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رديف

نتايج  /نظرات كارشناسي

9

شركت پيوسته در جهت تامين منابع مالي مورد نياز  ،برنامه ريزي و موضوع را پايش مي نمايد تا مراتب بنحو مطلوب انجام و مطالبات تامين
كنندگان در اسرع وقت پرداخت و تسويه حساب گردد.

2

در پيمانهاي عمراني هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه به دليل موضوعيت  ،در اسناد پيمان لحاظ شده و هزينه آن به پيمانكار پرداخت مي گردد
ولي در پيمانهاي امداد  ،بدليل ماهيت قراردادهاي خدماتي  ،تجهيز و برچيدن كارگاه موضوعيت نداشته و لذا جزء اسناد پيمان نبوده و قابل
پرداخت نيز نمي باشد.

9

تازمانيكه مدت در قراردادها يكسال منظور مي شده است  ،مشمول تعديل نمي گرديد و در اين حالت پيمانكاران روند ترقي قيمتها را درقيمت
پيشنهادي خود لحاظ مي نمودند  .ليكن از زمانيكه مدت قراردادها دوساله شده است  ،مراتب مشمول دريافت تعديل شده كه بخش تامين
نيروي انساني تابع افزايش حقوق و دستمزد اعالمي از سوي دولت محترم و بخش تامين تجهيزات و ماشين آالت تابع شاخص هاي اعالمي از
سوي معاونت راهبردي رياست جمهوري ميباشد  .ضمناً در رابطه با پرداخت تعديل به پيمانهاي سالهاي قبل بخشنامه صريحي تاكنون دريافت
نشده است.

4

نحوه انتخاب تامين كننده برتر  ،بر اساس دستور العمل مربوطه كه فايل آن طي  CDتقديمي  ،به تامين كنندگان شركت كننده در همايش
ارائه گرديد  ،مي باشد .ضمناً پيشنهادات ارائه شده از سوي شركت كنندگان در اين خصوص در سالهاي آتي لحاظ خواهد شد.

5

در ارتباط با رنج پيشنهادات قيمت از سوي تامين كنندگان :درصورتيكه كمترين قيمت پيشنهادي در محدوده مثبت ويا منفي ده درصد باشد ،
برنده مناقصه دركميسيون مناقصات معرفي مي گردد و درصورتيكه كمترين قيمت پيشنهادي خارج ازمحدوده مذكور باشد  ،موضوع جهت
بررسي واعالم نظر به كميته فني /بازرگاني  ،ارجاع مي گردد تا بررسي و در صورت صالحديد كميته و اعالم  ،كميسيون كار مربوطه را به
پيشنهاد دهنده  ،واگذار مي نمايد.

0

به منظور جبران ضرر و زيان تامين كنندگان ناشي از تورم  ،تعديل مطابق ابالغيه ها  ،در پيمانها پيش بيني و پرداخت مي گردد.

7

در مورد عمليات اجرايي اضافي :درصورتيكه مدت پيمان باتمام برسد وعمليات اجرايي تمام نشده باشد  ،با دستوركار و هماهنگي كارفرما  ،كار
ادامه ودر پايان عمليات اجرايي  ،درصورتي كه قصور از طرف پيمانكار باشد  ،تاخير غيرمجاز و در شرايطي كه قصور از كارفرما باشد  ،تاخير
پيمان مجاز و طبق ضوابط عمل مي گردد .در همه شرايط پيمانكار هزينه عملكرد خود را درقالب صورت وضعيت دريافت مينمايد.

8

در خصوص پرداخت پيش پرداخت  :در پيمانهايي كه مشمول دريافت پيش پرداخت مي باشد  ،توسط كارفرما متناسب با نقدينگي شركت ،
اقدام مي شود  .بديهي است در صورت لزوم نظرات واحد  HSEبه صورت ضمني قابل اعمال مي باشد.
در خصوص هزينه غذاي پرسنل  ،مطابق مفاد دفترچه پيمان و مقادير كار در عهده پيمانكار مي باشد.
براي شركت گاز استان اصفهان پيوسته ايمني بر كار تقدم داشته و مهم مي باشد و تجهيز كارگاه  ،توسط نماينده  HSEپيمانكار و نماينده

1

واحد  HSEكارفرما بازديد و پس از تائيد  ،كار شروع مي گردد .حين اجراي پروژه  ،دستگاه نظارت مراتب را كنترل و در صورت عدم رعايت

96

در رابطه با هزينه ماموريت نيروهاي اركان ثالث :در صورتيكه نيروهاي اركان ثالث بنا به دستور وخواست كارفرما به ماموريت اعزام گردند ،
هزينه ماموريت آنها طبق ضوابط قابل پرداخت مي باشد.ضمناً هزينه نيروهاي جايگزين براي كليه نيروهاي پيمانكار ،به عهده پيمانكار مي باشد.

99

در مورد هزينه اياب و ذهاب اعزام پرسنل پيمانكار به طب صنعتي :پيمانكار مي تواند نيروهاي خود را به نزديكترين مركز كه مورد تاييد كارفرما
باشد  ،معرفي (تا هزينه زيادي براي اياب و ذهاب متحمل نگردد) وگواهي سالمت آنهارا ارائه نمايد.

92

در مواردي كه تامين كاال به عهده كارفرما مي باشد  ،سعي مي گردد در زمان مهلت تامين گردد  ،در غير اينصورت در جبهه هاي كاري ديگر
كه كاالي آن وجود دارد  ،پيمانكار مشغول بكار مي شود و در صورت عدم امكان  ،تاخيرات مجاز گرديده و طبق شرايط پيمان عمل مي شود.

99

در مورد كارهاي اضافي و كسر كار :به طوركلي طبق اسناد پيمان كارفرما ميتواند  25درصد  ،كار اضافي ويا كسر كار به پيمانكار ابالغ نمايد.
درصورتيكه كاراضافي ابالغ گردد  ،هزينه آن طبق پيمان پرداخت مي گردد .متقابالً درصورت كسركاري در حد  25درصد  ،خسارتي از سوي
كارفرما به پيمانكار قابل پرداخت نخواهد بود.

اصول  ، HSEابتدا تذكر و سپس نمره منفي و كسر از صورت وضعيت بر اساس مفاد پيمان  ،انجام مي گردد.

