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  مبا سال 

احتراما ضمن تشکر از دعوت شرکت اس جی اس ایران جهت شرکت در مناقصــه بــا موضــوع ممیــزي گواهینامــه 

با توجه به بررسی هاي صورت گرفتــه اصــالحات درنظرگرفتــه ،	1401- الف- 14سیستم هاي مدیریت به شماره 

رســمی در اختیــار ایــن شــرکت شده به شرح ذیل می باشد خواهشمند است موارد زیر را به صورت شفاف و 

  قرار داده تا نسبت به ارائه پیشنهاد مالی اقدمات الزم صورت پذیرد.

		  

    موارد بخش حقوقی

جزء موارد ناعادالنه قرارداد بوده زیرا کارفرما مسئول کلیه حوادث محل کارگاهی خود بــوده و ایــن  16شماره  .1

 .  باشدبخش حذف گردد، یا اصالح شده و تعهد بر ذمه کارفرما 

  پاسخ: تایید نمیگردد

   (موارد ناعادالنه) حذف گردد 27تبصره بند  .2

  پاسخ: تایید نمیگردد

در صورت خاتمه دادن قرارداد به صالحدید کارفرما، مکلف است تمامی اقدامات صورت گرفتــه تــا  32- 2بند  .3

(ایــن مــتن جــایگزین  ید.تاریخ خاتمه قرارداد را با توجه به صورتحساب صادر شده به پیمانکار پرداخت نمای

   تبصره همین بند گردد.)

اضافه میگردد و تبصره قبلی هم به قــوت خــود بــاقی  32-2به بند  2عبارت فوق بعنوان تبصره شماره پاسخ: 

  .است

   عمل گردد. 32- 2در صورت عدم موافقت مشاور با تعلیق مجدد مطابق تبصره  32- 3بند .4

  .  پاسخ: تایید نمیگردد

  موارد بخش فنی 

دامنه شمول، در انتهاي دامنه درخواستی و سایر محصوالت مربــوط ذکــر گردیــده اســت کــه  2بند  11صفحه  .1

باعث باز بودن دامنه شمول می باشد. این مورد می بایست به صــورت دقیــق ســایر محصــوالت بیــان و یــا از 

   دامنه حذف گردد.

اضافه شــدن دامنــه کــاربرد (افــزوده شــدن  گردد: در صورتمی اضافه  عنوان تبصرهاین عبارت به پاسخ: 

چنانچه نیاز به افزایش حجم کــار باشــد گردد تا می ، اطالعات کارفرما براساس تغییرات اعالم محصول جدید)
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اقدام گردد . در صورت عدم نیاز به افزایش حجم کار، بــا توافــق بــه روز و هزینه اي -محاسبات نفرنسبت به 

  .ور گواهینامه بدون افزایش هزینه قابل انجام خواهد بودعمل آمده و صرفاً در مرحله صد

اطالعات کارفرمــا براســاس تغییــرات در این صورت ، می بایست به ادامه متن اضافه گردد:  11صفحه  2تبصره  .2

روز و هزینــه اي انجــام - نسبت به حجم کار جدیــد محاســبات نفــر در دامنه شمول و نفرات اعالم گردیده تا

   گیرد.

  مورد تائید می باشد.پاسخ: 

در خصوص درخواست کارفرما جهت انجام ممیزي مرحله اول در محل و یا بدون حضــور مــورد  5بند  12در صفحه 

    قبول نبوده و می بایست براساس قوانین و شرایط جاري توسط شرکت ممیزي کننده مشخص گردد.

  تائید می باشد. موردپاسخ: 

داده و پــس از ر دوم، ممیــز گــزارش ممیــزي را در اختیــار کارفرمــا قــراپس از انمام مرحله "متن  13صفحه  .3

و در صــورت تاییــد شــرکت بــراي صــدور گواهینامــه، در 	ه هاي الزم از دفتر مرکزي شــرکتیدریافت تایید

، "صورت پرداخت هزینه هاي ممیزي و صدور گواهینامه، اصل گواهینامــه بــه کارفرمــا تقــدیم خواهــد شــد

 اصالح گردد.

  .به شرح فوق جایگزین میگردد 13در پاراگراف دوم صفحه  پاسخ:

  مورد قبول نیست و می بایست به شرح زیر اصالح گردد: 13صفحه  1تبصره  .4

) مشاهده شود، سرممیز تــیم ممیــزي از Minor Nonconformityچنانچه در جریان ممیزي عدم انطباق جزیی (

روز نســبت  2کارفرما درخواست طرح اقدام اصالحی خواهد نمود. کارفرما موظف است ظرف مــدت حــداکثر 

ممیــزي به ارسال طرح اقدام اصالحی مورد تأیید سرممیز تیم ممیزي براي رفع عدم انطبــاق هــا بــه شــرکت 

روز طــرح اقــدام اصــالحی اعــالم  90ست ظرف مدت حداکثر اقدام نماید و پس از آن کارفرما موظف ا کننده

شده را به مرحله اجراء درآورد. بدیهی است توصیه شدن سازمان براي دریافــت گواهینامــه تــا زمــان تأییــد 

    به تعویق خواهد افتاد.شرکت طرح اقدام اصالحی توسط سرممیز 

  مورد تائید می باشد.پاسخ: 

براســاس قــوانین امکــان 	March 2022 08	بایست حذف گــردد. از تــاریخبند مربوط به لوگو می  14صفحه  .6

 درج لوگوي کارفرما بر روي گواهینامه ها وجود ندارد.
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  مورد تائید می باشد. پاسخ:

مــی بایســت حــذف گردیــده و ســازمانهاي ذیــربط نیــز  "ISO در سازمان"بند ردیابی گواهینامه  14صفحه  .7

   مشخص گردد.

گواهینامه صادره می بایست توسط مرجع اعتباردهی بین المللی کــه عضــو "به جاي بند مذکور عبارت  پاسخ:

IAF .باشد صادر گردد و همچنین قابلیت ردیابی در سایت اصلی شرکت صادر کننده گواهینامــه را دارا باشــد" 

  .میگرددجایگزین 

مــاه و بــراي مراقبتــی دوم  12ثر کمراقبتی اول حداهاي مراقبتی تاریخ انجام ممیزي بند ممیزي 14در صفحه  .8

پس از تاریخ انجام ممیزي صدور گواهینامه می باشد و موارد حداقل زمان ممیزي هــاي مراقبتــی  24حداکثر 

   و پس از تاریخ صدور گواهینامه مغایر با قوانین بوده و مورد قبول نیست.

 12هاي مراقبتی تاریخ انجام ممیزي مراقبتی اول حــداکثر ممیزي :جمله جایگزین مورد تائید می باشد.پاسخ: 

  .پس از تاریخ انجام ممیزي صدور گواهینامه می باشد 24ماه و براي مراقبتی دوم حداکثر 

رد بــازنگري قــرار ي و فرآیندهاي از پیش تعیین شده مورهر ممیزي مراقبتی موارد ضرو بند در 14در صفحه  .9

   حذف گردد. تو می بایسر قوانین بوده خواهد گرفت مغای

  مورد تائید می باشد.پاسخ: 

جدول مربوطه در زمان انجام ممیزي و با نظر سرممیز محتــرم بررســی و در صــورت لــزوم تغییــر " 15صفحه  .10

   "خواهد کرد.

  گردد.میبه قسمت توضیحات به عنوان بند اول اضافه  پاسخ:

  یر است.میزي مغاو با توجه به خدمات ممورد قبول نمی باشد  16،18،24،25،26،27بندهاي  18		صفحه .11

کــه تــامین شــرایط  19از صفحه  28با توجه به نوع فعالیت و مدت حضور و نیز مفاد بند . تایید نمیگرددپاسخ: 

احتمــال کمترین میــزان ایمن محیط کار را وظیفه شرکت کارفرما دانسته است ریسک بروز حادثه بسیار ناچیز (

معهذا به منظــور مــدیریت  .تاریخ هیچ نوع حادثه اي براي این فعالیت بروز نداده استو شدت) بوده و تا این 

چنانچه بــروز حــوادث ناشــی از شرایط مذکور و مطابق رویه شرکت کارفرما در فعالیتهاي برون سپاري شده، 

کت مسئولیتهاي مربوطه بــر عهــده شــرکتهاي پیمانکــاري بــوده و شــرقصور کارفرما در تعهدات خود نباشد 
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براساس رویه جاري خود و با توجه به شدت ریسک اعــالم شــده و نیــز وضــعیت بیمــه  بایستپیمانکاري می 

نیروهاي تحت سرپرستی، راهکار مربوطه را اجرا نماید. در صورتی که نیاز به انجام هزینــه در ایــن خصــوص 

 ل نماید.را در برآورد قیمت اعما می باشد شرکت پیمانکاري می تواند هزینه هاي مذکور

   مورد قبول نمی باشد. 1،2،3،4،8بند فسخ قرارداد موارد  20در صفحه  .12

با توجه به نــوع فعالیــت تغییرات مورد تائید می باشد. درخصوص سایر بندها  8و  1در خصوص بندهاي پاسخ: 

صورتی اعمــال در  4، 3، 2به عنوان تبصره اضافه گردد که موارد مربوط به بندهاي قرارداد، در پایان این بند 

خواهد گردید که علیرغم تحویل دو مورد اخطار کتبی جهت انجام تعهدات قرارداد بــه شــرکت پیمانکــاري از 

قصــور شــرکت  طرف کارفرما، همچنان بندهاي مربوطه به قوت خود باقی باشد و در جلسه هیئت حل اختالف،

  پیمانکاري محرز گردد.

م مراجع قضایی امکان ضــبط هــیچ یــک از تضــامین را نخواهــد پاراگراف اول کارفرما بدون حک 21در صفحه  .13

   داشت.

  پاسخ: تایید نمیگردد.

مللــی ممیــزي لهرگونه تعلیق در مدت زمان پیمان می بایست براساس قــوانین بــین ا 32،3بند  21در صفحه  .14

یــا ابطــال  تعلیق ونظر داشته باشد تا از  باشد و کارفرما می بایست این موارد را در زمان درخواست تعلیق در

   گواهینامه جلوگیري به عمل آید.

  مورد تائید می باشد. پاسخ:

ایــران. ایــن شــرط 	NACI	المــان و	DAKKS	تعهدات کارگزار به داشتن تایید صالحیت 35بند  23در صفحه  .15

سوئیس می باشــد و در صــورت داشــتن 	SAS	مورد پذیرش نیست زیرا مرجع اعتباردهی شرکت اس جی اس

ایران تایید و دریافت شده یاشــد امکــان صــدور گواهینامــه 	NACI	صنعتی مربوط به کارفرما که توسکدهاي 

   وجود خواهد داشت.		NACI		هاي

در شــرایط خصوصــی پیمــان اصــالح و اعــالم  21/03/1401مورخــه  12591پاسخ: (در ضمیمه نامه شماره 

  گردیده است.)

تکمیل شده اشاره گردیــده کــه متاســفانه هنــوز توســط سایر توافقات بت پرسش نامه  36بند  24در صفحه  .16

   کارفرما تکمیل و ارسال نشده است.
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و ضــمائم  12591طی نامــه شــماره پرسشنامه مذکور ، مطابق فرمت ارسالی آن شرکت محترم تکمیل و پاسخ: 

مناقصه گران جهت بهــره بــرداري و اســتفاده از  بارگزاري شده و به اطالع همه WWW.TZORC.IRآن در سایت 

  .است رسیدهاطالعات یکسان 

   
 


