شماره :

2/3/00000

تاریخ:

قرارداد واگذاری بخش خدمات ،پذیرایی،
کاشت و نگهداری فضای سبز
پیمانکار .............................................................. :

اين قرارداد در شهرستان شيراز فيمابين شركت كارخانجات سیمان المرد(سهامی خاص) به شماره ثبت  3851وكد اقتصادي
 8333-9586-5968به نشاني  :شيراز  ،بلوار فرهنگ شهر  ،ايستگاه  ، 31نبش زنبق  ،پالک ، 88كد پستي:
 83586-19599تلفن  183-19138353:به نمايندگي آقاي ابراهيم غالم زاده (مدير عامل) وآقاي سيد محمد هاشمي (رئيس هيئت
مديره) ،كه دراين قرارداد "كارفرما" ناميده مي شود از يكطرف و شركت  00000000000000به شماره ثبت  1111و شناسه
ملي 111111111111 :به نشاني...................... :كد پستي ............... :تلفن ............... :وهمراه  ................... :به نمايندگي آقا/خانم
( 111111111111مدير عامل) ،كه در اين قرارداد "پیمانکار " ناميده مي شود از طرف ديگر جهت انجام امور موضوع قرارداد به
شرح ذيل در نشاني فوق الذگر كارفرما منعقد گرديد.
ماده  - 1موضوع قرارداد
موضوع اين قرارداد عبارتست از:
-

واگذاري بخش هاي مربوط بذيرايي ،خدمات ،نظافت خط توليد ،نظافت محوطه ،معابر ،اماكن عمومي ،كاشت و نگهداري كليه
فضاهاي سبز  ،فضاهاي آسفالته ،بتني و مسقف واقع در كارخانه سيمان المرد و محل هاي ابالغي از طرف كارفرما

-

واگذاري بخشهاي مربوط به خدمات مهمانسراي مديران و مهمانسراي هيئت مديره واقع در شهر المرد به شرح ذيل و جداول
پيوست قرارداد مي باشد:
 -3تميزكاري ،جمع آوري مواد و ضايعات دپارتمان هاي خط توليد در كليه طبقات ،محوطه دپارتمان ها و تجهيزات خط توليد.
 -3همكاري در كارهاي خدماتي تعميرات اساسي و توقفات مطابق نظر كارفرما.
 -1همكاري در كليه امور بارگيري پاكتي و فله ،نظافت و جمع آوري مواد دپارتمان بارگيرخانه.

 -8تامين نفرات در زمينه انجام موارد مشروحه در شيفت هاي شب و روزهاي تعطيل در صورت لزوم.
 -8انجام كليه امور كاشت و نگهداي فضاي سبز از قبيل هرس گياهان ،آبياري ،كود دهي ،پاكني و ...در مواقع لزوم
تبصره  : 1در صورت اضافه شدن يك پست شغلي جديد مي بايست طبقه بندي اين پست شغلي توسط كارفرما باا رعايات اصاول
صورت گيرد.و در صورت كم شدن تعداد نيرو ها از جدول فوق پيمانكار حق هيچگونه ادعايي در اين خصوص نخواهد داشت.
تبصره  :2اضافه نمودن يا تعديل نيرو تنها با نامه مدير عامل يا مدير كارخانه امكان پذير مي باشاد و ايان ناماه ماي بايسات ضاميمه
صورت وضعيت گردد.
تبصره  :3در مجوز (تبصره  )3ذكر نوع كارگر (ماهر– نيمه ماهر-ماهر ) و مدت و تعداد مورد نياز ضروري است .
ماده  -2مدت قرارداد
 -3اين قرارداد از تاريخ  1379/00/00لغايت  1378/00/00به مدت يكسال شمسي مي باشد .
 -3در صورت خاتمه قرارداد و عدم تعيين پيمانكار جديد از سوي كارفرما  ،پيمانكار موظاف اسات تاا انجاام تشاريفات قاانوني و
انتخاب پيمانكار واجد شرايط توسط كارفرما حداكثر به مدت دو ماه به وظايف خود در چهار چوب اين قرارداد ادامه دهد.
ماده  -3مبلغ قرارداد
مبلغ اين قرارداد براي انجام امور موضوع ماده يك بر اساس جدول آناليز مي باشد .

-3مبناي محاسبه اضافه كاري  ،شبكاري ،جمعه كاري يا تعطيل كاري مطابق قانون كار مي باشد.
-3چهار درصد مبلغ ساعت اضافه كاري به عنوان سود پيمانكار در ساعات اضافه كاري در نظر گرفته مي شود.
-1پيمانكار مي بايست فيش حقوقي و واريزي خود را مطابق قانون كار كه مورد تاييد ناظر پيمانكاار ماي باشاد در اختياار پرسانل خاود
قرار دهد .
 -8حق اوالد بر اساس تعداد فرزندان مي باشد  ،كه تا سن  35سالگي آنها وفق قانون كار پرداخت مي گردد.
تبصره  : 1پيمانكار مي بايست كليه حقوق و مزاياي كاركنان خود را مطابق با طرح طبقه بندي مشاغل و جدول مزد وسنوات (پيوست)
و دستور العملهاي شورايعالي كار و امور اجتماعي شامل حقوق پايه ،مسكن ،بن ،عيدي ،سنوات ،حق اوالد ،هزينه اياب و ذهاب
،مرخصي ،لباس و وسايل ايمني ،شبكاري  ،نوبتكاري ياتعطيل كاري(در صورت نياز) ،ابزار و وسايل كار ،يك نفر ناظر( آشنا به امور
كارگزيني )و غيره پرداخت نمايد.
تبصره  : 2پرداخت هرگونه وجه به پيمانكار منوط به تاييد ناظر قرارداد مي باشد.
تبصره  : 3كاركرد عادي پرسنل پيمانكار در طول روز ،هفت ساعت و بيست دقيقه( )8:31براي هر نفر و مازاد برآن اضافه كاري بوده و
هزينه مربوطه در چهار چوب مبالغ فوق محاسبه و پرداخت مي شود و پيمانكار وجه ديگري دريافت نخواهد كرد.
تبصره : 4كارفرما مي تواند حجم قرارداد را به ميزان مورد نياز حداكثر تا  22درصد ( )%22مبلغ كل قرارداد افزايش يا كاهش دهد.
تبصره  : 2در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ،در صورتيكه پيمانكار مشمول قانون مذكور باشد با ارائه گواهي ثبت نام معتبر از
سازمان امور مالياتي معادل درصد اعالمي به مبلغ هر صورت وضعيت خود بصورت مجزا اضافه نموده و كارفرما كل مبلغ مذكور را در
هر صورت وضعيت پس از دريافت گواهي موقت ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده  ،به پيمانكار پرداخت خواهد نمود.
تبصره  : 6به قيمتهاي پ يشنهادي هيچگونه تعديلي تعلق نمي گيرد جز تعاديل ضاريب افازايش حقاوق و دساتمزد ساال 65مصاوبه
شوراي عالي كار .
ماده  -4نحوه پرداخت
 -3-8نحوه پرداخت حق الزحمه اين قرارداد با در نظر گرفتن كاركرد بصورت ماهيانه بوده كاه پاس از ارائاه صاورت وضاعيت از
سوي پيمانكار  ،بررسي وت عيين درصد راندمان ماهيانه توسط ناظر(مطابق با ماده پنج ) وكسر كسور قاانوني (مطاابق باا مااده شاش)
انجام مي گردد.
 -3-8كليااااه پرداختهااااا بااااه پيمانكااااار بااااه حساااااب شااااماره  00000000000000000بانااااك  0000000000بنااااام
 0000000000000000واريز خواهد شد.
 -1-8پرداخت صورت وضعي ت هر ماه به پيمانكار منوط به ارائه ليست بيمه پرسنل به همراه واريزي وجه حق بيمه  ،فيش حقوقي
پرسنل و ليست واريز وجه به حساب بانكي پرسنل پيمانكار  ،به ضميمه صورت وضعيت به شرح ذيل مي باشد.
مبلغ سود پيمانكاري و حقوق ناظر پيمانكار و ...به ازاي نيرو )..............................................( ...............................ریال
هزينه تهيه البسه و وسايل ايمني بابت هر نفر نيرو ماهيانه )...............................................( ...................................ریال
هزينه بيمه مسئوليت مدني بابت هر نفر نيرو ماهيانه )..................................................( .....................................ریال.
هزينه بيمه عمر و حوادث بابت هر نفر نيروماهيانه )...............................................( ........................................ریال.

ماده  -8جبران خسارت
 -3-8پرداخت حق الزحمه ماهيانه به پيمانكار براساس فرم هاي تكميل شاده مطاابق پيوسات شاماره  8ماي باشاد در صاورتي كاه
درصد راندمان ماهيانه در فرم مذكور ( متوسط كل ماه) برابر با  311باشاد  ،صاد در صاد صاورت وضاعيت باه پيمانكاار پرداخات
مي گردد .
 -3-8در صورتي كه درصد راندمان ماهيانه كمتر از  311باشد  ،حق الزحمه ماهيانه به همان نسبت كاهش (جريمه) خواهد يافت .
تبصره  : 1ميزان كاهش حداكثر به ميزان  31درصد حق الزحمه پيمانكار در ماه مورد نظر مي باشد.
 -1-8كارفرما مجاز است در صورتي كه پيمانكار برخي از موارد موجود در آناليزهزينه هاي پيمانكار مانند  ،لباس و ...تامين ننمايد،
راساً آن موارد را تامين وهزينه مربوطه را با  38درصد هزينه باالسري از صورت وضعيت پيمانكار كسر نمايد.
ماده  -6كسورات
كارفرما از هر پرداخت به پيمانكار مطابق ماده  38قانون تأمين اجتماعي ( %8پنج درصد) به عنوان سپرده بيماه كسار ماي نماياد
كه پرداخت حق الزحمه ماه آخر هر دوره از قرارداد و سپرده مذكور منوط به ارائاه مفاصاحسااب ساازمان تاامين اجتمااعي توساط
پيمانكار مي باشد.
تبصره یک :ساير كسورات بعهده پيماكار مي باشد.
ماده  – 9ناظر قرارداد
ناظر اين قرارداد مدير امور اداري و منابع انساني و يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه از سوي ايشان جهت نظارت بر حسن
اجراي مفاد قرارداد بصورت مكتوب به پيمانكار معرفي گردد  ،مي باشد .
ماده- 8تضمین اجراي تعهدات
پيمانكار يك فقره چك شركتي  ،به مبلغ )11111111111111 ( 111111111ريال به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به كارفرما
تسليم مي نمايد كه درصورت انجام كامل تعهدات و تأييد ناظر قرارداد و پس از پايان دوره تضمين به پيمانكار مسترد خواهد شد
ماده  - 7تعهدات پیمانکار
 -1-7تعهدات عمومی
 -3-3-6پيمانكار حق واگذاري تمام يا قسمتي از امور موضوع اين قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث اعم از حقيقي ياا حقاوقي را
بدون اخذ مجوز كتبي كارفرما ندارد .
 -3-3-6پيمانكار متعهد است مقررات و موارد اصول ايمني (  (HSEمحيط كار و ضوابط مربوطه تعياين شاده از ساوي كارفرماا
رعايت و به كارگران خود آموزش الزم را داده و ابالغ نمايد كارفرما را رعايت نموده و قوانين كار و تأمين اجتمااعي را در ماورد
كاركنان خود بطور دقيق وكامل اعمال نمايد .همچنين پيمانكار بايد نسابت باه عقاد قارارداد (ماورد تائيادقانون كاار) باا كاركناان
خوداقااادام و پاااس از تحويااال قااارارداد ماااذكور باااه آناااان نساااخه اي نياااز باااه كارفرماااا ارائاااه نماياااد .ضااامناً پيمانكاااار
مي بايست كليه كاركنان خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی يكي از شركتهاي بيمه اي قرار داده و بيمه نامه مربوطه را به
رؤيت كارفرما برساند .در صورت وقوع هرگونه حادثه اعم از فوتي يا نقص عضو و از كار افتادگي  ،مسئوليت حقوقي و مدني آن
به عهده پيمانكار مي باشد .

 -1-3-6ساعت شروع و پايان كار پرسنل پيمانكارتوسط ناظر قرارداد تعيين ودر صورت نياز به خدمات پيمانكار در سااير سااعات
شبانه روز يا در روزهاي تعطيل با نظر ناظر  ،پيمانكار موظف به همكاري مي باشد .
 -8-3-6پيمانكار متعهد است بمنظور جايگزيني كاركناني كه از مرخصي استفاده مي نمايند يا به دالئلي قادر باه حضاور در محال
كار در طول دوره نباشند فقط از افرادي كه قبال به كارفرما معرفي وتائيد صالحيت شده باشند استفاده نمايدوچنانچه به هر دليل فرد
جايگزين (مورد تائيد كارفرما) از سوي پيمانكار معرفي نشود به ازاء مدت زمان عدم حضاور باه ميازان سهه برابهر دساتمزد آن از
پيمانكار كسر مي گردد .
 -8-3-6پيمانكار متعهد است  ،شخصاً (مدير عامل شركت يا نماينده تام االختيار) در كارخانه سيمان المرد حضور داشته باشد.
 -9-3-6كليه مدارک استخدامي كارگران از قبيل گواهي عدم سوء پيشينه  ،گواهي بهداشت (عدم ابتال به بيماريهاي واگيردار)
وعدم اعتياد به مواد مخدر ،مدرک تحصيلي وسوابق كاري و كارت پايان خدمت و تمامي مدارک پزشكي نامه هاي اداري و...
بايستي توسط پيمانكار اخذ و در پرونده پرسنل پيمانكار نگهداري شود و به رويت ناظركارفرما رسانده شود.
 -8-3-6پيمانكارمتعهد است فيش حقوقي ماهانه را بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل و جدول مزد و سنوات (پيوست) را كه حاوي
حقوق و مزايا (شامل حقوق،ميزان كاركرد عاادي،ميزان كااركرد اضاافه كاار،مبلغ اضاافه كاار،حق اوالد،حاق مساكن،حق نوبات
كاري،حق شبكاري،اياب و ذهاب ،بن كارگري،عيدي و ). ...وكسور قاانوني ماي باشاد را پاياان هار مااه در اختياركاركناان تحات
پوشش خود قرار دهد.
تبصره  : 1پرداخت صورت وضعيت هر ماه به پيمانكار منوط به ارائه ليست بيمه به همراه مادارک وارياز وجاه حاق بيماه و ارائاه
فيشهاي حقوقي ماه قبل به همراه ليست واريز وجه به حساب بانكي پرسنل خود  ،به كارفرما مي باشد.
پيمانكار متعهد است حقوق ومزاياي پرسنل كاركنان خود در هرماه را حداكثر تا دهم ماه بعد پرداخات نماياد وايان
موضوع ارتباطي با پرداخت صورت وضعيت از طرف كارفرماا نادارد  .درصاورت تااخير در پرداخات حقاوق و مزايااي ماهياناه ،
كارفرما مجاز است به ميزان ( %10ده درصد) از صورت وضعيت ماه بعد پيمانكار را بعنوان جريمه از وي كسر نمايد همچنين در
صورت تكراركار فرما مختار است راساً جهت پرداخت حقوق و مزاياي ماهيانه اقدام وعاالوه بار جريماه فاوق باه ميازان  %8هزيناه
باالسري از پيمانكار كسر نمايد .
 -6-3-6پيمانكارمتعهد است عيدي و سنوات و مرخصي پرسنل را در پايان سال و همزمان با پرسنل كارخانه پرداخت نمايد.
 -31 -3-6پيمانكار متعهد است وسايل الزم اعام از كلياه وساايل ايمناي و وساائلي مانناد ماسك،دساتكش  ،لبااس كاار و  ......را
(مطابق جدول پيوست ) در اختياركاركنان خود قارار داده و آنهاا را مكلاف باه اساتفاده از وساايل ماورد اشااره نماياد و پيمانكاار
مي بايست قبل از خريد وسايل ايمني تاييد ناظر كارفرما را اخذ نمايد.
 -33-3-6پيمانكار متعهد است جهت كال پرسانل مربوطاه در ابتاداي قارارداد لبااس كارمناساب تهياه و باين آنهاا توزياع نماياد.
مشخصات لباس شامل فرم  ،رنگ وانادازه باياد ماورد تايياد كارفرماا و متماايز از سااير بخشاها باوده وضاعيت ظااهري كاارگران
پيمانكار نيز بايستي مرتب وتميز باشد.
 -33-3-6چنانچه در طول مدت قرارداد به دالي ل اضطراري نياز به نيروهاي خدماتي بايش از تعاداد توافاق شاده باشاد ،پيمانكاار
موظف است تعدادنيروي مورد نياز را به محل كارخانه اعزام نمايد  ،در اينصورت كارفرما نيز با توجه به افزايش خدمات ارائه شده
حق الزحمه مربوطه رابرابرمفاداين قرارداددروجه پيمانكار پرداخت خواهد نمود.

 -31-3-6پيمانكارمتعهد به بكارگيري نيروي انساني با شرائط جسمي و رواني كامال مناسب  ،مطلوب ومورد تائيد كارفرماا جهات
انجام كليه امور موضوع قرارداد مي باشد ( .صالحيت اخالقي  ،تجربه كاري  ،مدرک تحصيلي وساير شرايط ماورد نيااز باا ياد از
سوي كارفرما تائيد گردد) و موظاف باه ارائاه مادارک معايناات طاب كاار و تشاكيل پروناده جهات هار نفار و ارائاه در مااه اول
قرارداد مي باشد.
 -38-3-6درصورت عدم اجراي تعهدات مطابق مفاد قرارداد براساس نظر ناظر قرارداد  ،كليه مسئوليتها بعهده پيمانكار باوده و وي
موظف به جبران خسارت مي باشد در غير اينصورت كارفرما خسارات وارده را از مطالبات پيمانكاار وياا از محال تضامين اجاراي
تعهدات قرارداد كسر خواهد نمود .
 -38-3-6پيمانكار متعهد است يك نفر به عنوان سرپرست ( آشنا به امور كارگزيني و سيستم حقوق و دستمزد و قانون كار ) ،راا با
هزينه خودكه بصورت كتبي به كارفرما معرفي نمايد  ،كه پس از تائيد كارفرما بطور تمام وقات دركارخاناه مساتقر و طباق برناماه
تنظيمي روزانه كنترلهاي الزم را در خصوص نحاوه انجاام صاحيا كاار وخادمات آنهاا بعمال آورده باه كارفرماا گازارش داده و
مسئوليت پاسخگويي به عملكرد كاركنان پيمانكار بعهده نامبرده ماي باشاد .در صاورتي كاه ايان سرپرسات از عهاده كنتارل مفااد
قرارداد بر نيايد كارف رما مي تواند آن شخص را بر كنار نمايد و پيمانكار موظف به جاايگزين مناساب ماي باشاد و در صاورتي كاه
نتواند شخص مناسبي جايگزين نمايد 3درصد از كل مبلغ صورت وضعيت مربوط به همان ماه كسر ماي گاردد .همچناين پيمانكاار
متعهد است يك نفر مسئول با هزينه خود جهت ارتباط باا مديرتول ياد و پرسانل نظاافتي خاط تولياد باه صاورت كتباي باه كارفرماا
معرفي نمايد.
 -39-3-6هرگونه مالقات با پرسنل پيمانكار درساعات اداري و كاري منوط به قوانين و مقررات كارفرما مي باشد.
 -38-3-6كارفرما هيچگونه تعهد استخدامي  ،نسبت به كاركنان پيمانكار نداشته واز هرگوناه مسائوليتي در ايان ماوارد مبارا باوده
وكليه تعهدات ذيربط برعهده پيمانكار مي باشد .ضمنا با اتمام قرارداد  ،پيمانكاار موظاف اسات ضامن تساويه حساابهاي قاانوني ،
مفاصاحساب پرسنل تحت پوشش را به كارفرما ارائه دهد.
 -35-3-6پيمانكار متعهد است از نيروهاي بومي منطقه استفاده نمايد.
 -36-3-6پيمانكار اقرار مي نمايد كه از جميع قوانين ومقررات نااظر باراين قارارداد از جملاه مقاررات وقاوانين مرباوط باه كاار و
تامين اجتماعي وهمچنين قوانين مربوط به مالياتها وعوارض مطلع بوده ومتعهد باه رعايات آنهاسات  ،در هار حاال مسائوليت عادم
اجراي قوانين ومقررات در خصوص كاركنان تحت پوشش واجراي مفاد قرار داد متوجه پيمانكار خواهد بود و همچناين موضاوع
قرارداد را به دقت مطالعه نموده واز مفاد آن بطور كامل اطالع دارد و نسبت به اجاراي هار كادام از تعهادات خاود نماي تواناد باه
عذر عدم اطالع متعذر شود.
 -31 -3-6پيمانكار موظف است درصورت درخواست كاركنان خود نسبت به بيمه تكميلي پرسانل وافاراد تحات تكفلشاان اقادام
نمايد.
 -33 -3-6پيمانكار مكلف است كليه نيروهااي اساتخدامي خاود را پاس از تايياد و اباالغ دساتگاه نظاارت باه كاارگيري نماياد .
بديهي است عدم انجام اين مهم موجب عدم پرداخت صورت وضعيتهاي ارسالي خواهد شد .
 -33 -3-6پيمانكار بايد توان مالي تامين سه ماه حقوق كارگران خود وديگر هزينه ها را داشته باشد.

 -31-3-6كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال حوادث ناشي از كار كه ممكن است جهت كاركنان پيمانكار اتفاق بيفتد نداشته و
تنها پيمانكار در اين رابطه مسئول شناخته مي شود  .همچنين پيمانكار موظف است جهت كليه كاركنان خود را بيمه عمر و
مسئوليت اخذ نمايد.
 -38-3-6چنانچه پيمانكار از امكانات كارفرما استفاده نمايد ارزش خدمات و امكانات پس از تعيين آنها توسط ناظر قرارداد به
حساب بدهكاري پيمانكار منظور و از كاركرد وي كسر خواهد شد .
 -38-3-6پيمانكار متعهد است تعداد مورد نياز ماسك نيم صورت دو فيلتره تهيه وطبق نظر واحد  HSEدر اختيار پرسنل خط توليد
قرار دهد.
 -39-3-6پيمانكار موظف است پرونده كامل از سوابق كاري كاركنان(اعم سوابق با پرداخت بيمه يا بدون پرداخت بيمه) به همراه
طب كار به كارفرما تسليم نمايد.
تعهدات اختصاصی
 ) 7-2-1سرویس دهی به كاركنان
 -3پيمانكار روزانه موظف به توزيع فالسك چاي  ،پارچ آب و چاي فنجاني جهت پرسنل و مديران وآب جوش و نسكافه جهت
مهمانهاي شركت با اعالم قبلي كارفرما مي باشد.
 -3پيمانكار موظف به بررسي منظم درون اتاقها در خصوص وجود ليوان يكبار مصرف  ،دستمال كاغذي  ،قند و ديگرامكانات مورد
نياز مي باشد (ضمنا در خصوص وجود آب معدني و ساير وسايل مورد نياز در دفاتر مديران كنترلهاي الزم را انجام خواهد داد) .
 ) 7-2-2پذیرایی مطلوب
پيمانكار موظف به تامين ميوه  ،شيريني و( ...با هزينه كارفرما) و پذيرايي مطلوب ازپرسنل و مهمانان شركت بوده  ،دراين خصوص
بايستي ظروف  ،كارد ،قاشق و ...قبل از بكارگيري تميز شده  ،ميوه ها شسته وبا دستمال خشك شده  ،درابتداي حضور مهمانها
وسپس در فواصل زماني مناسب چاي پذيرايي شده  ،درصورت نياز ،غذا از نهارخوري به محل حضورپرسنل و مهمانها منتقل گردد.
درصورت استفاده از شيريني  ،در ظروف چيده و روي آن جهت جلوگيري از گرد وخاک سلفون كشيده شود ( ميزان پذيرايي
توسط ناظر تعيين مي شود).
 ) 7-2-3انجام سریع و دقیق امور محوله
پيمانكار موظف است به محض تماس تلفني يا ابالغ ماموريت نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايد ومسئوليت هر گونه سهل انگاري
در فرامين مربوطه به عهده پيمانكار مي باشد.
 ) 7-2-4تنظیف ظروف و فنجانها
پيمانكار موظف است ظروف وفنجانها را بعد از هر استفاده بوسيله مايع مخصوص واسكاج شستشو نموده  ،تمام آنها را بصورت
هفتگي در محلول مايع لكه بر آب به مدت الزم نگهداري نموده  ،بعد از شستشو در سبد مناسب خشك وپس از لكه گيري در مكان
مخصوص بطور مرتب بچيند.
 )7-2-2نظافت محیط
 -3پيمانكار روزانه موظف به تميز نمودن محيط اتاقها وديوارها (در صورت لزوم رنگ آميزي هر نوع لكه روي سطا ديوار)  ،تخليه
ن مودن سطل زباله ها وتميز نمودن آنها ،تميز ومرتب نمودن ميزها  ،صندليها (كفي  ،پايه ها  ،دسته ها  ،پشتي) وكليه مبلمانها  ،بررسي
عدم وجود شي ء اضافي درون اتاقها وراهروها وخارج نمودن آنها در صورت وجود  ،تميز ومرتب نمودن درب وپنجره وپرده ها ،

شيشه هاي درب ورودي ساختمانها واتاق اطالعات  ،تميز نمودن كيس كامپيوتر ،مانيتور ،كي برد  ،پرينتر ،دستگاه منبع تغذيه ،كمد
فلزي وچوبي  ،بخاري  ،پنكه  ،رادياتور پكيج ها  ،كپسول آتش نشاني  ،گوشي تلفنها  ،داخل كازيوها و ، ...مرتب نمودن چوب
لباسي  ،نظافت كف وبدنه راهروها  ،كليد وپريزهاي برق  ،تميز نمودن نرده هاي حفاظ داخل راهروها  ،بررسي تميز بودن دمپائي
وضو  ،مي باشد.
 - 3پيمانكار روزانه موظف به رسيدگي به گلها وتميز نمودن گلدانها ست.
 -1پيمانكار موظف به كشيدن جارو وتي مرطوب قبل از ورود پرسنل و در طول روز مي باشد.
 -8پيمانكار موظف است همه روزه درون نمازخانه  ،با جاروي برقي تميز نموده  ،راهروي مقابل  ،كف وبدنه ولوازم موجود نمازخانه
را تميز نگه دارد.
 -8پيمانكار هنگام كشيدن جارو سعي نمايد حتي المقدور گرد وغبار به هوا پراكنده نگردد.
-9پيمانكار درخصوص نظافت محيط آبدارخانه موظف است بصورت روزانه كف  ،ديوارها  ،روي سرويسها  ،بدنه وداخل يخچال ،
ظرف شويي و رويه گاز را تميز نمايد.
 -8پيمانكار موظف است ماهانه چهارچوب ونماي پنجره ها را تميز نموده  ،هر هفته يك نوبت شيشه اتاقها را از داخل و هر ماه يك
نوبت ازبيرون تميز نمايد.
 ) 7-2-6سرویسهاي بهداشتی
 -3پيمانكار موظف به كنترل دائم وجود دستمال رول درسرويسهاي بهداشتي است.
 -3پيمانكار در طول شبانه روز و بطور مستمر موظف است كل فضاي دستشويي ها (كف  ،ديوارها  ،درب ها و ).....را تميز نموده و
بصورت هفتگي بوسيله مواد ضد عفوني كننده شستشو نمايد.
 -1پيمانكار م وظف است مايع دستشويي استاندارد ومناسب تهيه وپس از تائيد كارفرما استفاده نمايد.
 -8پيمانكار بصورت روزانه  ،موظف به تميز نمودن صورت شوي  ،پايه مربوطه وشيرهاي آب  ،ساير تجهيزات قسمتهاي مختلف
كليه دستشويي ها  ،توالت ها  ،حمام وآشپزخانه مي باشد.
 ) 7-2-9نامه رسانی
 -3توزيع سريع و بدون تاخير نامه ها و مراسالت بين واحدهاي مختلف با توجه به محفوظ ماندن نامه ها و يادداشتهاي ضميمه و
كنترل كازيو همه قسمتها هرنيم ساعت يكبار جهت جابجايي نامه ها.
 -3توزيع كليه نامه هايي كه از طرف كارشناسان و مديران بررسي شده و تهيه كپي هاي مورد نياز .
 ) 7-2-8خدمات تاسیساتی
 -3كنترل سالم بودن المپها وسري آن درمحلهاي عمومي (مانند راهروها  ،سريسهاي بهداشتي و )...وارائه گزارش از خرابي ها به ناظر
قرارداد يا تاسيسات .
 -3كنترل راه آب ناودانها و اقدام جهت گرفتگي آنها قبل از شروع فصول بارندگي.
 -1خاموش نمودن چراغهاي اضافي طبقات در ساعات غير اداري.
 -8كنترل وضعيت گرمايش و سرمايش  ،شيرهاي دستشويي  ،شيرهاي پكيج و فالش تانك جكهاي نصب شده برروي دربها و قفلهاي
درب داخل ساختمانهاي جنبي و پشتيباني و ...و ارائه گزارش خرابيها به ناظر قرارداد
نگهداري و تنظيم نمودن ساعتهاي ديواري و دقت در تعويض باطري ساعتهاي ديواري  ،روغن كاري درب اتاقها و راهروها و...

 ) 7-2-7سایر موارد
 -3پيمانكار موظف به اجراي ساير اموري كه توسط كارفرما در چهار چوب موضوع قرارداد ابالغ ميگردد ،ميباشد.
 -3پيمانكار موظف است در مورد نحوه برخورد كارگران با پرسنل شركت ومراجعين آموزش الزم را به كاركنان خود ارائه نمايد.
 -1كاركنان پيمانكار بايستي از آموزش الزم جهت انجام وظايف خود برخوردار بوده و دوره هاي آموزشي با هزينه پيمانكار براي
آنها پيش بيني شده  ،مدارک مربوط به اين دوره ها به كارفرما ارائه گردد .در عين حال كارفرما مي تواند رأسا نسبت به تشكيل
كالسهاي آموزشي ضروري براي كارگران اقدام وهزينه مربوطه را به حساب پيمانكار منظور نمايد.
 -8طي صورتجلسه اي كليه وسايل موجود امورخدماتي  ،به پيمانكار تحويل مي گردد .ضمناً ساختمان هاي مورد موضوع قرارداد
كه به رويت پيمانكار رسيده  ،تحويل وي ميگردد  ،پيمانكار نيز موظف است ساختمان ها و وسايل را به همان صورت تحويل دهد .
درصورتي كه خسارت وزياني به هر ساختمان و وسايل تحويل شده وارد شود بدون مراجعه به مراجع قضايي  ،صرفاً با تشخيص
دستگاه نظارت ميزان آن مشخص كه جبران آن برعهده پيمانكار مي باشد.
تبصره : 33تعميرات كلي ساختمانهاي مذكور(بطور عرفي)  ،بعهده كارفرما بوده وتعميرات جزئي وهزينه نگهداري ساختمان و وسايل
بعهده پيمانكار مي باشد
 -8پيمانكار موظف است كليه تدابير الزم براي جلوگيري از وارد شدن خسارت وآسيب رسيدن به مصالا وابزار تحويلي به وي
ازطرف كارفرما منظور ودر صورت وقوع ضرر  ،كارفرما حق دارد خسارت وارده رامحاسبه واز صورت وضعيتهاي پيمانكار كسر
نمايد( .تعيين مبلغ خسارت مربوطه توسط كارشناسان كارفرما صورت مي پذيرد)
 -9پيمانكار موظف است نسبت به تامين و استقرار يك دستگاه كپي و متصدي آن جهت تكثير در كارخانه اقدام نمايد (هزينه
دستمزد متصديان وساير هزينه ها بعهده پيمانكار مي باشد)  .بديهيست هزينه كپي طبق جدول مندرج در ماده  1به پيمانكار پرداخت
مي گردد .
 -3-7شرایط كار در واحد بارگیرخانه
 3-3-6حضور عوامل پيمانكار جهت بارگيري در شب و آماده به كار نگهداشتن ماشين آالت ضروري مي باشد..
 -3-3-6سازماندهي نيروي انساني بر اساس تخصص و تجربه و تعداد مورد نياز براي انجام موضوع قرارداد طبق نظر ناظر و همچنين
برنامه ريزي و سازماندهي در شيفت شب كاري كه به تصويب كارفرما رسيده باشد از وظايف پيمانكار است .
 -1-3-6تهيه گزارشات مورد نياز و اعالم شده از طرف ناظر قرارداد ؛ در مشخصه هاي تعيين شده و بر حسب مورد بصورت
گزارشات روزانه  ،هفتگي  ،ماهيانه و ساليانه.
 -8-3-6همكاري مستقيم با واحد توليد و ساير مبادي ذيربط در تحويل سيمان طبق دستورالعمل ارائه شده توسط پيمانكار كه به
تصويب ناظر قرارداد رسيده است.
 -8-3-6تعطيلي در عمليات براي پيمانكار مطلقاً ممنوع بوده و پيمانكار مجاز نيست تحت هر شرايط و عنواني مبادرت به تعطيل
نمودن عمليات مربوط به وظايف نمايد  .در صورت انجام اين عمل بدون تاييد ناظر ،پيمانكار مكلف به جبران خسارت وارده به
كارفرما معادل دو برابر خسارت تعيين شده توسط دستگاه نظارت بوده و در صورت تكرار عالوه بر جبران خسارت ،كارفرما حق
فسخ قرارداد را خواهد داشت و پيمانكار حق هر گونه اعتراض را از خود ساقط مي نمايد .تعيين ميزان خسارت با ناظر قرارداد
مي باشد .

 -9-3-9بارگيري در بارگيرخانه بصورت پاكتي و فله بوده و پيمانكار موظف به اجراي برنامه بارگيري سيمان بر اساس سفارش نوع
بارگيري كارفرما مي باشد  .در صورتيكه در آينده در سيستم بارگيري از نظر وزن پاكتها و يا نوع آن تغييري حاصل شود پيمانكار
ملزم به اجراي آن مي باشد .
 -8-3-6سازمان كاري نيروهاي پيمانكار جهت بارگيرخانه بصورت دو شيفت كاري  5ساعته (در طول يك شبانه روز) به تعداد
جمعا ً 38نفر ( در هر روز دو شيفت جابجا و يك شيفت در استراحت مي باشد) مي بايست هر شيفت شامل  8نفر به شكل  1نفر
كارگر كيسه زن و  1نفر پاكت چيني يك نفرجهت نظافت چي محوطه بارگيرخانه در هر شيفت طبقه بندي گردد.
 -5-3-6پيمانكار متعهد است كليه تدابير الزم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به تجهيزات كارفرما اتخاذ نمايد
و اگر در اثر سهل انگاري خسارتي به تجهيزات و يا محصوالت كارفرما وارد آيد  ،پيمانكار مسئول جبران آن خواهد بود و
خسارات وارده از محل تضامين يا مطالبات پيمانكار يا ساير طرق قانوني جبران مي گردد و پيمانكارحق هر گونه اعتراض را ساقط
مي نمايد .
 -6-3-6طي صورتجلسه اي كليه وسايل موجود به پيمانكار تحويل مي گردد  .ضمناً ساختمان هاي مربوط به موضوع قرارداد كه به
رويت پيمانكار رسيده  ،تحويل وي مي گردد  ،پيمانكار نيز موظف است ساختمان هاو وسايل را به محض اعالم كارفرما ظرف مدت
 31روز به همان صورت تحويل دهد  .در صورت عدم تحويل ظرف مهلت مذكور كارفرما حق خواهد داشت رأساً نسبت به تصرف
و اعاده ساختمان و وسايل مربوطه اقدام و در اين خصوص پيمانكار حق هيچگونه ادعايي نخواهد داشت  .در صورتي كه خسارت و
زياني به ساختمان و سايل تحويل شده وارد شود بدون مراجعه به مراجع قضايي  ،صرفاً با تشخيص ناظر قرارداد ميزان آن مشخص كه
جبران آن بر عهده پيمانكار بوده و از مطالبات و تضامين و  ...رأساً توسط كارفرما كسر مي گردد .
-31 -3-6ساعت كاري پرسنل بارگيرخانه بصورت روز كاراز شنبه تا پنج شنبه مي باشد .هر نوع تغيير شيفت مطابق با قانون كار
اعمال خواهد شد.
 -33 -3-6بااا توجااه بااه اينكااه جااداول آناااليز بصااورت خااالص مااي باشااد،كارفرما عااالوه باار مبلااغ خااالص كاااركرد ،معااادل %31
بيمه پرداختي پرسنل ( طبق ليست تاييد شده تامين اجتماعي) را محاسبه و به پيمانكار و يا تامين اجتماعي پرداخت مي كند.
ماده -10تعهدات كارفرما
 -3-31پرداخت صورت وضعيتهاي پيمانكار طبق مفاد قرارداد .
 -3-31تهيه و تامين غذاي پرسنل پيمانكار بر عهده كارفرما مي باشد.
 -1-31ارائه صورت كاركرد هر ماه پرسنل (جهت محاسبه كاركرد) به پيمانكار حداكثر تا پنجم ماه بعد.
 -8-31تأمين محل استقرار جهت نماينده پيمانكاردر محل كارخانه.
 -8-31معاينات ادواري پرسنل به عهده كارفرما مي باشد.
ماده  -11فسخ قرارداد
 -3-33چنانچه در طول مدت اين قرارداد و در صورت تمديد  ،در مدت اعتبار قراردادهاي جديد تمديد شده  ،كارفرما نيازي باه
خدمات پيمانكار نداشته باشد  ،يا بعلت عدم رضاايت كارفرماا از عملكارد پيمانكاار و اباواب جمعاي وي موجباات فساخ قارارداد
فراهم گردد  ،در اين حالت كارفرما مي تواند با اخطار كتبي قرارداد را يك جانبه فسخ نموده و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را
نخواهد داشت.

 -3-33در صورت مشاهده هر گونه بي توجهي در انجام وظائف محوله ياا عادم اداماه كاار قبال از پاياان قارارداد ،كارفرماا كلياه
خسارت وارده را (به تشخيص ناظر قرارداد) از محل سپرده پيمانكار (موضوع مااده  )5برداشات ماي نماياد و عنادالزوم قارارداد را
يكجانبه فسخ خواهد نمود .درصورتي كه ميزان خسارت وارده بيش از ميزان سپرده باشد ،كارفرما مي تواند از طرق قانوني مطالبات
خود را پيگيري نمايد.
تبصره یک :در صورتيكه ميزان خسارات بيش از  ( % 31ده درصد ) مبلغ كل قرارداد شود كارفرما پس از دريافت كليه خساارات
از محل تضامين يا مطالبات پيمانكار يا ساير طرق قانوني  ،حق فسخ قرارداد را مطابق با مفاد ماده  33دارد  .مرجع تشخيص تقصير و
ميزان ورود ضرر و زيان  ،ناظر قرارداد مي باشد و پيمانكار حق اعتراض خود را ساقط مي نمايد.
 -1-33درصورت اعالم فسخ از سوي هر يك از طارفين قارارداد  ،پيمانكاار موظاف اسات تاا انجاام تشاريفات قاانوني و انتخااب
پيمانكار واجد شرائط توسط كارفرما به وظائف خود در چهار چوب اين قرارداد ادامه داده و حق الزحمه مربوطه را دريافت نمايد.
 -8-33در صورت تارک كاار از ساوي پيمانكاار  ،كارفرماا مجااز باه فساخ باوده و حاق دارد ساپرده تضامين حسان انجاام كاار
(موضوع ماده  )5پيمانكار را بابت عدم اجراي تعهدات به نفع خود ضبط نمايد.
 -8-33در صورت ورشكستگي پيمانكار.
ماده  -12حوادث قهریه (فورس ماژور)
درصورتي كه اجراي تعهدات هريك ازطرفين اين قرارداد به علت بروز عامل قوه قهريه (فورس ماژور ) شامل  :جنگ ،شورش ،
زلزله ،آتش سوزي هاي دامنه دار  ،سيل  ،شيوع بيماريهاي مسري  ،محاصره يا تحريم دولتي  ،غيرممكن گردد و طرفين بخواهند
اعالم وقوع فورس ماژور نمايند  ،بايد موضوع را به طرف ديگركتباً اطالع داده و در خواست تشكيل جلسه مشترک نمايند  ،شايان
ذكر است در اين جلسه در خصوص تمديد قرارداد و ادامه اجراي قرارداد يا انحالل آن و به تبع آن عدم انجام تعهدات طرفين،
اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده  -13حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختالف در خصوص اجراء و يا تفسير مفاد اين قرارداد  ،ابتدا نمايندگان طرفين ظرف حداكثر يك هفته از
طريق مذاكره حضوري موارد اختالف را حل و فصل خواهند كرد و ليكن در صورت عدم حصول نتيجه و يا عدم حضور نمايناده
طرفين در مذاكره حضوري  ،موضوع اختالف حسب صالحيت براي تصميم گيري به شوراي حل اختالف يا محاكم عمومي
حقوقي شهرستان شيراز يا المرد ارجاع خواهد شد.

ماده  -14اقامتگاه طرفین
نشانی كارفرما  :شيراز  ،فرهنگ شهر  ،ايستگاه  ، 31نبش زنبق  ،پالک  . 88تلفن 183-191383531 :
نشانی پیمانکار ....................................................................................................................... :
كليه مكاتبات در مورد اين قرارداد به نشاني تعيين شده توسط پست سفارشي انجام و به منزله ابالغ به طرفين قرارداد ماي باشاد و طارفين
ملزم مي باشند در صورت تغيير اقامتگاه  ،نشاني خود را به طرف مقابل ظرف  1روز قبل از تغيير  ،كتباً اطالع دهند  ،در غير اين صاورت
ارسال مكاتبات به نشاني فوق الذكر ابالغ و دريافت شده تلقي مي گردد .
این قرارداد مشتمل بر چهارده ماده و شانزده تبصره و هشت پیوست بوده كه در سه نسخه متحدالشکل و
متحدالمتن تنظیم و پس از امضا  ،كلیه نسخ داراي ارزش یکسان می باشد .

كارفرما
شركت كارخانجات سیمان المرد
(سهامی خاص)

پیمانکار

پیوست یک

جدول نیروي انسانی
واحد مربوطه

گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه
3

توليد

3

1

8

8

8

9

5

6

31

33

جمع

38
31

اداري

39

مكانيك

3
8

3

برق
جمع كل

10

32

4

1

20

تبصره  : 1در صورت اضافه شدن يك پست شغلي جديد مي بايست طبقه بندي اين پسات شاغلي توساط كارفرماا باا رعايات اصاول صاورت
گيرد.و در صورت كم شدن تعداد نيروها از جدول فوق پيمانكار حق هيچگونه ادعايي در اين خصوص نخواهد داشت.
تبصره  :2اضافه نمودن يا تعديل نيرو تنها با نامه مدير عامل يا مدير كارخانه امكان پذير مي باشد (ذكار ناوع گروه پرسنل اعم ازگروه -8 - 8
 )8-9مدت و تعداد مورد نياز ضروري است و اين نامه مي بايست ضميمه صورت وضعيت گردد.
تبصره  :3در مجوز (تبصره  )3ذكر نوع گروه و مدت و تعداد مورد نياز ضروري است .

پیوست دو
« مساحت اماكن مورد نیاز انجام امور خدماتی جهت واگذاري به پیمانکار»

ردیف

شرح

توضیحات

3

مساحت فضاي سبز كارخانه

 16/331هكتار

3

مساحت آبیاري قطره اي

 38/6هكتار

1

مساحت آبیاري دستی با تراكتور

 33/13هكتار

8

تعداد كل درختان غیر از شمشاد و گل

 33811اصله

8

درختان نیازمند پاكنی و كود حداقل
دو نوبت در سال

9

فضاي سبز پارک ها جنب درب ورودي

8

شمشادهاي بلوارها

5

6

 3/9هكتار
3881
مترمربع

جمعاً  381/38هكتار – در طول سال

8111

در فصل مناسب گل كاشته مي شود و

مترمربع

پس از اتمام عمران ،جمع آوري و

مساحت پارک بین ساختمان اداري و

8811

محيط مرتب مي گردد

رستوران

مترمربع

جهت آبیاري درختان فاقد شبکه آبیاري

يك دستگاه تراكتور و تانكر آب و يك نفر بعنوان

قطره اي كه خارج از دیوار كارخانه

شيلنگ گير تراكتور مورد نياز است كه كليه موارد

می باشد

توسط پيمانكار تهيه مي گردد.

31

فضاي عمومی بتنی

 8311متر مربع

33

پیاده رو و معابر آسفالته

 88981مترمربع

33

اماكن عمومی و فضاهاي مسقف

 3581مترمربع  -حدود 3111متر

جمعاً 89961

مربع نيز مهمانسراهاي سطا

هكتار

شهر(مديران و هيات مديره ) به آن
اضافه مي شود

پیوست سه
« شرح خدمات كاشت و نگهداري فضاي سبز جهت واگذاري به پيمانكار»
نوع خدمات
نظافت معابر
آسفالته

محل
كليه معابر آسفالت داخل سايت و ورودي كارخانه حدود  3111متر

نظافت

پاركينگ ماشينهاي اداري-پاركينگ -CCRپاركينگ ايمني-پاركينگ درب ورودي كارخانه(پاركينگ

پاركینگ ها

ميني بوس ها و ماشينهاي شخصي)

نظافت

مجموعه سرويسهاي بهداشتي كارخانه شامل اداري(3عدد)-رستوران( 3عدد)-كارگاه ساخت(3عدد)-

سرویس هاي

انبار(3عدد)-روانكاري(3عدد)-درب حراست(3عدد)1(CCR-عدد)-دفتر تحويل(3عدد) -باربري پارس

بهداشتی

ترابر(3عدد)-پارس ترابر(3عدد)-تمييز كاري سپتيك رستوران
اداري( 3طبقه)1(CCR-طبقه)-كارگاه ساخت-انبار-كارگاه برق-ايمني و بهداري-روانكاري-دفتر تحويل-

نظافت مکانها

دفتر فروش -حراست(درب ورودي)-حراست(خروجي بونكرها)-نظافت اتاقهاي پارس ترابر-نظافت -CES
مهمانسراها

پذیرایی
رستوران
متفرقه
مهمانسرا

صبحانه و ميان وعده و
كليه امورات مربوط به پذيرايي در روز و شب در اداري و CCR
نظافت كليه ساختمان رستوران
جمع آوري آشغالهاي پراكنده شده درون سايت مانند كارتن،بطري ،دستمال كاغذي و -...تمييز كاري سقف
ساختمانها موجود در سايت در صورت نياز و -...تمييز كاري مخزن هاي آب شرب در صورت نياز
نظافت و پذيرايي مهمانسرا مديران در  9واحد و هيئت مديره در  3طبقه -خريد كليه وسايل مورد نياز
مهمانسراها -ارسال و تحويل كليه بسته هاي پستي كارخانه از دفاتر سطا شهر-پخت شام

پیوست چهار
« شرح خدمات كاشت و نگهداري فضاي سبز جهت واگذاري به پیمانکار»
شرح خدمات كاشت و نگهداري فضاي سبز
3

آبیاري

3

پاكنی و كوددهی

1

هرس و تمیزكاري

8

كاشت فضاي سبز

 6ماه اول سال :هر (1سه) روز يكبار
 1ماه باقي مانده :هر (8پنج) روز يكبار
واحد فضاي سبز كه بر امور نظارت دارد ،مشخص
خواهد نمود
سالي (3دو) بار هرس شاخه هاي درختان و تميزكاري
محوطه و شاخ و برگ ناشي از هرس به عالوه گياهان
هرز و وحشي
 -3كاشت گل هاي فضاي سبز و زيبا سازي پارک
اداري ،پارک دوش رختكن و فلكه خروجي سيمان
در فصل كاشت.
 -3كاشت در فضاهاي خالي كارخانه با شمشاد،
درخت و درختچه هاي گل.
 -1انجام كارهاي مرتبط با فضاي سبز بنا به پيشنهاد
كارفرما در مكان هاي مورد درخواست .
 -8گرده افشاني درختان نخل موجود در كارخانه

پیوست پنج
سهمیه وسایل حفاظتی انفرادي به ازاي هر نفر جهت كارگران پیمانکاري
ماسک
لباس

بیلر

كار

سوت

ردیف

واحد كاري

1

بارگیرخانه

2

روپوش كاله
نسوز

ایمنی

كفش ایمنی

كفش

تنفسی

ایمنی

نیم

پد

فیلتر

ماسک ماسک

صورت
)ساالنه( )ساالنه( )ساالنه( )ساالنه(

)شش ماهه(
فلزدار

ماسک
تک
فیلتر

دستکش دستکش دستکش دستکش دستکش گوشی
كارگري جوشکاري چرمی فلزدار

برق)ساالنه( ) سالیانه( )سالیانه( )سالیانه( )ماهانه( )ماهانه( )سالیانه( )ماهانه(

1

1

1

4

4

4

2

خط تولید

2

1

1

1

1

4

4

4

1

3

ساختمانی

2

1

1

1

2

1

4

خدماتی

2

1

5

فضاي سبز

2

6

برق

2

7

معدن

2

8

نگهبان

2

9

تاسیسات

2

1

 10كارگاه ساخت 2

1

1

 12نماینده پیمانکار 2

)ماهیانه( )سالیانه( )سالیانه(

4
4

1

3
1

4

3

1

4

3

3

1

4

3

3

3

3

3

4

2

2

2
1

1

4

1

1

1

1

 11مهمانسراي المرد 2

ضدبرش

ایرپالگ

2

1

1

)ماهانه(

نخی خلبانی

گوشی

4
1

4

4

4

1
4

1

3

1

3

3

1

3

1
1

1

3

2

پیوست شش
آنالیز هزینه مواد مصرفی در كارخانه
رديف

نوع كاال

ميزان سرانه موادمصرفي در ماه

واحد

3

چاي

1015

كيلوگرم

3

قند

1059

كيلوگرم

1

شكر

1013

كيلوگرم

8

دستمال كاغذي

1088

بسته

8

دستمال رول

8

عدد

9

اسكاچ

1038

عدد

8

مايع ظرف شوئي

1019

ليتر

5

مايع دستشوئي

1093

ليتر

6

جاروب

103

عدد

31

تي

103

عدد

33

خشك كن

103

عدد

33

حشره كش

1013

عدد

31

پالستيك زباله

1038

كيلوگرم

38

پارچه تنظيف

1038

متر

38

جوهر نمك

1038

ليتر

39

ضد عفوني كننده ظروف

1019

ليتر

38

بوگير

1039

عدد

35

ليوان يكبار مصرف

8

عدد

36

آب معدني  308ليتري

3058

بطري

31

شيشه پاک كن

1013

عدد

33

ضد عفوني كننده ميوه

1013

عدد

مبلغ سرانه مواد مصرفي در هر ماه بطور خالص (ريال)
مبلغ مواد مصرفي جهت  311نفر درماه كار خانه بطور خالص (ريال)
حق الزحمه (سود)
جمع مبلغ مواد مصرفي جهت  311نفر درماه ناخالص +حق والزحمه (سود)
مبلغ ناخالص سرانه مواد مصرفي در ماه (ريال)

(جمع فوق تقسيم بر  1/8511تقسيم بر )311

مبلغ (ريال)

پیوست شماره هفت
جدول -2گروه ها و مبلغ سنوات
(با اعالم جدول مزد و سنوات  78جدول جدید جایگزین می شود)

پیوست هشت – فرم ارزیابی عملکرد

