه تغييري توسط مناقصهﮔر تكميل و تسليم مناقصهﮔزارﮔردد.
 مناقصهﮔزار حق تغيير ،يا اصﻼح يا تجديد نظر يا حذف در اسناد مناقصه را براي خود محفوظ ميدارد و اﮔر چنين مورديپيش آيد مراتب به داوطلبيني كه دريافت اسناد مناقصه را كتباً به مناقصهﮔزار اعﻼم نمودهاند ،كتباً اعﻼم ميشود و در صورتيكه
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اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

پيشنهادي قبل از ابﻼغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا بنمايد .از آنجا كه ممكن
است اصﻼح و تجديد نظر در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد ،در اين صورت مناقصهﮔزار آخرين
مهلت دريافت پيشنهادها را با اعﻼم كتبي به مناقصهﮔران اعﻼم خواهد نمود.
 برنده مناقصه بايد حداكثر ظرف مدت ده روز پس از ابﻼغ كارفرما ،با ارائه تضمين انجام تعهدات معادل ) %٥پنج درصد(مبلﻎ پيشنهادي خود ،بصورت تضمين معتبر تعيين شده در تصويب نامه هيئت وزيران به شماره /١٢٣٤٠٢ت ٥٠٦٥٩هـ مورخ
) ١٣٩٤/٠٩/٢٢مطابق با جدول شماره شش ماده شش( به امضاء قرارداد مبادرت نمايد .در غير اين صورت تضمين شركت در
فرآيند ارجاع كار او بدون نياز به انجام تشريفات قضائي به نفع مناقصه ﮔزار ضبط و وصول ميﮔردد .و برنده مناقصه با قبول
اين موضوع حق هرﮔونه ادعاء و اعتراضي را از خود سلب مي نمايد و نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعﻼم ميﮔردد و چنانچه
ا و نيز با توجه به موارد فوق ،حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار او نيز ضبط و وصول ميﮔردد.
 كليه بندهايي كه نياز به امضاي صاحبان مجاز مناقصهﮔران را دارد بايد امضاء و ممهور ﮔردد. -١٤اعتبار پيشنهادها:
پيشنهادها بايد از هر حيث براي مدت سه ماه از تاريخ پيشنهادها معتبر و اين مهلت براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.
 -١٥صراحت پيشنهادها:
پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد و شرط تهيه و تسليم ﮔردد .به پيشنهادهاي مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -١٦هزينههاي پيشنهاد:
مناقصهﮔزار هيچگونه تعهدي در رابطه با جبران هزينههايي كه پيشنهاد دهنده براي تهيه و ارائه پيشنهاد متحمل شده است،
ندارد.
 -١٧مالياتها ،عوارض و بيمههاي اجتماعي:
هزينه هرﮔونه عوارض ،ماليات )به استثناء ماليات بر ارزش افزوده( و حق بيمه تأمين اجتماعي و غيره از هر نوع و هر قبيل
كه به موجب قوانين و مقررات دولت جمهوري اسﻼمي به اين قرارداد تعلق ﮔيرد بعهده پيشنهاد دهنده ميباشد و روش
پرداخت آن به مراجع ذيربط در شرايط پيمان معين شده است با اين توضيح كه اعتبار و تامين مالي اين مناقصه و پيمان از
محل طرح هاي عمراني )تملك دارئيهاي سرمايه اي( نيست و در مورد مقررات مربوط به كارﮔران طبق قانون كار و بيمههاي
تامين اجتماعي )آخرين مصوبات و قوانين مربوط در اين مورد( مﻼك عمل خواهد بود.
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اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

 -١٨تباني در مناقصه:
در صورتيكه مناقصهﮔزار مطلع شود كه بين پيشنهاد دهندﮔان براي ارائه قيمت تباني شده براساس ماده  ٢٤قانون برﮔزاري
مناقصات ،اين مناقصه لغو و يا خاطيان حذف خواهند شد و نام آن شركتها در ليست سياه شركت صبانور قرار ميﮔيرد.
 -١٩بازديد از منطقه:
مناقصه ﮔران مي توانند جهت كسب اطﻼعات بيشتر در خصوص مناقصه فوق و آﮔاهي و اشراف كامل از شرح كار و موضوع
مناقصه و شرايط اقليمي محل كار ،قبل از اتمام مهلت تحويل اسناد مناقصه به مناقصهﮔزار ،ضمن معرفي نماينده خود با
هماهنگي ﻻزم جهت بازديد از محل ارائه خدمات موضوع مناقصه اقدام نمايند .عدم معرفي نماينده به منزله آﮔاهي و اشراف
كامل به شرح كار و شرايط اقليمي محل اجراي كار موضوع مناقصه تلقي ميﮔردد و مناقصهﮔر در اين خصوص حق هرﮔونه
ادعايي را از خود سلب مينمايد.
 -٢٠انتخاب برنده مناقصه:
انتخـاب برنده مناقصه ،برمبني انتخاب مناسبترين قيمت پيشنهادي با رعايت صـرفه و صﻼح شركت صبانور طبـق شرايط
مناقصه و براساس بررسي مدارك و مستندات ارائه شده توسط مناقصهﮔر و قيمت كل پيشـنهادي و بررسـي آناليز قيمت
پيشنهادي براي ارائه خدمات موضوع مناقصه تعييـن ميﮔردد .در ضمن هيچ پيشنهاد دهندهاي بعنوان برنده محسوب نميﮔردد
مگر اينكه شركت كتباً مراتب را به وي ابﻼغ نمايد.
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اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

تعهدنامهها

مناقصه عمومي يك مرحلهاي با ارزيابي كيفي:
انجام مطالعات و ايجاد طرح جامع براي كليه فعاليت هاي شركت توسعه معدني و
صنعتي صبانور

شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور
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اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

موضوع مناقصه عبارت است از :انجام كليه مطالعات مربوطه جهت ايجاد طرح جامع در شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور
مطابق با شرايط و مفاد اين اسناد مناقصه
الف -بدينوسيله تأييد مينمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در پائين اين صفحه مبني بر اطﻼع كامل اين پيشنهاد
دهنده از متن قوانين ،مصوبات ،آئيننامهها ،دستورالعملها ،بخشنامهها و بهطوركلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج ذيل
ميباشد.
ب -همچنين بدينوسيله تأييد مينمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند ج ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان
است و متن و مفاد و ترتيبات مقرر شده در آنها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان ،مورد قبول اين پيشنهاد دهنده بوده و تمامي
مسئوليتهاي ﻻزم و نيز اجراي كامل آنها نيز توسط اين پيشنهاد دهنده تعهد ميشود.
ج – حداقل قوانين و مقررات و بخشنامههاي كه مناقصهﮔر متعهد به رعايت آن ميباشد.
 (١تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامﻼت دولتي مورخ .١٣٣٧/١٠/٢٢
 (٢تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات عمومي كشور و اسناد و مدارك عمومي اين مناقصه و پيمان مربوطه
و شرايط ،اسناد و مدارك ،مقررات و ضوابط عمومي و جاري حاكم بر قراردادها را پذيرفته و خود را ملزم به رعايت آنها ميداند.
 (٣تعهدنامه عدم شمول اصل  ١٤١و ٤٩قانون اساسي.
 (٤قانون كار ،قانون تأمين اجتماعي و قانون مالياتهاي مستقيم و ساير مقررات مربوط به عوارض و كسورات قانوني در
پيمانها.
 (٥ارائه تأييد صﻼحيت ايمني مشاوري از سوي وزارت كار رفاه و امور اجتماعي.
 (٦بخشنامه ضميمه نامه شماره  ٢٤٣٦٧مورخ  ٨٢/٩/٣٠سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در خصوص
ايمني و بهداشت محيط كار مشاوران.

نام پيشنهاد دهنده:

تاريخ/ /:

نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده

14
خوانده شد و مورد قبول است.
مهر و امضاء مناقصهﮔر

اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

تعهدنامه تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز موضوع مناقصه

بدينوسيله اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه تأييد مينمايم كه چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب شوم مطابق
با اسناد مناقصه و قرارداد از زمان شروع قرارداد در طي مدت حداكثر  ١٥روز كليه اقدامات و نيروي انساني مورد نياز جهت
انجام خدمات موضوع مناقصه را طبق اسناد فوق الذكر تأمين و مراحل كار را اجرايي نمايم در غير اين صورت كارفرما مختار
است تضمين انجام تعهدات اين شركت را بدون هيچ تشريفات قضائي به نفع خود ضبط نمايد و در اين خصوص اين شركت
حق هر ﮔونه اعتراض را از خود سلب نموده و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهم داشت.

نام پيشنهاد دهنده:

تاريخ/ /:

نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده
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خوانده شد و مورد قبول است.
مهر و امضاء مناقصهﮔر

اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار
نظر به اينكه ] نام متقاضي[ با شناسه حقيقي/حقوقي  ........................به نشاني................................................................................ :
كد پستي  ..........................................مايل است در ارجاع كار/مناقصه/مزايده ] موضوع ارجاع كار[ شركت نمايد.
]نام ضامن [ از ]نام متقاضي[ ،در مقابل ]نام كارفرما/ذينفع[ برابر مبلﻎ  ..........................ريال/ارز تضمين و تعهد مينمايد چنانچه
]نام كارفرما/ذينفع[ به ]نام ضامن[ اطﻼع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه
اطﻼع رساني مناقصات /معامﻼت درج شده و مشاراليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف
نموده است ،تا ميزان  .....................................ريال/ارز هر مبلغي را كه ]نام كارفرما/ذينفع[ مطالبه نمايد ،به محض دريافت اولين
تقاضاي كتبي واصله از سوي ]نام كارفرما/ذينفع[ بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا
اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد ،بي درنﮓ در وجه يا حواله كرد ]نام كافرما/ذينفع[ بپردازد.
مدت اعتبار اين ضمنانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز ]سه ماه تا آخرين تاريخ تحويل پيشنهاد[ معتبر مي باشد .اين
مدت بنا به درخواست كتبي ]نام كارفرما/ذينفع[ براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتيكه ]نام ضامن[ نتواند يا
نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا ]نام متقاضي[ موجب اين تمديد را فراهم نسازد ]نام ضامن[ را موافق با تمديد
ننمايد] ،نام ضامن[ متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ،مبلﻎ درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله
كرد ]نام كارفرما/ذينفع[ پرداخت كند.
چنانچه مبلﻎ اين ضمنانتنامه در مدت مقرر از سوي ]نام كافرما/ذينفع[ مطالبه نشود ،ضمنانتنامه در سررسيد ،خود به خود باطل و از
درجه اعتبار ساقط است ،اعم از اينكه مسترد ﮔردد يا مسترد نگردد.
در صورتيكه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مدنظر كارفرما باشد با اعﻼم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آﮔهي در روزنامه كثيراﻻنتشار
ميسر خواد بود.
در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطﻼع سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برسد.

خوانده شد و مورد قبول است و متعد ميشود طبق فرم ضمانتنامه را ارائه نمايد.
مهر و امضاء داوطلب
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خوانده شد و مورد قبول است.
مهر و امضاء مناقصهﮔر

اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

ضمانتنامه انجام تعهدات
نظر به اينكه ]نام متقاضي[ با شناسه حقيقي/حقوقي  ......................به نشاني .............................................. :كد پستي .................
به ]نام ضامن[ اطﻼع داده است قصد انعقاد قرارداد ]موضوع ارجاع كار[ كه موضوع ارجاع كار در پايگاه اطﻼعرساني
مناقصات/معامﻼت درج شده را با ]نام كارفرما/ذينفع[ دارد ،از ]نام متقاضي[ در مقابل ]نام كارفرما/ذينفع[ براي مبلﻎ ............................
ريال/ارز به منظور انجام تعهداتي كه موجب قرارداد ياد شده به عهده ميﮔيرد .تضمين و تعهد مينمايد در صورتي كه
]نام كارفرما/ذينفع[ كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به ]نام ضامن[ اطﻼع دهد كه ]نام متقاضي[ از اجراي هريك از
تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است ،تا ميزان ...........................ريال/ارز ،هر مبلغي را كه ]نام كارفرما/ذينفع[ مطالبه
كند ،به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي ]نام كارفرما/ذينفع[ با تأييد وزير و يا باﻻترين مقام كارفرما بدون آنكه
احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد ،با ذكر نوع تخلف در وجه يا حواله كرد
]نام كارفرما/ذينفع[ بپردازد.
مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز  ..........................است و بنا به درخواست كتبي واصله ]نام كارفرما/ذينفع[ تا
قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ،براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد ميباشد و در صورتي كه ]نام ضامن [ نتواند يا
نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا ]نام متقاضي[ موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ]نام ضامن[ را حاضر به
تمديد نمايد ]نام ضامن[ متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ،مبلﻎ درج شده در باﻻ را در وجه يا حواله كرد
]نام كارفرما/ذينفع[ پرداخت كند.
در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطﻼع سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برسد.

خوانده شد و مورد قبول است و متعد ميشود طبق فرم ضمانتنامه را ارائه نمايد.
مهر و امضاء داوطلب
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خوانده شد و مورد قبول است.
مهر و امضاء مناقصهﮔر

اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار
نظر به اينكه ] نام متقاضي[ با شناسه حقيقي/حقوقي  ........................نشاني ............................................... :كد پستي ........................
به ]نام ضامن[ اطﻼع داده است كه مقرر است مبلﻎ  ...........................................ريال/ارز از طرف ]نام كافرما/ذينفع[ به عنوان
استرداد حسن انجام كار قرارداد ]موضوع قرارداد[ كه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطﻼع رساني مناقصات/معامﻼت درج شده به
]نام متقاضي[ پرداخت شود ،از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به ]نام متقاضي[] ،نام ضامن[ متعهد است در صورتي كه
] نام كارفرما/ذينفع[كتباً ،و قبل از انقضاي سر رسيد اين ضمانتنامه به ]نام ضامن[ اطﻼع دهد كه ]نام متقاضي[ از اجراي تعهدات
ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است ،تا مبلﻎ  .........................................ريال/ارز ،هر مبلغي را كه ] نام كافرما/ذينفع[ مطالبه
كند ،به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي ]نام كارفرما/ذينفع[ بدون اينكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي
از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد ،بي درنﮓ در وجه يا حواله كرد ]نام كارفرما/ذينفع[ بپردازد .مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا
آخر وقت اداري روز  ................................است و بنا به درخواست كتبي ]نام كارفرما/ذينفع[ واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز
تعيين شده ،براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد ميباشد و درصورتي كه ]نام ضامن[ نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه
را قبل از انقضاي آن تمديد كند و يا ]نام متقاضي[ موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ]نام ضامن[ را حاضر به تمديد نمايد،
]نام ضامن[ متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ،مبلﻎ درج شده در باﻻ را در وجه يا حواله كرد ]نام كارفرما/ذينفع[
پرداخت كند.
در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطﻼع سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برسد.

خوانده شد و مورد قبول است و متعد ميشود طبق فرم ضمانتنامه را ارائه نمايد.
مهر و امضاء داوطلب
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خوانده شد و مورد قبول است.
مهر و امضاء مناقصهﮔر

اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

ضمانتنامه پيش پرداخت
نظر به اينكـه ]نام متقاضـي[ بـا شناسـه حقيقي/حقـوقي بـه نشـاني  ......................................كـد پسـتي  .........................به اين
]نام ضامن[ اطﻼع داده است پيمان ]موضوع قرارداد[ كه موضوع ارجاع كـار آن در پايگاه اطﻼعرساني مناقصات/معامﻼت درج شده
است را با ]نام كارفرما/ذينفع[ منعقد نموده است و قـرار اسـت مبلﻎ  ......................................ريال/ارز بـه عنـوان پـيش پرداخـت
بـه ]نـام متقاضـي[ پرداخـت شـود ]نـام ضامن[ متعهد است در صورتي كه ]نام كارفرما/ذينفع[ كتباً به ]نام ضـامن[ اطـﻼع دهـد
كـه خواستار بازپرداخت مبلﻎ پيش پرداخت داده شده به ]نام متقاضي[ است ،هـر مبلغـي تـا ميـزان پـيش پرداخـت مستهلك
نشده را به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از ] نام كارفرما/ذينفع[ بدون اينكه احتياجي بـه صدور اظهارنامه يا اقدامي از
مجاري قانوني و قضائي داشته باشد بي درنﮓ در وجـه يا بـه حواله كرد ]نـام كارفرما/ذينفع[ بپردازد.
اعتبار اين ضـمانتنامه تـا آخـر وقـت اداري روز  .......................اسـت و بنـا بـه درخواسـت كتبـي ]نـام كارفرما/ذينفع[ واصله
تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ،براي مدتي كه درخواسـت شـده قابـل تمديـد ميباشد و در صورتي كه ]نـام ضامن[
نتوانـد يـا نخواهـد مـدت ايـن ضـمانتنامه را تمديـد نمايـد و يـا ] نـام متقاضي[ موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند
]نـام ضامن[ را حاضـر بـه تمديـد نمايـد ] نـام ضامن[ متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلﻎ درج شده در
باﻻ را در وجه يا حواله كـرد ]نام كارفرما/ذينفع[ پرداخت كند.
مبلﻎ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي ]نام متقاضي[ كه در آن مبلﻎ پيش پرداخت واريز شده درج شده است ،طبق نظر كتبي
]نام كارفرما/ذينفع[ كه بايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعﻼم ] نام ضامن[ به ] نام كارفرما/ذينفع[ در مورد مبلﻎ
پيش پرداخت واريز شده واصل ﮔردد ،تقليل داده ميشود و در صورت عدم وصول پاسخي از سوي ] نام كارفرما/ذينفع[ ضمانتنامه
معادل مبلغي كه ]نام متقاضي[ اعﻼم نموده است ،تقليل داده خواهد شد.
در صورتي كه تمام مبلﻎ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز ﮔردد و مبلﻎ آن به صفر تقليـل داده شود،
اين ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ،اعم از اينكه اصل آن به بانك مسترد ﮔردد و يـا مسـترد نگردد.
در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطﻼع سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برسد.

خوانده شد و مورد قبول است و متعد ميشود طبق فرم ضمانتنامه را ارائه نمايد.
مهر و امضاء داوطلب
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خوانده شد و مورد قبول است.
مهر و امضاء مناقصهﮔر

اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

پيشنهاد قيمت

مناقصه عمومي يك مرحلهاي با ارزيابي كيفي:
انجام مطالعات و ايجاد طرح جامع براي كليه فعاليت هاي شركت توسعه معدني و
صنعتي صبانور

شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور
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خوانده شد و مورد قبول است.
مهر و امضاء مناقصهﮔر

اسناد مناقصه طرح جامع صبا )شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور(

موضوع مناقصه :انجام كليه مطالعات مربوطه جهت ايجاد طرح جامع در شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور مطابق با
شرايط و مفاد اين اسناد مناقصه.
مناقصهﮔزار :شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور.
احتراماً ،ما امضاءكنندﮔان مجاز و تعهد آور شركت  ..........................................................ثبت شده به شماره............................
به تاريخ  ............................در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي  ................................و به شناسه ملي  ........................و
كد اقتصادي  .....................................................پس از مطالعه ،بررسي و كنترل اسناد مناقصه و بازديد از محل انجام كار و
آﮔاهي كامل از موضوع مناقصه و پذيرش كليه شرايط و مفاد اسناد مناقصه و پيمان و مسئـوليتهاي ناشي از آن و مقررات
عمومي كشور و كليه تعهدات پيشبيني شده در شرايط مناقصه و پيمان و حصول اطمينان از اينكه هيچگونه اشتباه و اشكالي
در اسناد مناقصه نيست و با اطﻼع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام صحيح و درست و به موقع كارهاي
مورد مناقصه اعﻼم ميدارم كه:
 -١كليه عمليات موضوع مناقصه فوق را براساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و پيمان با مبلﻎ كل:
) .....................................................به عدد( و ) ........................................................................................................به حروف(
ريال مقطوع ،با برآورد منضم به اسناد مناقصه انجام دهم.
 -٢چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار ﮔيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد و تأييد مينمايم كه:
الف -تضمين انجام تعهدات تعيين شده در اسناد مناقصه را حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ابﻼغ به عنوان برنده مناقصه
تسليم كارفرما نموده و اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نمايم.
ب -ظرف مدت مقرر در پيمان نسبت به تحويل كارﮔاه و محل انجام كار اقدام نمايم.
ج – ظرف مدت تعيين شده در قرارداد نيروي انساني مورد نياز و تجهيزات ﻻزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع بكار
نمايم و كليه كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و پيمان را به طور كامل و درست به اتمام
برسانم.
 -٣تأييد مينمايم كه كليه ضمائم و اسناد و مدارك مناقصه جزء ﻻينفك اين پيشنهاد محسوب ميشود.
 -٤اطﻼع كامل داريم كه دستگاه مناقصهﮔزار الزامي براي واﮔذاري كار به هر يك از پيشنهادها از جمله پيشنهاد با كمترين
مبلﻎ را ندارد.
 -٥تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين انجام تعهدات ،تضمين
شركت در مناقصه را به نفع كارفرما )مناقصهﮔزار( در پاكت "الف" تقديم داشتهام .
نام پيشنهاد دهنده:

تاريخ/ /:

نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده
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تعديل آحاد بهاء پيمان:

به اين پيمان هيچگونه تعديل و يا افزايش قيمتي تعلق نميﮔيرد.
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متن قرارداد

مناقصه عمومي يك مرحلهاي با ارزيابي كيفي:
انجام مطالعات و ايجاد طرح جامع براي كليه فعاليت هاي شركت توسعه معدني و
صنعتي صبانور

شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور
صاحبان امضاء مجاز:
كارفرما

مشاور

نام و نام خانوادﮔي:
سمت:
امضاء:

نام و نام خانوادﮔي:
سمت:
امضاء:
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قرارداد
در تاريخ  ...................در تهران في ما بين شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور )سهامي عام( به شماره ثبت  ١٢٩٢٦٦و
شناسه ملي  ١٠١٠١٧٢٦١٥٠وكد اقتصادي  ٤١١١٥٨٣٧٨٣٤٨كه منبعد در اين پيمان ،كارفرما ناميده ميشود از يك طرف
و ) ...........................سهامي خاص( به شماره ثبت  ..........................و شناسه ملي  ...........................و كد اقتصادي
 ........................كه منبعد مشاور اطﻼق ميﮔردد با امضاي مجاز آقايان  .......................................پيمان ذيل با رعايت ماده ١٠
قانون مدني منعقد ﮔرديد و طرفين تعهد اجراي مفاد آنرا مينمايند:
ماده يك :موضوع پيمان
انجام كليه مطالعات مربوطه جهت ايجاد طرح جامع در شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور مطابق با شرايط و مفاد اين
اسناد مناقصه متعلق به كارفرما مطابق مشخصات فني و شرح خدمات مندرج در پيوست شماره يك كه جزء ﻻينفك اين
پيمان است با رعايت استانداردها و اصول فني و ايمني .

ماده دو :اسناد و مدارك پيمان
اسناد و مدارك منضم به اين پيمان به ترتيب اعتبار شامل موارد ذيل ميباشد:
 پيمان حاضر
 شرح خدمات و مشخصات فني )پيوست شماره يك(
 شرايط عمومي پيمان
 بيانيه خط مشي بهداشت و ايمني )پيوست شماره دو(
 اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان به مشاور ابﻼغ ميشود يا بين طرفين مبادله
ميﮔردد نيز جز اسناد و مدارك پيمان بهشمار ميآيد ،اين اسناد بايد در چارچوب موضوع پيمان تهيه شود كه
ممكن است بهصورت مشخصات فني ،نقشه ،دستور كار و صورتمجلس باشد.
ماده سه :مدت پيمان
مدت اين پيمان از تاريخ امضاء و مبادله آن شش ماه شمسي خواهد بود كه اين مدت درصورت توافق شركت قابل تمديد
ميباشد و درصورت تمديد مدت پيمان مشاور متعهد است تمامي فعاليت ها را مانند ﮔذشته و بدون تغيير انجام دهد.
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ماده چهار :مبلغ پيمان
مبلﻎ كل ناخالص اين پيمان مبلﻎ  .............................ريال جمعاً  ...............................ريال ) ...................................ريال( ميباشد
و مشاور اذعان و تاييد مينمايد كه در اين مبلﻎ كليه هزينهها و كسورات قانوني را بدون قيد محدوديت لحاظ نموده است.
 -١-٤مبلﻎ پيمان در طول انجام خدمات و تا زمان اتمام جامع و كامل آن ثابت بوده و هيچگونه تعديلي به مبلﻎ پيمان تعلق
نخواهد ﮔرفت.
 -٢-٤پيش پرداخت پس از امضاي قرارداد و در ازاي ارائه ضمانتنامه بانكي پيش پرداخت به نفع كارفرما كه اعتبار آن از
تاريخ صدور حداقل به مدت ششماه و قابل تمديد باشد بدون كسر كسورات پرداخت خواهد شد.
مبلﻎ پيش پرداخت معادل ١٥درصد مبلﻎ كل پيمان خواهد بود .
 -٥-٤مراحل بعدي پرداخت :حق الزحمه مشاور در مراحل بعدي متناسب با پيشرفت نسبي كار و براساس صورت وضعيت
ارائه شده با تاييد دستگاه نظارت و نمايندﮔان كارفرما پس از كسر قسط پيش پرداخت و كسورات قانوني و كسر  %١٠به
عنوان تضمين حسن انجام كار به مشاور پرداخت خواهد شد .تضمين حسن انجام كار در پايان دوره تضمين با توجه به ساير
شرايط پيمان آزاد و مسترد خواهد شد.
ماده پنج :تغيير مقادير كار
كارفرما ميتواند حجم خدمات و عمليات موضوع پيمان را تا بيست و پنج درصد كاهش يا افزايش دهد در اين صورت مبلﻎ
و مدت پيمان متناسب با حجم كار و خدمات كسر يا اضافه خواهد شد و در صورت اضافه شدن حجم خدمات و عمليات
مشاور متعهد است كارهاي اضافي را با نرخ و شرايط مندرج دراين پيمان انجام دهد و در صورت كاهش ميزان كار هيچگونه
اعتراضي نخواهد داشت .و در هر حال هر ﮔونه افزايش يا كاهش منوط به تصميم كارفرما ميباشد.

ماده شش :كسورات قانوني
كليه كسورات قانوني متعلق به اين پيمان شامل بيمه ،ماليات ،عوارض و هر ﮔونه تغييرات در موارد مطروحه در طي مدت
پيمان كﻼ بهعهده مشاور بوده و كارفرما طبق قوانين مربوطه ،كسورات قانوني را از صورت وضعيتهاي مشاوركسر و به
مبادي ذيربط پرداخت خواهد نمود.
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از هر فقره پرداخت به مشاور ماليات عليالحساب  -سپرده حق بيمه تامين اجتماعي  -بعﻼوه ده درصد بابت ضمانت حسن
انجام كاركسر ميﮔردد .همچنين قسط پيش پرداخت متناسباً از هر صورت وضعيت كسرخواهد شد.
تبصره :پرداخت آخرين صورت وضعيت منوط به ارائه مفاصا حساب ازسازمان تامين اجتماعي ميباشد.
ماده هفت :تضمين انجام تعهدات پيمان
مشاور به منظور تضمين اجراي تعهدات اين پيمان ضمانتنامه بانكي شماره  .............................مورخ  .....................به مبلﻎ
 ......................ريال به سررسيد  ....................و قابل تمديد صادره از بانك  ...................................شركت تسليم نموده و در
صورت تخلف مشاور از اجراي هر يك از تعهدات اين پيمان ،كارفرما حق خواهد داشت بدون هر ﮔونه تشريفات اداري يا
قضايي راساً ضمانتنامه مذكور و تضمين حسن انجام كار را به نفع خود ضبط و وصول نمايد و مشاور حق اعتراض نخواهد
داشت تضمين اجراي تعهدات پيمان پس از تاًييد عملكرد مشاور توسط دستگاه نظارت و كارفرما و ارائه مفاصاحساب سازمان
تامين اجتماعي ،در پايان مدت پيمان و تسويه حساب نهايي آزاد و مسترد خواهد شد.
ماده هشت :موارد اخذ جريمه
 -١-٨موارد اخذ جريمه بصورت زير است:
 تاخير در شروع عمليات اجرايي
 تاخير در اتمام هر يك از كارهاي پيشبيني شده
 تاخير در اتمام كار بعد از انقضاي مهلت پيمان
 اعﻼم ممنوعيت كار مشاور از طرف مراجع ذيصﻼح در هر مرحله از كار
 توقف مطالعات بدون اجازه كارفرما و بدون علل قهري
 عدم اجراي هر يك از موارد پيمان و يا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت

ماده نه :تعهدات مشاور
 -١-٩مشاور با امضا اين پيمان اعﻼم مينمايد:
 كليه اسناد و مدارك پيمان را كﻼً مطالعه نموده و از مفاد آن كﻼً و جزاً اطﻼع حاصل كرده است. نسبت به امكان تامين تجهيزات ،نيروي انساني و ساير موارد اطمينان حاصل كرده است و همچنين ميزان دستمزدها وكليه هزينههاي مربوط را از هر جهت منظور كرده است.
 آب و هوا و نزوﻻت جوي و موقعيت جغرافيايي محل اسكان اجراي عمليات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرايپيمان و بازديد ميداني انجام شده در تاريخ  ......................و صورتجلسه تنظيمي در نظر ﮔرفته است.
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 هزينههاي ناشي از اجراي قوانين كار و تامين اجتماعي و قوانين و آييننامههاي مربوط به مالياتها و عوارض كه تا تاريخانعقاد پيمان يا تسليم پيشنهاد معمول و مجري بوده است و همچنين سود خود را منظور نموده است.
 عﻼوه بر هزينههاي ناشي از مفاد چهارﮔانه باﻻ ساير هزينهها را نيز در نظر ﮔرفته و از هيچ بابت بعداً حق اعتراض نخواهدداشت.
 -٢-٩بكارﮔيري كليه پرسنل مورد نياز براي اجراي تعهدات اين پيمان اعم از كارشناسان ،تكنسينها وراننده به تعداد ﻻزم و
تامين غذا ـ اسكان و ساير مايحتاج براي آنان بهعهده مشاور است .و مشاور متعهد است كليه حقوق و مزايا و كسورات قانوني
متعلقه را از ابتدا تا انتهاي مدت پيمان مطابق قوانين جاري كشورپرداخت نمايد و كارفرما در اينگونه موارد هيچگونه تعهدي
ندارد.
 -٣-٩مشاور متعهد است از استخدام كاركنان وزارتخانهها و ادارات و موسسات دولتي بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنين
از استخدام اشخاص مشمول خدمت نظام وظيفه و يا فاقد پايان خدمت و همچنين معتادين به هرﮔونه مواد مخدر خودداري
نمايد.
 -٤-٩هرﮔاه كاركنان مشاور در اجراي صحيح كار مسامحه ورزند يا باعث اخﻼل نظم كارﮔاه ﮔردند مراتب براي بار اول به
مشاور تذكر داده خواهد شد و در صورت تكرار ،كارفرما ميتواند به مشاور دستور دهد كه متخلف را از كارﮔاه اخراج نمايد.
مشاور مكلف به اجراي اين دستور بوده و حق نخواهد داشت بركنار شدﮔان را بار ديگر در كارﮔاه بكار ﮔمارد مگر با موافقت
كتبي كارفرما.
 -٥-٩مشاور حق واﮔذاري اين پيمان را كﻼً و يا جزاً بهغير ندارد مگر با موافقت كتبي كارفرما.
 -٦-٩مشاور متعهد به جبران خسارت ناشي از قصور و يا عدم انجام بهموقع تعهدات خود ميباشد.
 -٧-٩مشاور متعهد به رعايت مقررات و آئيننامههاي جاري و ضوابط اعﻼم شده توسط كارفرما ميباشد.
 -٨-٩مشاور متعهد است كار را در زمان تعيين شده به اتمام برساند..
 -٩-٩هرﮔونه افزايش هزينه در طول مدت توافق شده در پيمان كﻼ بهعهده مشاور ميباشد.
 -١٠-٩هرﮔونه هزينه مربوط به هر نوع بيمه صرفاً بهعهده مشاور بوده و كارفرما هيچگونه تعهد و مسئوليتي ندارد.
 -١١-٩مشاور رعايت الزامات قانوني مربوط به قانون كار و حفاظت محيط زيست ،بهداشت محيط و ايمني كاركنان خودرا
بهعهده داشته و كارفرما در اين خصوص هيچگونه تعهد و مسئوليتي ندارد.
 -١٢-٩در مواردي كه تامين هزينهها نياز به نظر كارشناس رسمي دادﮔستري داشته باشد هزينههاي مربوطه مطابق نظر
كارشناس توسط كارفرما تامين ميشود و از صورت وضعيت هاي ارائه شده مشاور كسر خواهد شد.
 -١٣-٩مشاور موظف است كتباً يك نفر نماينده تاماﻻختيار واجد شرايط بعنوان مدير پروژه جهت هماهنگيهاي ﻻزم در امور
اجرايي به كارفرما معرفي نمايد.
 -١٤-٩مشاور با امضاي بيانيه خط مشي بهداشت و ايمني بشرح مندرج در پيوست شماره ٢تعهد اجراي آنرا مينمايد.
.
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 -١٥-٩مشاور ميتواند براي انجام تعهدات اين پيمان با هزينه و مسئوليت خود از همكار خارجي واجد صﻼحيت استفاده
نمايد.
 -١٦-٩حقوق و اعتبارات كليه اطﻼعات حاصل به موجب اين پيمان توسط مشاور حاصل ميﮔردد تماماً متعلق به كارفرما
بوده و محرمانه تلقي ميﮔردد و مشاور حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما آن را در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا ديگر
قراردهد.
ماده ده :تعهدات كارفرما
 -١-١٠كارفرما كليه كمكهاي ﻻزم را در حد متعارف جهت تسهيل در كار مشاور بهعمل ميآورد.
 -٢-١٠كارفرما در تهيه اطﻼعات ،مدارك و طرحهاي مورد نياز مشاور جهت انجام تعهدات اين پيمان همكاري ﻻزم خواهد
نمود و در ساير موارد هيچ ﮔونه مسئوليتي ندارد.
 -٣-١٠كارفرما متعهد مي ﮔردد كليه امكانات اياب و ذهاب و اسكان را براي مشاور فراهم نمايد.
ماده يازده  :نظارت
نظارت در اجراي تعهداتي كه مشاور بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است ،بهعهده كارفرما
و يا نماينده وي و يا دستگاه نظارت معرفي شده از سوي كارفرما ،خواهد بود .مشاور موظف است كارها را طبق پيمان ،اصول
فني و دستورات كارفرما ،يا نماينده او و دستگاه نظارت ،طبق مشخصات ،اسناد و مدارك پيوست اين پيمان اجرا نمايد.
ماده دوازده :تعديل مبلغ پيمان
به مبلﻎ اين پيمان هيچگونه افزايش و تعديل و مابهالتفاوت تعلق نميﮔيرد.
ماده سيزده :ممنوعيت قانوني مشاور
مشاور اعﻼم ميدارد كه در موقع امضاي اين پيمان مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب  ٢٢ديماه  ١٣٣٧شمسي
و ممنوعيت مندرج در اصل  ١٤١قانون اساسي نميباشد.

ماده چهارده :دوره تضمين
مشاور متعهد است معايب و نقايصي را كه ناشي ازكار مشاور باشد طي دوره تضمين سهماهه )كه تا سه ماه ديگر قابل تمديد
است( ظرف كوتاهترين زمان ممكن برطرف نمايد.
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ماده پانزده :موارد فسخ و خاتمه پيمان
كارفرما حق دارد در موارد ذيل پيمان را فسخ و تضامين مشاور را ضبط و خسارات وارده را از محل تضمين تعهدات و سپرده
حسن انجام كار يا ساير مطالبات مشاور جبران و برداشت نمايد .بديهي است مشاور در اين ﮔونه موارد حق اعتراض و ادعاي
خسارات نخواهد داشت.
 تخلف مشاور از اجراي هر يك از تعهدات و وظايف محوله و عدم رضايت كارفرما از نحوه عملكرد مشاور انتقال پيمان به شخص ثالث بدون موافقت كتبي كارفرما مشاور مشمول ممنوعيت مندرج در ماده سيزده پيمان شود تاخير در شروع كار و خدمات موضوع پيمان بيش از پانزده روز از زمان ابﻼغ انحﻼل يا اعﻼم ورشكستگي مشاور در صورت عدم اجراي هر يك از موارد و مفاد پيمان و يا عدم انجام دستورات كارفرما كارفرما در هر زمان كه صﻼح بداند با ابﻼغ كتبي نسبت به خاتمه پيمان و تسويه با مشاور براساس مفاد پيمان اقدام خواهدكرد.
ماده شانزده :فورس ماژور
در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري ،مانند جنﮓ )اعﻼم شده يا نشده( ،انقﻼبها و اعتصابهاي عمومي،
شيوع بيماريهاي واﮔيردار ،زلزله ،سيل و طغيانهاي غير عادي ،خشكساليهاي بيسابقه و همچنين آتشسوزيهاي دامنهدار،
طوفان و حوادث مشابه مشروط بر اينكه مشاور در ايجاد حادثه نقشي نداشته باشد ،به ترتيب زير عمل خواهد شد:
 هرﮔاه بروز شرايط اضطراري ،انجام پيمان حاضر را براي يكي از دو طرف غير ممكن سازد ،آن طرف ميتواند خاتمه پيمانرا به طرف ديگر اعﻼم كند.
 هرﮔاه شرايط اضطراري ﮔذرا باشد و ادامه پيمان حاضر به طور موقت امكان پذير نباشد ،با توافق طرفين ،ادامه فعاليت پساز اتمام شرايط اضطرار انجام خواهد شد.
ماده هفده :حل اختﻼف
كليه اختﻼفاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين پيمان يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين رخ دهد ابتدا از طريق
مذاكره درزمينه رفع اختﻼف اقدام خواهد شد و در صورتيكه طرفين نتوانند بر مبناي مفادپيمان و مقررات جاري اختﻼفات را
حل و فصل كنند بر طبق قوانين جاري كشور ايران از طريق مراجع قانوني اقدام خواهد ﮔرديد و حكم صادره براي طرفين
پيمان ﻻزماﻻجرا خواهد بود و به اين ترتيب ماده  ٥٣شرايط عمومي پيمان در مورد مرجع حل اختﻼف و داوري منتفي
ميباشد.
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تبصره  :مشاور ملزم است تازمان حل اختﻼف تعهداتي را كه موجب پيمان بر عهده دارد اجرا نمايد و در غير اينصورت كارفرما
طبق مفاد پيمان با مشاور رفتارخواهد كرد.
ماده هجده :نشاني طرفين
تبصره  :هرﮔاه يكي از طرفين نشاني خود را تغيير دهد بايد حداكثر ظرف مدت  ١٥روز آدرس و تلفن محل جديد خود را به
طرف مقابل اعﻼم كند.
ماده نوزده :نسخ پيمان
اين پيمان شامل  ١٩ماده  ،بانضمام دو فقره پيوست شمارههاي يك و دو در سه نسخه تنظيم ،امضا و مبادله ﮔرديد و كليه
نسخ آن داراي اعتبار يكسان ميباشد.
صاحبان امضاء مجاز:
كارفرما

مشاور

نام و نام خانوادﮔي:
سمت:
امضاء:

نام و نام خانوادﮔي:
سمت:
امضاء:
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شرح خدمات

)پيوست يك(
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شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور
صاحبان امضاء مجاز:
كارفرما

مشاور

نام و نام خانوادﮔي:
سمت:
امضاء:

نام و نام خانوادﮔي:
سمت:
امضاء:
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)پيوست شماره يك(
شرح خدمات
الف( بخش انرژي و محيط زيست
 -١ﮔردآوري ،تجزيه و تحليل طرح هاي تأمين ،توزيع ،مصرف و بازچرخاني آب
 -١-١جمع آوري اطﻼعات منابع تأمين ،مصرف و هدررفت آب
 -١-٢پتانسيل يابي منابع آب )سطحي و زيرزميني در محدوده هاي عملياتي( و بهره برداري براساس اطﻼعات موجود
 -١-٣جمع آوري اطﻼعات سيستم توزيع ،انتقال آب و بازچرخاني پساب /جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي
 -١-٤بررســي تهديدات و فرصــت هاي آتي منابع و پتانســيل هاي تامين آب و ارائه راهكارهاي پيشــنهادي كلي
جهت دستيابي به منابع پايدار آبي
 -١-٥تهيه نقشه راه تأمين و توزيع آب
 -٢ﮔردآوري ،تجزيه و تحليل اطﻼعات طرح هاي تأمين و توزيع برق
 -٢-١جمع آوري ،تجزيه و تحليل اطﻼعات منابع تامين برق
- ٢-٢

جمع آوري آخرين وضعيت خطوط انتقال برق و پست ها

 -٢-٣جمع آوري و بروزرساني اطﻼعات مصارف برق كارخانه ها و مقايسه با توليدكنندﮔان مطرح كشور
 -٢-٤بررســي تهديدات و فرصــت هاي آتي منابع و پتانســيل هاي تامين برق و ارائه راهكارهاي پيشــنهادي كلي
جهت دستيابي به منابع پايدار تامين توان الكتريكي
 -٢-٥تهيه نقشه راه تأمين ،توزيع ،بهينه سازي برق و كريدور برق
 -٣ﮔردآوري ،تجزيه وتحليل اطﻼعات طرح هاي تأمين و توزيع ﮔاز
 -٣-١جمع آوري ،تجزيه و تحليل اطﻼعات منابع تأمين ﮔاز
 -٣-٢جمع آوري و بروزرساني اطﻼعات مصارف ﮔاز كارخانه ها و ارائه ﮔزارش هاي مقايسه اي با صنايع مشابه
 -٣-٣بررسي تهديدها و فرصت هاي پيش رو سوختهاي جايگزين ) در زمان هاي بحراني و قطعي ﮔاز (
 -٣-٤جمع آوري آخرين وضعيت خطوط انتقال ﮔاز و ايستگاه هاي تقليل فشار
 -٣-٥تهيه نقشه راه تأمين ،توزيع ،بهينه سازي و جايگزيني ﮔاز و كريدور ﮔاز
 -٤تهيه نق شه راه محيط زي ست ) محدوديت هاي مناطق حفاظت شده ،تو سعه ف ضاي سبز ،بهدا شت محيط و زمين هاي
كشاورزي خريداري شده(
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- ٤-١

جمع آوري ،بروز رساني و بازنگري اطﻼعات كاربري جانمايي ها و فضاي سبز منطقه

 -٤-٢تهيه طرح جامع توسعه و نگهداشت فضاي سبز و زمين هاي تملك شده
- ٤-٣

بررسي مسائل محيط زيستي معادن و كارخانجات

ب( بخش حمل و نقل
 -١بررسي وضعيت موجود جاده هاي سبك و سنگين  ،خطوط ريلي در محدوده معادن و كارخانه ها تا مقاصد فروش
محصول
 -٢بررسي امكان يكپارچه سازي مديريت حمل و نقل در معادن و كارخانه ها
 -٣بررسي نقاط قوت و ضعف مكانيزم هاي حمل و نقل و پيشنهاد راهكارها جهت بهبود آنها
 -٤ارائه پيشنهاد و راهكار جهت ايجاد ارزش افزوده در بخش حمل و نقل براي شركت
 -٥انجام مطالعات جامع حمل و نقل تركيبي و بهينه سازي روند حمل و نقل فعلي) زميني ،ريلي ،نوار نقاله و (...
 -٦پيش بيني زيرساخت هاي حمل و نقل مورد نياز براي طرح هاي آتي شركت

ج( بخش مديريت كيفيت
 -١شفاف سازي جايگاه سازماني مديريت كيفيت به عنوان يك واحد مستقل و بيطرف از ساير بخش ها و تعريف
الزامات سازماني ساير بخش ها جهت همكاري با مديريت كيفيت و چارت سازماني.
 -٢بررسي وضعيت موجود و آتي امكانات واحد كنترل كيفيت و ارائه پيشنهاد جهت بهبود وضعيت موجود براساس
آخرين استانداردهاي الزامي اين بخش و بررسي مقايسه اي با ساير واحدهاي مشابه در ديگر مناطق و ارايه
پيشنهاد
د( بخش كارخانه هاي توليدي
 -١جمع آوري اطﻼعات از شرايط موجود كارخانه هاي در حال بهره برداري
 -٢جمع آوري اطﻼعات طرح هاي توسعه در حال اجرا و برنامه ريزي شده
 -٣به روز رساني اطﻼعات طرح هاي آتي شركت
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 -٤بررسي بخش هاي تجهيزاتي و واحد هاي مورد نياز كارخانه ها با توجه به شرايط موجود و چشم اندازهاي
پيشبيني شده
 -٥جانمايي واحدها و فضاهاي مورد نياز در محوطه كارخانه ها با رعايت الزامات استاندارد ،كليه مسائل فني و زيست
محيطي و انتظارات مد نظر
 -٦بررسي طرح هاي استفاده از باطله كارخانه
 -٧بررسي فضاهاي موجود جهت انباشت باطله و نحوه انتقال آن با توجه به مسائل فني ،اقتصادي و زيست محيطي
 -٨بررسي راهكارهاي موجود جهت انبارش محصول با توجه به شرايط موجود جهت سهولت انبارش و حمل
 -٩تكميل اطﻼعات طرح آبگيري باطله كارخانه هاي در حال بهره برداري
 -١٠جمع آوري ،به روزرساني و بهينه سازي اطﻼعات سدهاي باطله موجود
 -١١ارائه طرح تامين آب كارخانه ها با توجه به كمبود آب)فيلتراسيون،جمع آوري آبهاي سطحي فصلي،حفاري چاه
جديد و (...
 -١٢طرح بلندينﮓ خوراك كارخانه از معدن و اجراي طرح هاي اختﻼط پشت هاپر كارخانه

و( بخش معادن
 -١بازنگري طرح هاي بلند مدت  ١٠ساله و  ٥ساله استخراج در معادن و تهيه فاينال پيت معادن بر اساس آخرين
اطﻼعات و تعيين محدوده ي آنومالي ها بر اساس تقسيم بندي هاي موجود
 -٢جانمايي كليه محدوده هاي معدني و آنومالي هاي معدني با استفاده از بند ١و با ذكر مشخصات بر اساس آخرين
اطﻼعات موجود )تعداد ،نوع و متراژ حفاري هاي اكتشافي – ذخاير قطعي و احتمالي – عيار متوسط FeO ، Fe
 S ،و متوسط  - SGنسبت باطله برداري(
 -٣تقسيم بندي كليه معادن و آنومالي ها بر مبناي اكتشافات تكميلي انجام شده ،درحال انجام و پيش بيني شده و
مشخص نمودن طرح اكتشاف بر اساس اولويت هاي حفاري در هر سايت
 -٤جمع آوري نقشه ي كليه زمين ها و مراتع خريداري شده يا داراي مجوز منابع طبيعي با ذكر نوع كاربري و پيش
بيني خريد يا اخذ مجوزهاي موردنياز به ترتيب اولويت بر مبناي بند١
 -٥جانمايي محل دمپ هاي باطله با تعيين تركيب سنﮓ
 -٦جانمايي محل دپوهاي كم عيار با تعيين عيار متوسط S ، FeO ، Fe
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 -٧جانمايي محل دپوهاي سنﮓ آهن خام )جدا از دپوي در حال استفاده در سنﮓ شكن ها( با عيار متوسط ، Fe
S ، FeO
 -٨جانمايي محل دپوهاي سنﮓ آهن دانه بندي شده با ذكرعيار متوسط S ، FeO ، Fe
 -٩جانمايي محل تيل سنﮓ شكن ها با ذكر عيار متوسط S ، FeO ، Fe
 -١٠جانمايي محل تخليه ،دپوسازي و همگن سازي و برداشت و پيشنهاد تجهيزات ﻻزمه تحويل سنﮓ آهن دانه بندي
شده قبل از كارخانه هاي كنسانتره با ذكر عيار متوسط S ، FeO ، Fe
 -١١بروز رساني و جانمايي مداوم جاده هاي اصلي دسترسي در معادن
 -١٢تعيين و جانمايي محدوده هاي فاينال شده در معادن به صورت مداوم،
 -١٣مشخص نمودن مراتع و جانمايي طرح هاي بازسازي يا ايجاد فضاي سبز مربوط به اطراف معادن
 -١٤جانمايي انبار نمونه ،انبار ناريه ،باسكول و ساير تاسيسات يا ساختمان هاي موجود در معدن با ذكر مشخصات
 -١٥پيشنهاد بهينه سازي روش انتقال سنﮓ از معادن به كارخانه كنسانتره
 -١٦بررسي ريسك ها و نقاط ضعف و قوت بهره برداري از معادن) بررسي پروانه هاي موجود و پيش بيني پروانه هاي
بهره برداري مورد نياز ،بررسي وضعيت پيمانكار معادن ،بررسي ظرفيت ماشين آﻻت موجود و نيازهاي آتي ارائه پيشنهاد
بهبود بهره برداري از معادن و (....

ر( مالي
پيش بيني جريان نقدينگي مورد نياز ،هزينه ها و درآمد شركت براساس طرح هاي موجود و طرح هاي توسعه آتي شركت به
صورت سال به سال
ز( ساير
 -١ارائه تمامي نقشه هاي مربوط به قرارداد حاضر در فرمت هاي  , Shp ,KMZ،Dwgتوسط مشاور.
 -٢منابع انساني و آموزش
 -٣ﮔردش اطﻼعات ،مديريت دانش و ....
 -٤رفاه  ،زيرساختها و مسائل اجتماعي
 -٥بودجه
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شرايط عمومي پيمان

طبق شرايط عمومي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور
شماره  ١٠٢/١٠٨٨- ٤٥/٨٤٢مورخ ٨٧/٣٠/٣٠

مناقصه عمومي يك مرحلهاي با ارزيابي كيفي:
انجام مطالعات و ايجاد طرح جامع براي كليه فعاليت هاي شركت توسعه معدني و
صنعتي صبانور

شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور
صاحبان امضاء مجاز:
كارفرما

مشاور

نام و نام خانوادﮔي:
سمت:
امضاء:

نام و نام خانوادﮔي:
سمت:
امضاء:
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بيانيه خطمشي
بهداشت و ايمني

مناقصه عمومي يك مرحلهاي با ارزيابي كيفي:
انجام مطالعات و ايجاد طرح جامع براي كليه فعاليت هاي شركت توسعه معدني و
صنعتي صبانور

شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور
صاحبان امضاء مجاز:
كارفرما

مشاور

نام و نام خانوادﮔي:
سمت:
امضاء:

نام و نام خانوادﮔي:
سمت:
امضاء:
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)پيوست شماره دو(
دستورالعمل الزامات بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و انرژي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و واحدهاي تابعه

 -١هدف
در راستاي ايجاد محيط كار ايمن و سالم و نظارت بر امور بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و انرژي كليه فعاليتهاي مشاوري
و به استناد مواد ٨٦ ،٨٥،،١٣و  ٩١قانون كار جمهوري اسﻼمي ايران دستورالعمل الزامات بهداشت ،ايمني ،محيطيست و
انرژي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به منظور:
 -١-١تعريف و تعيين حداقل الزامات  HSEEكه بايد توسط مشاوران براي كار در محيطهاي قراردادي سازمان توسعه و
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و واحدهاي تابعه رعايت ﮔردد.
 -٢-١توجه همزمان به موضوعات  HSEEدر فعاليتهاي مشاوري.
 -٣-١تدوين و توسعه يك استراتژي براي مديريت پيشگيرانه  HSEEمشاوران.
 -٤-١تشريح مديريت  HSEEمشاوران ،به منظور بهبود مستمر عملكرد  HSEEمشاوران در تمامي فعاليتهاي محوله.
 -٥-١توجه به قوانين و مقررات  HSEEدر فعاليتهاي مشاوري.
 -٦-١پايش عملكرد  HSEEمشاوران.
 -٢دامنه كاربرد
 -١-٢اين دستورالعمل تمام فعاليتهاي مشاوري در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و واحدهاي تابعه
را كه مشمول قانون كار ،تامين اجتماعي ،محيطزيست و ساير قوانين مرتبط با بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و انرژي جمهوري
اسﻼمي ايران ميشوند را تحت پوشش قرار ميدهد.
تبصره :اين دستورالعمل مكمل آييننامههاي حفاظت و بهداشت كار ،دستورالعملها و مستنداتي است كه درخصوص بهداشت،
ايمني ،محيطزيست و انرژي توسط مراجع ذيصﻼح در كشور تدوين ﮔرديده و مشاور موظف است ،عﻼوه بر اين دستورالعمل،
تمامي آنها را به مورد اجرا بگذارد.
 -٣مسئوليتها
 -١-٣مسؤوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده مشاور /راهبر /سرمايه ﮔذار /مستاجر ميباشد.
 -٤تعاريف
 -١-٤سازمان :منظور از سازمان در اين دستورالعمل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ميباشد.
 -٢-٤واحدهاي تابعه  :شامل كليه مجموعههاي زير نظر سازمان نظير مجتمعها /شركتها /واحدها /طرحها /مراكز تحقيقاتي/
مناطق ويژه اقتصادي و  ...ميباشد.
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-٣-٤كارفرما :سازمان يا هريك از واحدهاي تابعه سازمان كه تمام يا قسمتي از فعاليتهاي خود را جهت انجام به غير واﮔذار
نمايند.
 -٤-٤مشاور :كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا دولتي ذيصﻼح خارج از مجموعه سازمان و واحدهاي تابعه سازمان
كه براساس اسناد و مدارك پيمان ،مسئوليت اجراي عمليات پيمان را به عهده ميﮔيرد.
تبصره :كليه قرادادهاي شامل عناوين راهبر ،سرمايهﮔذار ،مستاجر ،كنسرسيوم و ساير عناوين مشابه مشاور محسوب ميﮔردند.
 -٥-٤مشاور فرعي :كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا دولتي ذيصﻼح خارج از مجموعه سازمان و واحدهاي تابعه
سازمان كه از طرف مشاور اصلي ،مسئوليت اجراي عمليات پيمان را به عهده ميﮔيرد.
تبصره :مسئوليت اجراي اين دستورالعمل در فعاليتهاي داراي مشاور فرعي برعهده مشاور اصلي ميباشد.
 -٥وظايف و مسئوليتها
مشاور ضمن مطالعه كامل اين دستورالعمل موظف است:
 -١-٥حداقل  ٥درصد از مبلﻎ پيمان را به عنوان هزينههاي  HSEEدر طول اجراي پيمان صرف اجراي برنامههاي مربوطه
نماييد.
 -٢-٥كليه قوانين و مقررات بهويژه قانون كار و آئيننامههاي مربوط به آن قانون و آئيننامهها سازمان حفاظت محيطزيست
را بهطور كامل رعايت نماييد.
 -٣-٥از قوانين ،خطمشيها ،دستورالعملها و استانداردهاي كارفرما كه تدوين شده و خواهد شد را بهطور كامل پيروي نمايد.
تبصره  :مشاور موظف است قبل از شروع پيمان ،به نحوه مناسب كليه دستورالعملهاي مرتبط را از كارفرما دريافت نماييد.
 -٤-٥آشنايي و شناخت ﻻزم ،نسبت به محل اجراي پروژه و فعاليتهاي مرتبط با تعهدات خود را داشته باشد.
 -٥-٥از عمليات مربوط به خود ،كارفرما و ساير مشاوراني كه در محدوده عملياتي مجاور و همچنين خطراتي كه ممكن است
در حين انجام كار و يا خدماتي كه با آنها روبرو شود آﮔاهي داشته باشد و يا اطﻼعات ﻻزم را كسب نماييد.
 -٦-٥طبق الزامات و شرايط پيمان تابع نظرات كارفرما بوده و ضمن همكاري كامل چنانچه در محل خطراتي مشاهده ﮔردد،
مشاور متناسب با رفع خطر و كاهش سطح ريسك عمليات خود را تغيير دهد.
 -٧-٥نقطه نظرات ،پيشنهادات و دستورات بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و انرژي  HSEEكارفرما را در طول اجراي پيمان
مدنظر قرار داده و رعايت كامل آن را عيناً به مشاور فرعي خود )در صورت وجود( منتقل نموده و بر رعايت آنها توسط مشاور
فرعي نظارت نمايند.
 -٨-٥بايد از يك نظام مديريت بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و انرژي ) (HSEEPLANمتناسب با نوع فعاليت ،براساس
مصوبات كارفرما برخوردار باشد  HSEEPLANبايد به تاييد مديريت  HSEEكارفرما برسد.
 -٩-٥بايد داراي ساختارمديريت  HSEEمورد تاييد كارفرما باشد.
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 -١٠-٥نسبت به اخذ ﮔواهينامههاي معتبر سيستمهاي مديريت ايمني ،بهداشت و محيطزيست و انرژي مانند OHSAS١٨٠٠٠

 ,ISO٥٠٠٠٠١ ,HSE.MS ,IMS ,ISO١٤٠٠٠اقدام نماييد و ﮔواهينامههاي مذكور در طول اجراي قرارداد پيمان بايد داراي
تاريخ اعتبار باشند.
 -١١-٥تأمين تأسيسات و يا دستگاههاي مورد نياز ،كه طراحي و ساخت آنها بدون اشكال باشد و به طرز مناسبي تعمير و
نگهداري شوند .همچنين بايد آزمايشهاي كافي برروي آنها صورت ﮔيرد تا اطمينان حاصل شود كه عمليات بطور ايمن اجرا
شده و هيچگونه ريسكي افراد ،اموال و يا محيطزيست را تهديد نميكند .همچنين برنامه تعميرات و نگهداري ) (PMرا
طراحي و اجرا نماييد.
 -١٢-٥اخذ ﮔواهينامه براي تجهيزات و دستگاههاي مورد استفاده براساس آئين نامه ها و استانداردهاي مربوط ميباشد.
 -١٣-٥ايجاد زيرساختها و تامين امكانات و منابع انساني  HSEEاز جمله )تامين آمبوﻻنس ،خودروي آتشنشاني ،امكانات
درماني ،ﮔروه درماني شامل پزشك ،پرستار ،تكنسين فوريتهاي پزشكي ،ﮔروه امداد و نجات شامل آتش نشان و ،...ساختمان
 ،HSEEخودروهاي ﮔشت و بازرسي ،تسهيﻼت بهداشتي ،پسماند ،تجهيزات كنترل انتشار آﻻيندهها ،پايش آنﻼين و تجهيزات
امداد و نجات و (....مطابق با نظر كارفرما و قوانين و دستورالعملهاي مربوطه نماييد.
تبصره :در صورت توافق كارفرما ،مشاور ميتواند از امكانات كارفرما براساس قرارداد في مابين استفاده نماييد.
 -١٤-٥تدوين اهداف و برنامههاي  HSEEساليانه ميباشد .اين اهداف و برنامهها بايد به تاييد مديريت  HSEEكارفرما برسد.
تبصره :اهداف و برنامههاي مورد نظر كارفرما بايد دراهداف و برنامههاي ساليانه مشاور قرار ﮔيرد.
 -١٥-٥تدوين برنامه تامين بودجه و نقدينگي مناسب براي تامين هزينههاي ساليانه امور  HSEEميباشد.
 -١٦-٥تشكيل ماهيانه كميته  HSEEدر قالب ماده  ٩٣قانون كار با حضور نمايندﮔان  HSEEكارفرما ميباشد.
 -١٧-٥حضور در جلسات  HSEEكارفرما در صورت دعوت به حضور ميباشد.
 ١٨-٥تدارك و تامين وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع خطرات محيطكار و آئيننامههاي مرتبط ميباشد.
 -١٩-٥ايجاد سيستم مديريت ريسك خطرات و جنبههاي محيطزيستي مطابق با روش مورد استفاده و تاييد شده كارفرما
ميباشد.
 -٢٠-٥اجراي برنامه كاهش سطح ريسكهاي شناسايي شده ميباشد.
 -٢١-٥ايجاد سيستم مشاركت كاركنان در اداره امور  HSEEميباشد.
 -٢٢-٥ايجاد سيستم ثبت و بررسي شبه حوادث و حوادث مطابق با روشهاي مورد استفاده كارفرما ميباشد و متناسب با
روشها و دستورالعملهاي كارفرما ﮔزارشات مرتبط را ارسال نماييد.
 -٢٣-٥ارائه اطﻼعات آماري به كارفرما جهت تكميل سامانه جامع اطﻼعات آماري سازمان براساس برنامه زمانبندي ميباشد.
 -٢٤-٥تدوين و اجراي برنامه واكنش در شرايط اضطراري ميباشد.
 -٢٥-٥تدوين و آموزش دستورالعملهاي ايمني ،بهداشت و محيطزيستي مشاغل ،تجهيزات ،مواد مصرفي و  ...به كاركنان
ميباشد.
 -٢٦-٥تدوين و اجراي يك برنامه آموزش مناسب و مورد تاييد كارفرما ميباشد.
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 -٢٧-٥تدوين برنامه بررسي و ارزيابي سﻼمت شاغلين براساس ماده  ٩٢قانون كار و آئيننامههاي مرتبط ميباشد.
 -٢٨-٥موظف به اجراي:
ـ طرحهاي مديريت بهداشت ـ طرحهاي مديريت ايمني ـ طرحهاي مديريت محيطزيست ـ طرحهاي مديريت انرژي ميباشد.
 -٢٩-٥همكاري با بازرسين وزارتخانههاي كار ،بهداشت ،سازمان حفاظت محيطزيست و ساير سازمانهاي دولتي و مراجع
ذيصﻼح نظارتي ميباشد.
 -٣٠-٥ارائه ﮔزارشات مستمر )روزانه ،هفتگي ،ماهيانه ،ساليانه( مطابق با نظر كارفرما به كارفرما ميباشد.
 -٣١-٥ميبايست صﻼحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت كار و امور اجتماعي اخذ نمايند و ﮔواهينامه آن را به
كارفرما ارائه نماييد .و در موعد مقرر نسبت به تمديد اعتبار ﮔواهينامه اقدام نماييد.
 -٣٢-٥مشاور بايد مشاور فرعي واجد شرايط را استخدام نماييد.
 -٣٣-٥مشاور بايداطمينان حاصل نماييد كه مشاوران فرعي انتخاب شده نه تنها لطمهاي بر مديريت موثر كار وارد نساخته،
بلكه در اين رابطه توجه ﻻزم نيز نسبت به مسائل بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و انرژي به عمل ميآورند.
 -٣٤-٥مشاور موظف است در هنگام به كارﮔيري مشاوران فرعي بسته به نوع فعاليت آنها نسخهاي از قوانين ،در ارتباط با
مشاوران فرعي :خطمشيها ،دستورالعملها و استانداردهاي HSEEمورد نياز را در اختيار آنها قرار دهد.
تبصره  :مشاور ميتواند از مستندات كارفرما در اين موارد استفاده نمايد.
 -٣٥-٥مشاور بايد رويه هايي به منظور بررسي و ارزيابي صﻼحيت مشاوران فرعي ايجاد و برقرار نمايد.
 -٣٦-٥مشاور بايد كليه آموزشهاي مورد نياز مشاوران فرعي خود را با توجه به نوع فعاليتهاي آنها فراهم نمايد.
 -٣٧-٥مشاور موظف به پايش و كنترل كليه عملكردهاي مشاوران فرعي در قالب توافقات انجام شده است.
 -٣٨-٥مشاور مسؤول پاسخگويي در مورد عملكردهاي  HSEEكليه مشاوران فرعي خود است.
 -٦ارتباطات
 -١-٦مشاور موظف است ،سيستمهاي ﻻزم را جهت برقراري ارتباط با مديريت  HSEEكارفرما ايجاد نماييد.
 -٢-٦به اين منظور بايد ارتباطات آزادتري بين كارفرما ،مشاور و نيروهاي تحت امر مشاور برقرار ﮔردد .اين ارتباط طي
جلساتي طبق دستهبندي ذيل ايجاد خواهد شد:
 جلسات آغاز كار جلسات ارزيابي ريسك جلسات ﮔزارش دهي و تجزيه و تحليل حوادث جلسات روزانه بازرسين  HSEEمشاور و كارفرما جلسات هفتگي و ماهيانه  HSEEمشاور و كارفرما -جلسات مميزي  HSEEكارفرما
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 -٣-٦جلسات ارزيابي ريسك بايد توسط مشاور قبل از آغاز به كار همزمان با تجهيز كارﮔاه و همچنين پس از شروع عمليات
اجرايي ،حداقل سالي يكبار و در هر زمان كه ضرورت دارد ،برقرار شود .اين جلسات به منظور بازنگري در سيستم مديريت و
كنترل ريسكهاي  HSEEپروژه ،شناسايي ريسكهاي  HSEEجديد ،از سوابق و شرح فعاليتهاي آتي و تعيين راهكارهاي
كنترلي اين خطرات ،تشكيل ميشود.
 -٧مديريت تغيير
 -١-٧هرﮔونه تغيير در شرايط حقوقي پيمان كه مسائل  HSEEرا تحت تاثير قرار دهد بايد به تاييد كارفرما برسد.
تدابير جديد  HSEEبايد اعمال شده و به تاييد كارفرما برسد.
 -٢-٧هرﮔونه تغيير در شرايط اجرايي كار شامل نيروي انساني ،تجهيزات ،فرآيندها و رويهها و  .....بايد به اطﻼع و تاييد
كارفرما برسد.
تبصره  :تاييد يا عدم تاييد از طرف كارفرما رافع مسئوليتهاي مشاور نميباشد.
 -٣-٧مديريت مشاور بايد منابع ﻻزم را براي مواجهه با خطرات و جنبههاي محيطزيستي هر نوع تغييرموثر بر  HSEEرا
فراهم نمايد.
 -٨مسئوليت در برابر خسارات
 ١-٨پيروي از مفاد اين دستورالعمل و رعايت مقررات و شرايط  HSEEكارفرما ،مشاور را از مسؤوليتهايي كه در قبال حوادث،
خسارات ،صدمات و بيماريهاي شغلي پرسنل ،تجهيزات و داراييها و يا محيطزيست محل دارد ،معاف نمينمايد.
 -٢-٨چنانچه مشاور و كاركنان آن بر اثر غفلت ،عدم رعايت ضوابط  ،HSEEايجاد شرايط ناايمن ،نقص در دستگاههاي مورد
استفاده و انجام نادرست كار موجب بروز خساراتي به افراد شاغل و غير شاغل ،تاسيسات و يا محيطزيست ﮔردد مشاور مسؤول
جبران خسارات وارده ميباشد.
 -٩مديريت زمان
 -١-٩مشاور موظف به لحاظ كردن الزامات  HSEEدر كليه مراحل و زمانهاي اجراي پيمان ميباشد.
 -٢-٩محدوديتهاي زماني در انجام پروژه نبايد موجب اثرات نامطلوب بر  HSEEشود.
 -١٠مديريت ريسك
 -١-١٠مشاور بايد رويههايي براي شناسايي خطرات ،جنبههاي زيستمحيطي ،ارزيابي ريسكها و پيشبيني اقدامات كنترلي
و پيشگيرانه داشته باشد.
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 -٢-١٠مشاور بايد براي انجام اقدامات كنترلي و پيشگيرانه ،امكانات و منابع مورد نياز را ايجاد كند و آموزشهاي مرتبط را
براي كليه كاركنان فراهم نمايد.
 -٣-١٠مشاور بايد برنامههاي مديريت ريسك خود را بهصورت دورهاي مورد بازنگري قرار دهد و آخرين ويرايش آن را در
اختيار نماينده  HSEEكارفرما قرار دهد.
 -١١بازنگري مديريت
 -١-١١مشاور بايد به صورت مداوم عملكرد  HSEEخود را مورد بازبيني و مميزي قرار دهد.
 -٢-١١بازنگري عملكرد مشاور هم بايد بهصورت دورهاي در فواصل زماني معين و هم بهصورت غيردورهاي )در مواردي
نظير وقوع حوادث ،ايجاد تغييرات در فرايند انجام كار ،اخطاريهها ،شكايات ،تغيير شرايط كار نيروي انساني ،نتايج ارزيابي
ريسك ،نتايج مميزي و  (...انجام شود.
 -٣-١١مشاور بايد نتايج بازنگريهاي دورهاي خود را به كارفرما ﮔزارش دهد.
 -٤-١١كافرما حق دارد بهصورت دورهاي و يا اتفاقي ،عملكرد مشاور را مورد بازرسي و مميزي قرار دهد البته بدون اينكه
تعهد مشاور در اين زمينه خدشهدار شود.
تبصره يك :كارفرما براساس برنامه ارزيابي عملكرد  HSEEمديران در هر سال به بررسي و مميزي فرآيند مديريت HSEE

مشاور اقدام مينماييد .اين مسئله نافي انجام مميزيهاي دورهاي ماهيانه ،فصلي و هفتگي و  ...نخواهد بود.
تبصره دو :مشاور موظف است به منظور رفع عدم انطباقهاي شناسايي شده در مميزي برنامه زمانبندي را تدوين و اجرا نماييد
و ضمن ارائ ه برنامه مذكور به كارفرما ،براساس برنامه تنظيم شده ﮔزارش اقدامات رفع عدم انطباق را به كارفرما ارسال نماييد.
 -٥-١١كارفرما بر عملكرد  HSEEمشاور نظارت نموده تا در هنگام عدول از حد قابل قبول ،اقدام ﻻزم براساس قرارداد انجام
شود.
 -١٢ساختار سازماني و نيروي انساني
ساختار سازماني:
 -١-١٢مشاور موظف است به منظور اجراي مناسب پيمان نسبت به ايجاد ساختار سازماني متناسب با دستورالعملهاي كارفرما
اقدام نماييد و چارت سازماني مربوط را به تاييد كارفرما برساند.
 -٢-١٢كليه افراد شاغل در پستهاي  HSEEساختار سازماني مشاور بايد متناسب با دستورالعملهاي كارفرما و مقررات و
آئيننامههاي مربوط انتخاب شده باشند و اين افراد بايد قبل از شروع فعاليت پيمان به تاييد مديريت  HSEEكارفرما برسند.
 -٣-١٢مدرك تحصيلي شاغلين مديريت  HSEEمشاور بايد حسب وظيفه محوله داراي مدرك تحصيلي بهداشت حرفهاي،
ايمني ،محيطزيست ،بهداشت محيط ،HSE ،معدن و رشتههاي مرتبط با تاييد كارفرما باشند.
 -١٣نيروي انساني
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 -١-١٣مشاور بايد در بدو استخدام و هنگام انتخاب فعاليتهاي جديد ،اطمينان حاصل كند كاركنان جذب شده براساس موارد
مناسب ذيل واجد صﻼحيت هستند:
سﻼمت جسمي ،رواني توانايي فردي
مهارتهاي فني و تجربي دانش انجام كار
 -٢-١٣مشاور موظف است قبل از استخدام نيروهاي جديد ،با انجام معاينات و مصاحبههاي اختصاصي از تناسب آنها با
وظايف محوله در برآوردن الزامات سيستم مديريت  HSEEاطمينان حاصل كند.
 -٣-١٣صﻼحيت كاركنان براي انجام وظايفشان بايد بهطور مرتب مورد بازنگري و ارزيابي قرارﮔيرد ،اين بررسيها شامل
مﻼحظات مناسب براي ارتقاء ،تغيير شغل ،برﮔشت به كار و  ...كاركنان و آموزشهاي مورد نياز آنها جهت دستيابي به صﻼحيت
براي انجام فعاليتها است.
اقدامات ﻻزم براي اطمينان از صﻼحيت افراد ،ميتواند شامل موارد زير باشد:
 تجزيه و تحليل نظامند الزامات مرتبط با شغل.
 معاينات بدو استخدام و دورهاي.
 آموزشهاي . HSEE
 ارزيابي عملكرد افراد در مقايسه با يك معيار معين.
 شواهد مستند شده از صﻼحيتهاي فردي.
 برنامههاي براي ارزيابي دورهاي.
 -٤-١٣مشاور موظف است در صورت مشاهده موارد خاص )نظير تكرار مداوم حوادث ،بيماريهاي واﮔيردار و شغلي ،موارد
مشكوك و  (...با انجام اقدامات مناسب نسبت به مقابله با آنها اقدام نمايد.
 -١٤آموزش  HSEEردههاي مختلف شغلي
 -١-١٤مشاوران موظفند كليه پرسنل تحت امر خود را در خصوص موضوعات  HSEEو همچنين مقررات و دستورالعملهاي
مربوطه آموزش دهند.
تبصره :چنانچه مشاور امكانات ﻻزم براي اين امر را نداشته باشند ميتوانند با رعايت اصول مندرج در كميسيون معامﻼت از
همكاري متخصصين كارفرما در امر آموزش استفاده نمايند؛ اما اين امر نبايد مشاور را از مسؤوليت در تضمين آموزش HSEE

كاركنان خود رها سازد.
 -٢-١٤كاركنان مشاور بايد در زمينه وظايف شغلي خود آموزشهاي ﻻزم را فرا ﮔرفته و دانش و اطﻼعات ﻻزم را در اين
زمينه دارا باشند .اطﻼعات مذكور شامل كليه الزامات بهداشتي ،ايمني و زيستمحيطي ميباشد كه در حين كار ممكن است
ايجاد شود.
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 -٣-١٤مشاور موظف است براساس برنامه آموزشي اعﻼم شده از طرف كارفرما نسبت به معرفي پرسنل خود اقدام نموده و
شرايط و امكان حضور معرفي شدﮔان ارا فراهم نماييد.
 -٤-١٤مشاور موظف است تضمين نمايد كه آموزش  HSEEكاركنان خود و كاركنان مشاوران فرعي را ،مطابق با شرايط
قرارداد بين كارفرما و مشاور ،محقق ميسازد.
 -٥-١٤مشاور بايد مدارك و مستندات ﻻزم در زمينه آموزش كاركنان خود را فراهم نمايد .مدارك بايستي شامل نام افراد
آموزش ديده ،محتواي دوره ،زمان اجراي دوره و اسامي مربيان باشد و ﮔواهينامههاي معتبر در پرونده پرسنلي وجود داشته
باشد.
 -٦-١٤كاركنان مشاور بايد آموزشهاي ايمني ،بهداشت و محيطزيست تعيين شده از طرف امور  HSEEمشاور را متناسب با
شغل خود و تجهيزات مورد استفاده در شغل مربوط را بصورت كامل بگذرانند .اين آموزشها حداقل بايد حاوي اطﻼعات
ارزيابي خطرات  ، HSEEمقررات و آييننامههاي ايمني و نحوه آمادﮔي و مقابله با شرايط اضطراري ،ارزيابي خطرات بهداشتي،
مقررات و آييننامههاي بهداشتي فردي و محيط ،كمكهاي اوليه ،قوانين و الزامات زيستمحيطي مربوط به فعاليتها ،اثرات
نامطلوب زيستمحيطي پروژه و اطﻼعاتي در مورد مديريت مواد زائد و فاضﻼبها باشد.
 -٧-١٤موضوعات و مدت زمان آموزشهاي  HSEEبا توجه به حجم و نوع فعاليت مشاور ،خطرات محيط كار و الزامات
قانوني و با تاييد امور  HSEEكارفرما تعيين ميشود.
 -١٥وسايل حفاظت فردي:
 -١-١٥مشاور بايد تجهيزات حفاظت فردي مناسب و وسايل ايمني مورد نياز افراد را مطابق با قوانين و با هزينه خود فراهم
نمايد.
 -٢-١٥مشاور موظف است روش اجرايي /ﮔردشكار يا دستورالعمل مورد تاييد مديريت  HSEEكارفرما را به منظور تعيين،
تهيه ،توزيع و نظارت بر استفاده از وسايل حفاظت فردي تهيه نماييد.
 -٣-١٥مشاور موظف است وسايل حفاظت فردي مناسب با نوع خطرات و با تعداد كافي در انبار موجود داشته باشد و براساس
برنامه زمانبندي تعيين شده وسايل حفاظت فردي را به كاركنان تحويل نماييد .در صورت بروز مشكل شامل از بين رفتن
وسيله حفاظت فردي ،مفقود شدن و  ...كمتر از دوره زماني تعيين شده كارفرما موظف است وسايل مورد نياز را در اختيار
كاركنان خود قرار دهد و براي جلوﮔيري از سوء استفاده كاركنان برنامه مناسب نظارتي تهيه و اجرا نماييد.
 -٤-١٥كليه وسايل حفاظت فردي قبل از خريد بايد به تاييد امور  HSEEمشاور برسد.
 -٥-١٥مشاور بايد آموزشهاي ﻻزم را به منظور آﮔاهي پرسنل از نحوه استفاده تجهيزات حفاظت فردي فراهم نمايد.
 -٦-١٥مشاور موظف است به نحوي برنامه ريز و نظارت نماييد كه كليه كاركنان تحت سرپرستي او از وسائل حفاظتي
تحويلي استفاده نمايند.
 -٧-١٥مشاور موظف است روشهاي انگيزشي و بازدارندﮔي )سيستم تنبيه و تشويق( را جهت استفاده از وسيال حفاظت
فردي تدوين و اجرا نماييد.
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 -١٦مﻼحظات  HSEEخودروها ،تجهيزات ،و ماشينآﻻت عمراني پيمان
 -١-١٦مشاور موظف است كليه موارد مرتبط با دستورالعملهاي كارفرما در زمينه خودروهاي سبك ،عمومي و ماشينآﻻت
عمراني و تجهيزات را اجرا نماييد.
 -٢-١٦مشاور موظف است قبل از شروع به كار دستورالعملهاي مربوط را از كارفرما دريافت نماييد.
 -٣-١٦مشاور موظف است نسبت به اخذ معاينه فني خودروهاي سبك و سنگين و ماشينآﻻت عمراني مطابق با دستورالعملها
و قوانين كشوري اقدام نماييد.
 -٤-١٦مشاور موظف است نسبت به تهيه بيمه حوادث ،شخص ثالت و بدنه خودروها و ماشينآﻻت مورد استفاده اقدام نماييد.
 -٥-١٦مشاور موظف به ايجاد و اجراي سيستم نگهداري و تعميرات ) ، (PMبه منظور نگهداري و استفاده از خودروها،
ماشينآﻻت عمراني و تجهيزات مورد استفاده در پيمان ميباشد.
 -٦-١٦مشاور موظف به ايجاد سيستم بازرسيهاي دورهاي )روزانه ،هفتگي ،ماهيانه ،فصلي و ساليانه( به منظور بررسي سطح
ايمني خودروها ،ماشينآﻻت عمراني و تجهيزات مورداستفاده ميباشد .مستندات مرتبط بايد به نحوه مناسب نگهداري شده و
در دسترس باشد.
 -٧-١٦مشاور موظف به اخذ ﮔواهينامه سﻼمت تجهيزات و ماشينآﻻت عمراني مورد استفاده براساس دستورالعملها و
آئيننامهها و استانداردهاي كشوري ميباشد.
 -٨-١٦مشاور موظف جهت راهبري خودورها و ماشينآﻻت عمراني يك نفر راننده اصلي و جانشين آن را به مديريت HSEE

كارفرما معرفي نماييد و در زمان بروز تغييرات نفرات تغيير يافته را به اطﻼع مديريت  HSEEكارفرما برساند.
 -٩-١٦كليه راهبران خودروها و ماشينآﻻت عمراني بايد داراي ﮔواهينامههاي راهنمايي و رانندﮔي متناسب با نوع خودور و
ماشينآﻻت باشند.
 -١٠-١٦كليه راهبران خودروها و ماشينآﻻت عمراني بايد دوره آموزش ايمني رانندﮔي تدافعي مختص با نوع وسيله نقليه و
ماشينآﻻت عمراني را ﮔذرانده باشند و ﮔواهينامههاي مرتبط را دريافت كرده باشند.
 -١١-١٦كليه راهبران خودروها و ماشينآﻻت عمراني بايد از سﻼمت جسمي و روحي مناسب جهت اجراي كار محوله
برخوردار باشند.
 -١٢-١٦اجراي دستورالعمل ايمني رانندﮔي خودروهاي سبك و عمومي و ماشينآﻻت عمراني كارفرما و ساير دستورالملها
و آئيننامههاي مرتبط از طرف كارفرما الزامي ميباشد.
 -١٧روشهاي انجام كار
 -١-١٧مشاور موظف به ارائه دستورالعمل ها و روش هاي انجام كار با لحاظ كردن الزامات  HSEEبه نحوي است كه
خطري افراد  ،اموال و يا محيطزيست را تهديد نكند.
 -٢-١٧مشاور بايد تدوين برنامه بهداشت صنعتي و پيروي از قوانين كنترل مواد خطرآفرين براي سﻼمت افراد را تضمين
نمايد.
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 -٣-١٧مشاور موظف است براي كليه مشاغل پيمان دستورالعمل ايمني ،بهداشت و محيطزيست تدوين و اجرا نماييد.
 -٤-١٧مشاور موظف است براي كليه فعاليتهاي پيمان دستورالعمل ايمني ،بهداشت و محيطزيست تدوين و اجرا نماييد.
 -٥-١٧مشاور موظف است براي كليه تجهيزات و ماشينآﻻت پيمان دستورالعمل ايمني ،بهداشت و محيطزيست تدوين و
اجرا نماييد.
 -٦-١٧مشاور موظف است براي كليه مواد شيميايي مورد مصرف در پيمان برﮔه اطﻼعات ايمني مواد شيميايي تهيه نماييد.
 -٧-١٧مشاور موظف است دستورالعملهاي ياد شده را به كاركنان آموزش داده و برنحوه مناسب اجراي آن نظارت نماييد.
 -٨-١٧مشاور موظف است سيستم مجوز ايمن شروع فعاليت  WORKPERMITرا تدوين و اجرا نماييد.
 -٩-١٧مشاور موظف است سيستم قفل ايمني  LOCK OUT , LOCK INرا تدوين و اجرا نماييد.
 -١٨مقررات
 -١-١٨مشاور موظف به عايت مقررات عمومي  HSEEكافرما ميباشد.
 -٢-١٨مقررات ايمني و بهداشت:
 -١-٢-١٨مشاور موظف به رعايت و اجرا نمودن كليه مقررات بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و انرژي مطابق با قوانين و
آئيننامههاي مرتبط ميباشد.
اين مقررات مانند:
 قانون كار بهخصوص فصل  ٤قانون كار از ماده  ٨٥الي  ١٠٦قانون كار.
 آئيننامههاي ايمني و بهداشت وزارت كار و وزارت بهداشت.
 دستورالعملهاي ايمني و بهداشت كارفرما.
 استانداردهاي ملي و بينالمللي در زمينه اجراي فعاليتهاي كه فاقد آئيننامه و دستورالعلمل ايمني و بهداشت
كشوري ميباشد.
 -٣-١٨مقررات محيطزيست:
 -١-٣-١٨مشاور موظف به رعايت و اجرا نمودن كليه الزامات محيطزيستي مطابق با قوانين و آئيننامههاي مرتبط ميباشد.
اين مقررات شامل:
 مجموعه قوانين و مقررات ،ضوابط و استانداردهاي محيطزيست انساني .آخرين چاپ و ويرايش
 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسﻼمي ايران و آئيننامههاي اجرايي
 سياستهاي كلي نظام در زمينه محيطزيست .آخرين چاپ و ويرايش
 دستورالعملهاي محيطزيستي كارفرما
 -٤-١٨مشاور موظف است اطمينان حاصل نماييد كه از آخرين ويرايش قوانين و مقررات اطﻼع داشته باشد .و آنها را در كار
خود رعايت نماييد.
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 -١٩بازرسي و مميزي HSEE
 -١-١٩مشاور بايد برنامههاي منظم مميزي و بازرسي  HSEEبه منظور حصول اطمينان از لحاظ شدن الزامات  HSEEدر
پروژه داشته باشد .اين برنامه بايستي مكتوب بوده و شامل دامنه ،تناوب ،مسؤوليتها ،نگهداري سوابق و اقدامات اصﻼحي
ﮔردد.
 -٢-١٩در صورت اجراي برنامه مميزي  HSEEاز طرف كارفرما ،مشاور موظف است با مشاور مربوطه همكاري نماييد.
 -٣-١٩عﻼوه بر برنامههاي دورهاي مميزي ،بايد بازديدهاي اتفاقي از محل انجام كار به عمل آيد .مميزيهاي غير دورهاي
 HSEEدر صورت وقوع حوادث نيز انجام شود.
 -٤-١٩مشاور موظف است طبق يك برنامه زمانبندي بازديدهاي  VIPرا مطابق با الزامات و دستورالعلملهاي  HSEEاعﻼم
شده از طرف كارفرما اجرا نماييد.
 -٢٠طرح مديريت واكنش در شرايط اضطراري
 -١-٢٠كارفرما بايد با مشاور در مورد تدوين يك طرح مناسب براي مواجهه با وضعيتهاي اضطراري  HSEEتوافق نمايد.
كفايت طرح مشاور در صورت وجود و هماهنگي آن با طرح كارفرما بايد به تاييد امور HSEEكافرما برسد.
 -٢-٢٠مشاور موظف است كليه شرايط اضطراري پيمان را بررسي و شناسايي نماييد.
 -٣-٢٠مشاور بايد برنامههاي اضطراري و دستورالعملهاي مربوطه را به تأئيد كارفرما برساند.
 -٤-٢٠طرح مديريت اضطراري بايد در سه فاز قبل از وقوع ،حين وقوع و بعد از وقوع تهيه ﮔردد.
 -٥-٢٠مشاور موظف است طرح واكنش در شرايط اضطراري را متناسب با برنامه ارزيابي ريسك خطرات محيط كار و
بحرانهاي طبيعي محلي تهيه نماييد.
 -٦-٢٠مشاور موظف است براساس برنامه طرح واكنش در شرايط اضطراري سامانه فرماندهي رويداد  ICSرا در محيط كار
پيمان ايجاد نمايد.
 -٧-٢٠مشاور موظف است براساس سامانه  ICSنسبت به تعيين شرح وظايف كاركنان اين بخش اقدام نماييد.
 -٨-٢٠كاركنان و نيروهاي  ICSبايد از وظايف خود مطلع باشند و در ارتباط با اجراي وظايفشان داراي مهارتهاي ﻻزم و
كافي باشند.
 -٩-٢٠مشاور موظف است كليه امكانات و تجهيزات ﻻزم به منظور اقدام در طرح واكنش در شرايط اضطراري را مطابق با
اين طرح تهيه نماييد .اين تجهيزات هميشه بايد امادﮔي ارائه خدمات را داشته باشند.
 -١٠-٢٠مشاور موظف است متناسب با طرح واكنش در شرايط اضطراري هماهنگيهاي ﻻزم به منظور استفاده از امكانات
و تجهيزات كارفرما ،شهرستان و  ...را به عمل بياورد.
 -١١-٢٠مشاور موظف است متناسب با طرح واكنش در شرايط اضطراري ،سناريوهاي مختلف شرايط اضطراري را تهيه نموده
و تمرينهاي مناسب جهت آمادﮔي ﮔروههاي طرح واكنش در شرايط اضطراري را اجرا نماييد.
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 -١٢-٢٠مشاور موظف است وسايل ارتباطي مناسب جهت استفاده در طرح واكنش در شرايط اضطراري را تهيه نماييد.
 -١٣-٢٠مشاور موظف است مركز فرماندهي سامانه  ICSرا ايجاد نموده و كليه مدارك ﻻزم را در اين مركز نگهداري نماييد.
 -٢١طرح مديريت محيطزيست
 -١-٢١مشاوران بايد داراي طرح مديريت محيطزيست باشد و آن را به منظور رعايت الزامات محيطزيستي پيادهسازي نمايند.
اين طرح بايد شامل اطﻼعات ذيل باشد:
 -١-١-٢١توصيف فعاليتهاي در دست اقدام و برنامهريزي شده براي مشاور با تاكيد بر كليه انتشارات آلودﮔيها )آب ،هوا و
خاك( و تخليههاي اضطراري و مهم به محيط پيرامون،
 -٢-١-٢١جزئيات اقدامات و پيشنهادات مشاور درخصوص كاهش و كنترل اثرات منفي ناشي از فعاليتها بر محيطزيست
)شامل آب )سطحي و زيرزميني(  ،هوا و خاك() .ارائه طرح  EMSالزامي ميباشد(،
 -٣-١-٢١جزئيات اقدامات و برنامههاي مشاور براي اندازهﮔيري و پايش مدوام و برخط )آنﻼين( بر روي منابع آﻻينده
محيطزيست) .ارائه طرح  EMPالزامي ميباشد(،
 -٤-١-٢١جزئيات اقدامات و برنامههاي مشاور براي مديريت پسماندها و فاضﻼبها توليدي پروژه،
 -٥-١-٢١براي فعاليتهاي مشاوري بيش از يك سال طرح مديريت محيطزيستي بايد ساﻻنه مورد بازنگري قرار ﮔيرد و با
تغييرات كاري و محيطي منطبق ﮔردد.
 -٢-٢١آشنايي با نقشه و موقعيت جغرافيايي پروژه و اينكه در زمان وقوع حوادث محيطزيستي منجمله تخريب و شكستن
ديوار سد باطله ،ريزش و نشتي مواد شيميايي و نفتي و  ...چه بايد كرد است از وظايف و مسؤوليت هاي مشاور ميباشد.
 -٣-٢١مشاور بايد با مديريت مناسب مواد شيميايي و نفتي از آلودﮔي خاك ،آبهاي سطحي و زيرزميني پيشگيري نمايد.
 -٤-٢١تمام كاركنان كارفرما و مشاور متعهد ميباشند كه اطمينان حاصل نمايند حوادث محيطزيستي ﮔزارش شده و در
فرمهاي ثبت ﮔزارش حوادث محيطزيستي ثبت ميﮔردد .مشاوران بايد صرفنظر از دخالت يا عدم دخالت خود در حادثه ،بايد
حوادث محيطزيستي كه بالفعل يا بالقوه مخرب محيطزيست مي باشند را ﮔزارش نمايند.
 -٥-٢١در حوادثي كه نشتي و تخليه به همراه داشته و يك آﻻينده )اسيد ،باز ،هيدروكربنها و موارد مشابه( به خاك ،آبهاي
سطحي و زيرزميني تخليه ﮔردد ،سريعاً بايد نشتي متوقف شده و منطقه آلوده پاكسازي شود .واحد محيطزيست كارفرما نيز
بايد بﻼفاصله مطلع شده و در حداقل زمان )حداكثر ظرف  ٨ساعت( ﮔزارش حادثه براي موارد نشتي بيش از  ١٠ليتر ،به امور
 HSEEكارفرما ﮔزارش ﮔردد.
 -٦-٢١در زمان وقوع ريزش يا نشتي ،مشاور بايد با حفظ و رعايت مﻼحظات  HSEEﻻزم ،سريعا عكسالعملهاي موقت
كنترلي را به منظور متوقف نمودن ريزش يا پيشگيري از ﮔسترش آلودﮔي به اجرا ﮔذارد.
 -٧-٢١مشاور براي انتخاب محل و روش دفع مناسب خاك و آب آلوده از امور  HSEEكارفرما كسب تكليف نمايد .امور
 HSEEكارفرما نيز بايد در حداقل زمان محل و روش دفع مناسب را به مشاور ابﻼغ نمايد .اولويت با خروج پسماندها و مواد
زائد از واحد و تحويل به شركتهاي مورد اعتماد محيطزيست ميباشد.
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 -٨-٢١تمام هزينههاي جمعآوري و دفع مواد آلوده و جايگزيني منطقه آلوده شده با خاك و مواد تميز و جريمههاي قانوني
احتمالي بر عهده مشاور خواهد بود.
 -٩-٢١مشاور موظف است براساس قوانين و دستورالعملهاي سازمان حفاظت محيطزيست نسبت به پايش آﻻيندههاي
محيطزيست اقدام نماييد و يك نسخه از ﮔزارش مربوطه را به كارفرما ارائه نماييد.
 -١٠-٢١مشاور موظف است تمهيدات ﻻزم به منظور پيشگيري از انتشار آﻻيندههاي محيطزيست را پيشبيني و اجرا نمايد.
)مانند انتشار ﮔرد و غبار از جادههاي معدني ،سدهاي باطله ،واحدهاي خداريش ،دپوهاي مواد معدني و امثال اينها(
 -٢٢گزارش آلودگيهاي محيطزيستي
 -١-٢٢كنترل و مديريت هرﮔونه آﻻينده )آب ،هوا و خاك( در محدوده فعاليت مشاور برعهده مشاور است.
 -٢-٢٢مشاور موظف است كليه قوانين و مقررات و استانداردهاي ملي مترتب را رعايت نمايد.
 -٣-٢٢فعاليتهاي مشاور نبايد موجب بروز آلودﮔي محيطزيستي در محدودههاي )بﻼفصل ،مستقيم و غير مستقيم( شود.
 -٤-٢٢چنانچه بروز برخي آلودﮔيها به لحاظ نوع مواد و فرآيندهاي توليدي اجتناب ناپذير باشد ،مشاور موظف است اقدامات
ﻻزم را به منظور كنترل و كاهش اثرات آلودﮔيها در زمان مقتضي انجام دهد.
 -٥-٢٢مشاور بايد تمام آلودﮔيهاي محيطزيستي ناشي از فعاليت خود چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم را
سريعا به امور  HSEEكارفرما اعﻼم نماييد.
 -٢٣آلودگي آب
 -١-٢٣اقدام به هر عملي كه موجبات آلودﮔي آب را فراهم نمايد ممنوع است.
 -٢-٢٣پيمانكاران موظف است نسبت به شناسايي منابع مختلف مولد آلودﮔي آب به طريق مقتضي اقدام نمايد .اطﻼعات و
مدارك مورد نياز براي كارفرما ارسال ﮔردد.
 -٣-٢٣مشاوران مكلف است در پاسخ به اخطاريههاي سازمان حفاظت محيطزيست نسبت به رفع آلودﮔي در حد استاندارد
اقدام كنند.
 -٤-٢٣تخليه و پخش فاضﻼب يا هر نوع ماده آلوده كننده از منابع متفرقه به آبهاي پذيرنده به ميزان بيش از حد استاندارد
ممنوع است.
 -٥-٢٣رقيق كردن در مرحله تخليه به عنوان تصفيه ممنوع است.
 -٦-٢٣مشاوران مكلفند تدابير اتخاذ نمايند تا در مواقع اضطراري كه تصفيه فاضﻼبها به هر علتي متوقف ميشود از تخليه
مستقيم فاضﻼب به آبهاي پذيرنده خودداري نمايند.
 -٧-٢٣مشاور موظف است در هنگام تخليه مواد به محيط ،كليه استانداردهاي ملي را در خصوص آبهاي پذيرنده سطحي
در نظر ﮔرفته و كيفيت آبهاي تحتاﻻرضي را حفظ نمايد.
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 -٨-٢٣در صورتيكه مشاور به آلودﮔي آبهاي سطحي و زيرزميني ناشي از حادثه مشكوك شده باشد ،موضوع بايد بﻼدرنﮓ
به اطﻼع واحد محيطزيست امور  HSEEكارفرما رسانده شود.
 -٢٤آلودگي هوا
 -١-٢٤اقدام به هر عملي كه موجبات آلودﮔي هوا را فراهم نمايد ممنوع است.
 -٢-٢٤كليه فاكتورهاي آﻻيندﮔي هوا بايد در محدوده مجاز باشد.
 -٣-٢٤كنترل ذرات و ﮔرد و غبار ناشي از فعاليت مشاور برعهده وي ميباشد.
 -٤-٢٤استفاده از مواد مخرب ﻻيه ازن در پروژه ممنوع است.
 -٥-٢٤مبادرت به هر ﮔونه اقدامي كه موجبات آلودﮔي صوتي را فراهم نمايد ممنوع ميباشد.
 -٢٥آلودگي خاك
 -١-٢٥انجام فعاليتهاي مشاور نبايد موجب ايجاد آلودﮔي در خاك وتخريب پوشش ﮔياهي منطقه شود.
 -٢-٢٥مشاور موظف است ،كليه پسماندهاي پس از فعاليت را جمعآوري نماييد و از محيط اجراي پيمان خارج نماييد.
 -٢٦مديريت فاضﻼبهاي شهري و صنعتي و پسماندها عادي و خطرناك
 -١-٢٦مشاور بايد در طرح مديريت محيطزيستي خود ،براي جمعآوري و دفع فاضﻼبهاي شهري و صنعتي ناشي از فعاليت
خود برنامه داشته باشد .در اين طرح بايد موارد زير ديده شود:
 -١-١-٢٦قبل از شروع عمليات اجرايي پيمان ،بايد توليد يا عدم توليد هرﮔونه فاضﻼب شهري و صنعتي ناشي از اجراي
پيمان توسط مشاور بررسي شده و ﮔزارش مكتوبي از اين بررسي به واحد محيطزيست امور  HSEEكارفرما تسليم شود .در
اين ﮔزارش بايد اطﻼعات ﻻزم كمي و كيفي از فاضﻼب شهري و صنعتي كه توليد خواهد شد ،ارائه شود.
 -٢-١-٢٦محل و روش دفع فاضﻼبها بعد از تاييد سازمان حفاظت محيطزيست بايد با نظارت كامل واحد محيطزيست
امور  HSEEكارفرما اجرا شود.
 -٣-١-٢٦مسؤوليت هرﮔونه تخلف از قوانين محيطزيستي كشور و پرداخت جرائم قانوني احتمالي در اين خصوص ،برعهده
مشاور خواهد بود.
تبصره  :درصورتيكه كارفرما از اين طريق دچار ضرر و زيان ﮔردد مشاور موظف به جبران و پرداخت ضرر و زيان ميباشد.
 -٤-١-٢٦نگهداري سايت تحت فعاليت مشاور و مواد مصرفي به ﮔونهاي كه از آلودﮔي رواناب ناشي از بارندﮔي پيشگيري
شود برعهده مشاور است .درصورتيكه روناب ناشي از بارندﮔي به دليل فعاليتهاي مشاور يا تجهيزات و مواد مورد استفاده
مشاور آلوده شده و باعث ايجاد مخاطرات محيطزيستي شود ،تمام مسؤوليتهاي قانوني به عهده مشاور خواهد بود.
 -٥-١-٢٦مشاور موظف به اجراي روش مناسب جمعآوري روان آبهاي ناشي از بارندﮔي از محيط اجراي فعاليتهاي پيمان
ميباشد.
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 -٦-١-٢٦مشاور بايد حداكثر تﻼش خود را براي كاهش توليد ضايعات ناشي از ساخت و ساز و فعاليتهاي پروژه صرف نمايد
.
 -٧-١-٢٦مشاور موظف است نسبت به جمع آوري و دفع بشكهها )ﮔريس ،روانكنندهها ،روغن ،ﮔازوئيل و موارد مشابه( از
محل پروژه اقدام نماييد.
 -٨-١-٢٦تمام بشكههاي ذخيره مواد شيميايي يا ضايعات مايع بايد در محل معين و مصوب كه كفسازي شده و يا Spill
 Traysنگهداري شود .تأمين محل كفسازي شده و يا  Spill Traysبرعهده مشاور خواهد بود.
 -٩-١-٢٦ضايعات خطرناك توليد شده توسط مشاور نبايد همراه ساير ضايعات دفع شود .همچنين هزينه دفع ضايعات
خطرناك برعهده مشاور خواهد بود.
 -١٠-١-٢٦مشاور بايد اقدامات ﻻزم جهت كنترل فاضﻼبهاي شهري و صنعتي را در زمان تجهيز كارﮔاه لحاظ نموده و به
تأييد امور  HSEEكارفرما برساند.
 -١١-١-٢٦مشاور بايد محل و برنامه كنترل و مديريت ضايعات بهداشتي و صنعتي را در زمان تجهيز كارﮔاه لحاظ نموده
و به تأييد امور  HSEEكارفرما برساند.
 -١٢-١-٢٦زباله و فاضﻼب اماكن عمومي كارﮔاهي بايد طبق ضوابط بهداشتي جمعآوري و دفع ﮔردد.
 -١٣-١-٢٦مشاور بايد نسبت به پسابهاي شهري و صنعتي و مواد زائد جامد صنعتي طبق اصول و ضوابط بهداشتي موجود
عمل نمايد.
 -١٤-١-٢٦با بررسيهاي مهندسي و استفاده از تكنولوژيهاي مناسب فاضﻼب بهداشتي و صنعتي توليدي خود را تا حد
استانداردهاي تصفيه نمايند.
 -٢٧مديريت پسماندها
 -١-٢٧جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران و به منظور حفط محيطزيست از آثار زيانبار پسماندها
و مديريت بهينه آنها ،مشاوران موظف به رعايت مقررات و سياستهاي مقرر در قانون مديريت پسماند ميباشند.
 -٢-٢٧مشاور بايد در طرح مديريت محيطزيستي خود ،براي جمعآوري فاضﻼبهاي بهداشتي كاركنان خود برنامه داشته
باشد.
 -٣-٢٧مشاوران موظف هستند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير ﻻزم را به ترتيبي كه در آييننامههاي اجرايي قانون
مديريت پسماند مشخص شده است ،اتخاذ نمايد .اين تدابير شامل:
 -١-٣-٢٧مقررات تنظيم شده موجب ﮔردد تا توليد و مصرف ،پسماند كمتري ايجاد نمايد.
 -٢-٣-٢٧تسهيﻼت ﻻزم براي مصرف و توليد كاﻻهايي كه بازيافت آنها سهلتر است ،فراهم شود و توليد و واردات
محصوﻻتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكلتر است ،محدود شود.
 -٣-٣-٢٧تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد ﮔسترش يابد.
 -٤-٢٧مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده مشاوران خواهد بود.
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 -٥-٢٧آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژﮔيهاي پسماندهاي ويژه ميباشند ،مشاوران موظفند با بهينهسازي
فرآيند و بازيابي ،پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در حد مجاز آييننامههاي مربوط نگهدارند.
 -٦-٢٧سوزاندن پسماندها در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهاي غيراستاندارد و مغاير با ضوابط و شيوهنامههاي مربوط،
ممنوع ميباشد.
 -٧-٢٧مشاوران تاسيسات دريايي )منجمله بنادر و  (...در خصوص زبالههاي دريايي و مصالح ﻻيروبي تابع ضميمه پنجم
كنوانسيون  MARPOLو كنوانسيون دفع مواد زائد در دريا ميباشند.
 -٢٨مديريت انرژي
 -١-٢٨مشاور موظف است نسبت به مديريت و كاهش مصرف انواع حاملهاي انرژي اقدام نماييد.
 -٢-٢٨مشاور موظف است نسبت به مديريت مصرف بهينه آب اقدام نموده و اقدامات ﻻزم جهت كاهش مصرف و بازچرخاني
آب را اجرا نماييد.
 -٣-٢٨مشاور موظف است كليه دستورالعملهاي كارفرما در ارتباط با مديريت انرژي را اجرا نماييد.
 -٤-٢٨مشاور موظف است كليه آمار و اطﻼعات مورد درخواست كارفرما در زمينه مصرف انرژي را ارائه نماييد.
 -٢٩مديريت اماكن صنعتي ،معدني و عمومي مجاور
 -١-٢٩چنانچه فعاليت مشاور در مجاورت اماكن صنعتي ،معدني و عمومي ،مناطق مسكوني شهرها يا روستاها انجام ميشود،
مشاور موظف است با رعايت كامل مﻼحظات  HSEEضمن پيشگيري از بروز هرﮔونه حادثه ،تمهيدات ﻻزم را به منظور
مواجهه با حوادث احتمالي در طرح اضطراري خود مورد توجه قرار دهند .اين طرح بايد حاوي راهنماييهايي براي تخليه افراد
غير مسؤول و نيز امداد و نجات عمومي باشد.
 - ٣٠ارزيابي مشاور
 -١-٣٠مشاور موظف است در تمام مدت انجام پروژه مﻼحظات  HSEEو مقررات مربوط را رعايت نمايد از اين رو نحوه
عملكرد  HSEEمشاور در طول انجام پروژه مورد ارزيابي نماينده كارفرما قرار ﮔرفته و نتيجه ارزيابي در سوابق مشاور درج
شده و براساس قرارداد در موارد مميزي در ادامه همكاري موثر بوده و موارد در قراردادهاي بعدي مشاور مورد توجه واقع
ميشود.
 -٢-٣٠مشاور در صورت وجود خطر و شرايط غير قابل تحمل و بحراني بايد فورا كار را متوقف نموده و نسبت به اصﻼح
موارد سريعاً اقدام نماييد.
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