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ميليون ليتر نفت كوره (مازوت) و  ده حمل حدود  جهت انتخاب پيمانكار  عمومي  مناقصه شرايط
گاز (گازوئيل) از محل انبار شماره دو پااليشگاه بندرعباس (مبداء) به  حدود يك ميليون ليتر نفت 

 شهرستان بندرخمير، كارخانه سيمان هرمزگان (مقصد)

   
  :مناقصه موضوع - ١

گاز ميليون ليتر نفت كوره (مازوت) و حدود يك ميليون ليتر نفت   ده حمل حدود موضوع مناقصه عبارت از 
(گازوئيل) از محل انبار شماره دو پااليشگاه بندرعباس (مبداء) به شهرستان بندرخمير، كارخانه سيمان  

 مي باشد.   رمزگان (مقصد)ه

 
 :مناقصه اسناد -٢

و تمامي صـفحات  بودهبه عنوان اسناد مناقصه  ،گردد مي تحويل مناقصه در كنندگان شركت به  كه ذيل اسناد
  آن مي بايست توسط شركت كنندگان در مناقصه مهر و امضاء گردد.

 مناقصه شرايط    -     

 قرارداد پيش نويس -

 فرم پيشنهاد قيمت -

  :قيمت پيشنهاد ارائه نحوه  -٣

اعـالم   انجـام موضـوع مناقصـه را پيشنهاد قيمـت جدول باشند  مي موظف مناقصه در كنندگان شركت -٣-١
 مي باشد. ٢٣/٠١/١٤٠١مورخ  سه شنبهضمناً آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا آخر وقت اداري روز  .نمايند 

پاكـت  در و نموده امضاء و مهر كامل بطور را اسناد صفحات كليه مي بايست مناقصه در كنندگان شركت -٣-٢
  .دريافت دارند  رسيد  ذيل تحويل وبه يكي از نشاني هاي  شده مهر و الك

  جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات ٤الف) استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 
دفتـر معاونـت   ٣٧، بـاالتراز ميـدان مينـا، پـالك  شهيد سـنجابيب)تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان  

 بازرگاني.

 يا بدون تغيير مدارك و اسناد كليه و شده كامل كنندگان شركت توسط  بايد  شده ارسال مناقصه فرمهاي  -٣-٣

 .گردند  مسترد مناقصه گزار به اي جمله يا رقم نمودن اضافه يا حذف
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 در آن منـدرج متن كليه قبول بمنزله باشند، نشده مهر يا و امضاء مدارك صفحات از برخي صورتيكه در -٣-٤

 .داشت نخواهد  آنها تغيير يا و تفسير يا و نفي به نسبت حقي وي و شده تلقي كنندگان شركت توسط 

          داشـته باشـند، اسـناد در منـدرج متـون بـا ارتبـاط در سـؤالي صـورتيكه در مناقصـه به شدگان دعوت -٣-٥
دريافـت  كتبـي پاسخ و سؤال مناقصه گزار از كتباً آگهي، انتشار از روز پس هفتظرف مدت  حداكثر توانند  مي

 .نمايند 

 تفسير، اضافه تغيير، به الزامي صورتيكه در و نبوده مستند  مناقصه گزار طرف از شده عنوان شفاهي موارد  -٣-٦

 شـركت كننـدگان اطـالع بـه مناقصه گـزار توسط  كتباً موارد اينگونه باشد، مناقصه اسناد از مواردي كسر و يا

 .شد  خواهد  ارسال آنها آدرس  به و شده رسانده

 زمان مناقصه تمديد  يا و مناقصه اسناد به مواردي كاستن يا و افزودن ، نظر تجديد  به مختار مناقصه گزار  -٣-٧

 و رقـم بـا كار قيمت كل بصورت را قيمتها بايد  دهندگان پيشنهاد . باشد  مي مناقصه مدت يافتن پايان از قبل
 و خورده خط  وجه هيچ به نبايد  شده درج هاي قيمت. نمايند  كامل نيز را شده ارائه قيمت و نموده درج حروف

 . باشد  مخدوش  يا

دفتـر معاونـت  زير بـه شرح به جداگانه پاكت سه در را خود پيشنهادات بايد  مناقصه در كنندگان شركت -٣-٨
 دريافت رسيد  و تحويل نموده ٣-٢و يا واحد تداركات كارخانه به نشاني هاي مندرج در بند  بازرگاني در تهران

  .دارند 
 : حاوي "الف"پاكت 

 بـه بايسـت مـي  كه باشد  مي ميليون ريال ) پانصد (  ريال ٥٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠ مبلغ ،مناقصه در شركت تضمين

 يا و تمديد  قابل ماه اعتبار و سه حداقل با ( داراي كد رهگيري سپام از بانك مركزي ) بانكي صورت ضمانتنامه

  )باشد  نمي قبول مورد عادي چكود. (ش  ارائه گزار مناقصه به يبانك رمز دار بصورت چك
 : حاوي" ب "پاكت

  مناقصه. شرايط فرم  -١
رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضاي مجـاز  -٢

 پيشنهاد اين مناقصه.پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور در زمان تسليم 
 مدارك هويتي دارندگان امضاي مجاز براي قرارداد، اسناد مالي و تعهد آور .   -٣

 . كارفرما رضايتنامه همراه به گذشته سال سه طي قبلي منعقده قراردادهاي و كاري سوابق -٤
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 .صالحيت تأييديه -٥

 .پيشنهادي كار انجام در مالي و عملياتي توان بر دال مداركي -٦

 .قرارداد نويسپيش  -٧

   حاوي: "ج" پاكت
  . گردند  تكميل دهنده پيشنهاد شركت بوسيله بايست پيوست كه مي جدول مطابق قيمت فرم پيشنهاد

شركت كننده مي بايست هر يك از  پاكات فوق الذكر را جداگانه الك و مهر نموده و سپس هر سه پاكت را در  

يك پاكت الك و مهر شده تحويل نموده به نحوي كه روي يكايك پاكتها ضمن ذكر محتويات آن، نام و نشاني  

  شركت كننده و شماره تماس وي و موضوع مناقصه قيد شده باشد. 

  :مناقصه اسناد استرداد و كار شرايط درباره  تياطالعا -٤

  .باشد  معتبر پيشنهادات ارائه مهلت اتمام زمان از روز ٦٠ حداقلشده، بايستي  ارائه قيمت پيشنهاد -٤-١
 .باشند  نمي بررسي قابل ،و مهر امضاء فاقد  مشروط يا مخدوش و تحويلي اسناد -٤-٢

مـورد  كار حجم و مناقصه موضوع انجام مورد در كامل و كافي اطالعات بايد  مناقصه در كنندگان شركت -٤-٣
 .بود نخواهد  پذيرفته مناقصه در كنندگان شركت جانب از عذري هيچ لذا باشند، داشته را نظر

     و نداشـته مناقصـه گـزار بـه آنهـا تحويـل از پـس را خود اسناد مطالبه حق مناقصه در كنندگان شركت -٤-٤
 .نمايند  اعمال آنها در توانند تغييراتي نمي

تلقي  مناقصه اسناد در مندرج شرايط  كليه قبول بمنزله مناقصه در كنندگان شركت توسط  پيشنهاد ارائه -٤-٥
   .گردد مي
  :آنها قرائت و ها پيشنهاد گشايش نحوه  -٥

 و معامالت باز كميسيون در پيشنهادها تسليم مهلت انقضاي تاريخ از ده روز مدت ظرف پيشنهادها كليه -٥-١
 . گردد مي مقتضي اعالم مهلت در مناقصه نتيجه ، اسناد تمامي صحت احراز صورت در و گردد مي قرائت

 يشنهادپگردد،   مشاهده آنها در نقصي يا و نبوده پاكت (الف) و (ب) كامل در موجود مدارك صورتيكه در  -٥-٢

 .شود نمي پاكت (ج)  باز و گردد مي تلقي مردود مربوطه

 داده اثر ترتيب مشروط، مخدوش و مبهم پيشنهادهاي به باشد. شرط و قيد  بدون و كامل بايد  پيشنهادها  -٥-٣

  .نمي شود
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  :ها پيشنهاد رد يا و انتخاب -٦

 در تعهـدي و مجـاز و مختـار بـوده پيشـنهادها و يا تمامي يك هر رد يا و قبول به مختار مجاز و مناقصه گزار

 حـق كننـدگان شـركت از يـك هـيچ و داشت نخواهد  نموده، ارائه را ترين قيمت پائين كه پيشنهادي انتخاب

برنده  انتخاب در عامل مهمترين و داشت نخواهند  را مناقصه برنده انتخاب و نحوه خود پيشنهاد درباره استفسار
 .باشد  مي كار وي سابقه و تجربه مناقصه

  :قرارداد عقد نحوه  -٧

 ارزيـابي قـرار و بررسـي مورد مناقصه اسناد و مدارك شده، پيشنهاد هاي قيمت قرائت و پاكات گشايش از بعد 

 قـرارداد عقد  انجام براي كننده مربوطه شركت از و شده واقع قبول مورد پيشنهاد ترين مناسب و گرفت خواهد 

  .آمد  خواهد  بعمل دعوت
  :آن نظائر و عوارض بيمه، ماليات،  -٨

 و كـار قـوانين كليه باشد، مي پيمانكاري انجام موضوع اين مناقصه از طريق انعقاد قرارداد اينكه به توجه با
 امـور وزارت و اجتمـاعي امور و كار وزارت طرف از صادره هاي بخشنامه وآخرين اجتماعي بيمه و كارگري

 و بيمه جمله از گيرد، تعلق قرارداد اين به فوق قوانين اجراي اثر در كه هرگونه پرداختي و دارائي و اقتصاد
و پيمانكار موظـف اسـت در  خواهد گرديد  پرداخت ذيربط  سازمانهاي وجه در و پيمانكار بوده بعهده ماليات

  قيمت پيشنهادي خود اينگونه موارد را در نظر بگيرد. 
  :آن استرداد نحوه  و مناقصه در شركت تضمين -٩

 بـه مناقصـه در شـركت تضـمين بعنـوان ريـال ٥٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠ مبلغ بايد  مناقصه در كنندگان شركت -٩-١

سه مـاه  داراي حداقل شرط، و قيد  بدون ( داراي كد رهگيري سپام از بانك مركزي ) بانكي نامه ضمانت صورت
 پيشـنهاد ضـميمه )، راباشـد  نمي قبول مورد عادي چك( يبانك رمز دار بصورت چك يا و تمديد  قابل اعتبار و

 .بنمايند  خود

 مسترد خواهـد  بررسي از پس نباشند  مناقصه دوم تا اول برنده نفرات جزء كه كنندگاني شركت تضمين -٩-٢

 .گرديد 

 .خواهدشد  وي مسترد به ، مناقصه اول برنده با قرارداد عقد  از پس نيز برنده دوم تضمين -٩-٣

  موضوع ( مناقصه در شركت بابت شده ارائه ضمانت قرارداد، انعقاد از پس روز بيست مدت اكثر حد  ظرف -٩-٤
  .گردد مي مسترد مناقصه برنده به تعهدات اجراي حسن تضمين دريافت ازاء در ) ٩-١بند  
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 حسن معتبر تضمين تهيه به نسبت فوق بند  در شده اشاره مدت ظرف نتواند  مناقصه برنده صورتيكه در -٩-٥

 و نمايد  ضبط  خود نفع را به مناقصه در شركت نامه ضمانت كه است مختار كارفرما نمايد  اقدام تعهدات اجراي
          اسـقاط و سلب خود را از اقدام اين به نسبت اعتراض گونه هر حق خصوص اين در مناقصه برنده ضمناً

 .نمايد  مي

جهـت  وي بـه كميسيون معـامالت نتيجه اعالم تاريخ از هفته يك مدت ظرف مناقصه برنده صورتيكه در -٩-٦
قرارداد  انعقاد به نسبت و ضبط  مناقصه گزار نفع به وي مناقصه در شركت تضمين ننمايد، مراجعه قرارداد امضاء

 ايـن قرارداد موضوع انعقاد عدم ) و ٩-٥بند  تضمين (موضوع ارائه عدم است بديهي خواهدشد. اقدام دوم نفر با

 .است ساري و جاري نيز نفردوم مورد در بند 

 ساير شرايط: -١٠

كارفرما هيچ گونه تعهد استخدامي يا استخدام دائم نسبت بـه پرسـنل پيمانكـار نداشـته و مسـئوليت     -١٠-١
 تعهدات و يا تبعات ناشي از آن كالً به عهده پيمانكار مي باشد.

 برنده مناقصه حق واگذاري موضوع مناقصه را به غير تحت هيچ شرايطي ندارد.  -١٠-٢

ارائه پيشنهاد هيچگونه حقي را براي شركت كننده در مناقصه ايجاد نخواهد نمود و به پيشنهادهايي كه   -١٠-٣
  بعداز مدت مقرر واصل شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  :مناقصه مدارك و اسناد امضاي و مهر -١١

 بايد  ها قيمت فرم پيشنهاد  قرارداد طرح،  مناقصه در شركت شرايط  شامل: مناقصه اسناد و مدارك صفحات كليه

 .رددگ شركت مهر به ممهور و رسيده"شركت پيشنهاد دهنده در امضاء حق ارندگاند"امضاي به

  
 

  پيشنهاد دهنده             مناقصه گزار 
  ..................................................................      هرمزگان(سهامي عام)شركت سيمان 
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  جدول پيشنهاد قيمت  

  شرح   رديف 
  ريال    - مبلغ كل  ريال  -   ليتر به ازاء هر  - مبلغ في  

  به حروف   به عدد  به حروف   به عدد

  ميليون ليتر نفت كوره  دهحمل   ١
  
  

      

  ميليون ليتر نفت گاز يك حمل   ٢
  
  

      

      جمع كل 
  

  * پيشنهاد قيمت فوق االشاره مي بايست بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده ارائه گردد.  
 

.............        .........................................................................، نام دارنده حساب: .................................(شماره شبا) : * مشخصات حساب بانكي
  ........................... نزد بانك: ...........................................، شعبه:.....................................، كد شعبه:....

......................................   شناسه ملي.........................،..................:.......كد اقتصادي : ....................................................... *  كدملي
 .. .........................................كد پستي : 
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 قــــــــرارداد 
     

بين   قرارداد  هرمزگان  اين  سيمان  عامشركت  شماره    )(سهامي  به  شده  ثبت    ٤٦٤١٢ثبت  اداره  در 
، باالتر از ميدان مينا ، پالك    شهيد سنجابيشركتهاي تهران به نشاني تهران، ميرداماد ، ميدان مادر ، خيابان  

به عنوان عضو هيأت مديره و مديرعامل و يكي    ................به نمايندگي آقاي    ٢٢٩٠٤٩٨٥و به شماره تلفن :    ٣٧
ناميده ميشود از يك  ((مصرف كننده عمده))  أت مديره كـه از اين پس در اين قرارداد اختصاراً  از اعضاي هي

و   شماره    ......................شركت  طرف  به  شده  ملي    .............ثبت  شناسه  اقتصادي    ........................و  كد  با 
نشاني:    .................... كدپستي    ..................................به  :    ...............................و  تلفن  شماره  به    .........................و  و 

ناميده   ((پيمانكار)) كه از اين پس در اين قرارداد اختصاراً ........................بعنوان  ............................نمايندگي آقاي 
  باشند.  ذيل منعقد ميگردد و طرفين متعهد و ملزم به اجراي دقيق مفاد آن مي   ميشود، از طرف ديگر به شرح

 موضوع قرارداد:  -ماده يك 

ليتر نفت    يك ميليونميليون ليتر نفت كوره (مازوت) و حدود    دهموضوع قرارداد عبارت از حمل حدود  
پيمانكار توسط  (گازوئيل)  بندرخمير،    گاز  شهرستان  به  بندرعباس(مبداء)  پااليشگاه  دو  شماره  انبار  محل  از 

  باشد. كارخانه سيمان هرمزگان(مقصد) در طول مدت قرارداد حسب درخواست مصرف كننده عمده مي 
     ها توسط شركت ملي پخش تغيير نمايد، پيمانكار و       چنانچه به داليل عملياتي محل تأمين فرآورده   :  ١تبصره  

مي  متعهد  متفقاً  عمده،  كننده  برنامه مصرف  با  فرآورده ريزيگردند  الزم،  كه  هاي  محلي  از  را  نظر  مورد  هاي 
تأمين   در  وقفه  باعث  تغيير  اين  كه  بنحوي  نمايند.  دريافت  وقت  اسرع  در  نموده،  تعيين  پخش  ملي  شركت 

  ها نگردد.  فرآورده 
متفقاً متعهد ميگردند درصورت  :  ٢تبصره   به هردليل فرآورده طرفين  براي  ي كه  اين قرارداد  هاي مورد نظر در 

گردد،   وقفه  بارگيري در تأسيسات نفت دچار   ، واسطه پيش آمدهاي غيرمترقبه  به  يا  و  نباشد  آماده  بارگيري 
  باشد. هيچگونه مسئوليتي متوجه شركت ملي پخش نمي 

  مدت قرارداد: -ماده دو 
  باشد. مي شمسي به مدت يكسال ........................ لغايت .........................مدت اين قرارداد از تاريخ 

با توجه به سياستهاي دولت جمهوري اسالمي به منظور بهينه نمودن مصرف سـوخت و بعضـاً لـزوم   :  ٣تبصره  
تـا در   دهنـد تغيير نوع سوخت مصرفي ، پيمانكار و مصرف كننده عمده متفقاً به شركت ملي پخش اختيـار مي
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صورت لزوم و جهت اجراي سياستهاي دولت ، هر زمان كه صالح بداند اين مدت را كاهش دهد. بديهي است در 
  باشند.اين صورت طرفين حق هيچگونه اعتراضي نداشته و راساً مسئول حل مشكالت خود مي

 ده: مبلغ كل قرارداد با در نظر گرفتن حمل ميزان مصرف متوسط يكسال مصرف كننده عمده شـامل  ٤تبصره  
ليتر نفت گاز طي يكسال مي باشد. بديهي است در صورت هر گونه تغييـر  يك ميليونميليون ليتر نفت كوره و 

در ميزان حمل نفت كوره و نفت گاز موضوع قرارداد به هر دليل كه در راستاي اجـراي سياسـت هـاي مصـرف 
كننده عمده و يا محدوديت هاي شركت پخش فرآورده هاي نفتي صورت گيرد ، پيمانكار حق هيچگونه ادعائي 

حمل كامل فرآورده هاي موضوع قرارداد نداشته و مالك تسويه حساب با وي قيمت هـاي واحـد ارائـه مبني بر  
  شده توسط پيمانكار به ازاء هر ليتر حمل نفت كوره و نفت گاز مي باشد.    

كه طرفين تمايل به تمديد قرارداد داشته باشند، بايسـتي قبـل از پايـان مهلـت قـرارداد ، : در صورتي  ٥تبصره  
راتب را كتباً به طرف مقابل اعالم نمايند. بديهي است نظر شركت ملي پخش در رابطه با تمديد قرارداد قطعي م

  باشد. مي
  كرايه حمل: -ماده سه 

ليتر نفت كوره (مازوت) به ازاء   ١٠،  ٠٠٠،  ٠٠٠كرايه حمل توافق شده در مدت قرارداد با توجه به حمل  
ريال جمعاً به مبلغ  ...............ليتر نفت گاز (گازوئيل) به ازاء هر ليتر   ١،  ٠٠٠،  ٠٠٠  ريال و حمل ..............هر ليتر  

با احتساب كليه هزينه هاي مربوطه اعم از كسور قانوني و هزينه خدمات بازيافت و يـا  ريال  ....................................
حسن انجام كار نسبت بـه پرداخـت آن   %١٠از كسر  باشد و مصرف كننده عمده متعهد است پس  انبارداري مي

  پس از دريافت هر محموله و در ازاء بارنامه معتبر اقدام نمايد. 
ماليات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهينامه ثبت موديان مالياتي در تعهد مصرف كننـده عمـده       :  ٦تبصره  

  ب را ذكر نمايد. مي باشد كه پيمانكار بايستي ذيل فاكتورهاي خود مرات

بهاي كل قرارداد و مبلغ آخرين صورت حساب   %٥قانون تامين اجتماعي، پرداخت    ٣٨طبق ماده  : ٧تبصره 
پس از ارائه آن به پيمانكار   پيمانكار موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان تامين اجتماعي خواهد بود كه

  مسترد خواهد شد .  
از  :  ٨تبصره   كار پس  انجام  تضمين حسن  بابت  از سازمان مبلغ مكسوره  مفاصا حساب  ارائه  و  قرارداد  خاتمه 

    تأمين اجتماعي به پيمانكار مسترد خواهد شد. 
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  بازرسي :  -ماده چهار
دهند تا در هر زماني كه نياز باشـد بازرسـان و مسـئوالن طرفين قرارداد به شركت ملي پخش اختيار مي

صالح بدانند ، بتوانند نسبت به كنترل و بازرسي شركت با ارائه كارت شناسايي معتبر در هر زمان و هر محل كه  
عملكرد پيمانكار و رانندگان و كاركنان پيمانكاري و محموله نفـتكش و همچنـين محـل تخليـه اقـدام نماينـد. 

  پيمانكار و مصرف كننده عمده متفقاً متعهد ميگردند همه گونه همكاري را با شركت ملي پخش انجام دهند. 
  خسارات : -ماده پنچ 

پيمانكار و رانندگان و كارمندان وي و همچنين مصرف كننده عمده و كاركنـان و كـارگران وي مسـئول 
توانند ضمن طـرح دعـوي در شـركت ملـي باشند و ميتأمين خسارت وارده به طرف مقابل و ساير اشخاص مي

  پخش ، از طريق مراجع قضايي هم نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمايند. 
  صد حمل :مق -ماده شش

مقصد حمل ، محلي است كه در فوق ذكر گرديده است و مصرف كننده عمـده و پيمانكـار بـه هـيچ وجـه مـن 
باشند. بديهي است در صورت لزوم تغيير مقصـد ، هـر اي ، راساً مجاز به تغيير آن نميالوجوه و هر دليل و بهانه

رسانده تا در صـورت موافقـت شـركت ملـي يك مكلفند محل تخليه جديد را قبالً به اطالع شركت ملي پخش  
گردند كه در صورت عدم اجراي اين بند ، شركت ملي پخش اقدام به حمل و تخليه نمايند و طرفين متعهد مي

نامه و مقررات كميته مركزي رسيدگي به تخلفـات مجـاري عرضـه و فـروش ، نسـبت بـه پخش بر اساس آئين
  نمايند. را از خود سلب و ساقط مي جريمه آنها اقدام نمايد و هرگونه اعتراضي

  سياستگذاري : -ماده هفت
باشد . بنابراين در صورت تغيير سياسـتهاي مفاد اين قرارداد تابع سياستگذاريهاي شركت ملي پخش مي

  باشند. هاي اعالم شده از سوي آن شركت ميشركت ملي پخش ، طرفين متعهد به اجراي برنامه
  : ليهزمان و ساعات تخ  -ماده هشت

ساعت قبل جهت آمـادگي حمـل بـه موقـع  ٢٤بايست پس از مراحل خريد، حداقل زمان حمل كاال مي 
  هاي نفتي با ارسال فكس يا به صورت تلفني توسط مصرف كننده عمده به پيمانكار اطالع داده شود. فرآورده
  اطالع رساني : -ماده نه

ها در مقصد تعيين شـده ، طـرفين متعهدنـد در دهدر صورت عدم رسيد و تحويل و تخليه به موقع فرآور
اسرع وقت حداكثر دو روز بعد از زمان معمول حمل ، مراتب را كتباً به شركت ملي پخش اطالع دهنـد. بـديهي 
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دهند كه هر گونه تصميمي درباره طـرفين است در صورت عدم اقدام به موقع ، به شركت ملي پخش اختيار مي
  اتخاذ و اجرا نمايد.

  : و تعيين نماينده  نظارت –ماده ده 
توانند جهت انجام امور مربوط به خود ، نماينده تام االختيار تعيين و كتباً به همديگر معرفي نماينـد طرفين مي

  كه امضاء نمايندگان مزبور حكم امضاء ايشان را خواهد داشت و براي طرفين تعهدآور است.
واحدهاي توليد و انتظامات مصرف كننده عمده بعنوان نماينده وي جهت نظارت بر حسن انجـام تعهـدات       

  پيمانكار و تأييد صورت حساب پيمانكار معرفي مي گردد. 
  تعهدات پيمانكار: -ماده يازده 

اقـدام و پيمانكار موظف است قبل از تنظيم قرارداد نسبت به اخذ مجوزهاي الزم از شركت ملي پخش   -١١-١
ناوگان حمل مورد نياز را آماده داشته باشد به نحوي كـه كمبـود نفـتكش ، موجـب تـأخير در حمـل 

كه به لحاظ كمبود نفتكش خسارتي ها براي مصرف كننده عمده نگردد. بديهي است در صورتيفرآورده
كننده عمده به مصرف كننده عمده وارد گردد ، پيمانكار موظف به جبران خسارت مورد ادعاي مصرف  

  خواهد بود. 
هاي خريداري شده از شركت ملي پخش را بدون كم و كاست و هرگونـه پيمانكار موظف است فرآورده -١١-٢

آلودگي در محل تعيين شده تخليه و تحويل نمايد. بديهي است در صورت هر گونه قصور و يـا تقصـير 
جوابگو و مسئول تحويل محموله سـالم پيمانكار و يا كاركنان و رانندگان وي ، پيمانكار شخصاً متعهد ، 

  به همان ميزان و جبران كليه خسارات وارده به مصرف كننده عمده به ميزان اعالمي وي خواهد بود. 
 پيمانكار بايستي طرف قرارداد شركت ملي پخش بوده و داراي شماره پيمان مشخص حمل باشد. -١١-٣

ها و سياستهاي شركت ملي پخش ريزيس برنامهپيمانكار با امضاء اين قرارداد متعهد گرديده كه بر اسا -١١-٤
هاي تحت پيمان خود جهت اندازه گيري و كنترل كميت و همچنـين رعايـت نسبت به معرفي نفتكش

مسائل ايمني به طور مستمر اقدام نمايد. و هر گونه مسـئوليت ناشـي از عـدم رعايـت مسـائل ايمنـي 
 .باشد كالًبعهده پيمانكار مي

كليه مقررات مربوط به وزارت راه ، اداره راهنمايي و رانندگي و غيره را در رابطـه پيمانكار موظف است   -١١-٥
هاي نفتي و همچنين كليه مقررات مربوط به قانون كـار، سـازمان تـأمين با وسيله نقليه حامل فرآورده
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مولـه آن اجتماعي و غيره را درباره كاركنان و رانندگان خود و نيز بيمه نمودن آنها و وسيله نقليه و مح
 رعايت نموده و از اين بابت مصرف كننده عمده هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.

مسئوليت حمل بار از انبارهاي شركت ملي پخش تا محل تخليه مذكور در فوق به عهده پيمانكار بـوده  -١١-٦
حـين  و قبول مسئوليت كامل و رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني ، بهداشـتي و محـيط زيسـتي در

 حمل ، توقف و تخليه توسط پيمانكار و رانندگان نفتكشهاي وي الزامي است.

ها و انجمـن هـاي ها ، شـوراها، اتحاديـهپرداخت هر گونه عوارض و ماليات ، حقوق دولتي ، شـهرداري -١١-٧
متشكله در هر استان يا شهر به هر اسم و عنوان كه طبق قوانين و مقررات بـه عمليـات حمـل و نقـل 

 باشد. هاي موضوع اين قرارداد تعلــق گيرد ، به عهــده پيمــانكار ميفرآورده

پيمانكار متعهد ميگردد كليه عوامل و پرسنل خود را كه در انجام عمليات موضوع اين قرارداد اشـتغال  -١١-٨
 به كار دارند تحت پوشش بيمه قرار دهد.

موافقت مصرف كننده عمـده بـه ديگـري   پيمانكار حق ندارد موضوع اين قرارداد را جزئاً و يا كالً بدون -١١-٩
 واگذار نمايد.

-بـر اسـاس برنامـه .................پيمانكار با امضاء اين قرارداد موظف و متعهد بـه شـروع حمـل از تـاريخ  - ١١-١٠
نمايـد ميـزان حمـل را در حـد موضـوع قـرارداد             باشـد و تعهـد ميهاي شركت ملـي پخـش ميريزي

 . (ماده يك) تثبيت نمايد 

ها در محل مصـرف كننـده عمـده مقـدور نباشـد ، پيمانكـار چنانچه به هر دليل امكان تخليه فرآورده - ١١-١١
موظف است مراتب را به شركت ملي پخش اطالع دهد تا بر اساس تصميمات شركت ملي پخش اقـدام 

 شود. 

موضـوع  هـايچنانچه به لحاظ عدم اجراي تعهدات پيمانكار به شركت ملي پخش ، از بارگيري فرآورده - ١١-١٢
گـردد خسـارات اين قرارداد توسط مسئولين شركت مزبور جلوگيري گرديد ، پيمانكار راساً متقبـل مي

 وارده به مصرف كننده عمده را به ميزان اعالمي وي پرداخت نمايد.

 تعهدات مصرف كننده عمده: -ماده دوازده 

رد نيـاز بـراي حمـل را از مصرف كننده عمده قبل از تنظيم اين قرارداد موظف است كـه سـهميه مـو -١٢-١
  شركت ملي پخش خريداري و دريافت نمايد. 
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مصرف كننده عمده متعهد است امكانات تخليه از قبيل محل تخليه و ظرفيت مخازن براي تخليه را به  -١٢-٢
نحوي آماده نمايد كه امكانات موجـود ، تكـافوي تخليـه سـهميه تخصيصـي را بنمايـد. بـديهي اسـت              

ها بيش از حد معمول وقفه بيافتد ، مصـرف كننـده عمـده ه به هر دليل در تخليه نفتكشكدر صورتي
 موظف است نسبت به پرداخت خسارات وارده به پيمانكار اقدام نمايد. 

هـاي الزم جهـت انعقـاد قـرارداد خريـد و دريافـت و اخـذ مصرف كننده عمده متعهد اسـت هماهنگي -١٢-٣
شركت ملي پخش و دريافت مجوز حمل محموله را به عمل مجوزهاي مربوطه جهت دريافت سوخت از 

 آورده و مدارك الزم را در زمان تنظيم قرارداد در اختيار پيمانكار قرار دهد.

مصرف كننده عمده متعهد است سوخت مورد نياز خود را صرفاً از محل سـهميه در نظـر گرفتـه شـده  -١٢-٤
ف نمايد و از هر گونه انحراف و جابجايي پرهيز توسط پيمانكار و فقط در قالب اين قرارداد تأمين و مصر

نمايد. بديهي است در صورت عدم اجراي مفاد اين بند، نظر كميته رسيدگي به تخلفات مجاري عرضـه 
و فروش مستقر در شركت ملي پخش قاطع و الزم االجرا خواهد بود و مصرف كننـده عمـده موظـف و 

 .باشد متعهد به اجراي تصميمات كميته مزبور مي

  : تعهدات انجامتضمين  -ماده سيزده 

تضمين مـورد قبـول مصـرف ، پيمانكار مكلف است پس از امضاء قرارداد و به منظور تضمين انجام تعهدات خود
، تضـمين مـذكور   كارفرما تسـليم نمايـد   ) مبلغ كل قرارداد حاضر را ، به%١٠كننده عمده به ميزان ده درصد (

  قرارداد، به پيمانكار مسترد مي گردد.ظرف سه ماه پس از اتمام 
 حل اختالف: -ماده چهارده 

هرگونه اختالف در تعبير و تفسير و اجراي مفاد اين قرارداد بدوًا از طريق مذاكره و دوستانه حل و فصل خواهد  
داور   عنوان  به  نفتي  فرآورده هاي  ملي پخش  توسط شركت  اول  درمرحله  مراتب  توافق  عدم  در صورت   . شد 

  پيگيري خواهد شد.   واقع در بندر خمير  مرضي الطرفين و در مرحله بعد توسط مراجع ذيصالح قانوني
  اقامتگاه قانوني: -ماده پانزده 

اقامتگاه طرفين همان است كه در متن قرارداد ذكر شده است و در صورت تغيير نشاني بايستي مراتب قبالً و 
الع طرف مقابل برسد و مادام كه به ترتيب فوق عمل نشده، هرگونه كتباً از طريق پست سفارشي يا پيشتاز به اط

اخطاريه يا نامه و ابالغي كه به نشاني سابق ارسال گردد، ابالغ شده تلقي و عذر عـدم اطـالع از ناحيـه طـرفين 
  مسموع نخواهد بود.
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  فورس ماژور:  –ماده شانزده 
ظير: باليـا و حـوادث طبيعـي و سـاير حـوادث غيـر اگر به دالئلي خارج از قدرت و اراده طرفين، حوادثي (ن

مترقبه) مستقيماً مانع از اجراي تمامي يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد براي طرفين گردد، آن حوادث 
فورس ماژور تلقي و عدم انجام تعهدات، تخلف از مفاد آن محسوب نگرديده و طرف حادثه ديـده مكلـف اسـت 

وع حادثه، مراتب را به طرف ديگر كتباً اعالم نمايد. بديهي است در صـورت ادامـه، روز پس از وق١٠ظرف مدت  
  هر يك از طرفين مي توانند با توافق فيمابين نسبت به تسويه حساب و فسخ قرارداد اقدام نمايند.  

  فسخ قرارداد:  -ماده هفده 
رت مصرف كننده عمده مي توانـد در صورتي كه پيمانكار به هر يك از تعهدات خود عمل ننمايد، در اين صو

با اعالم كتبي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و پيمانكار مكلف مي باشد ضمن استرداد وجوه مأخوذه، جرائم 
  متعلقه را پرداخت و خسارات مصرف كننده عمده را هم جبران نمايد. 

  مواد و نسخ قرارداد: -ماده هجده 
نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گرديد و هر سه نسخه آن معتبـر و حكـم اين قرارداد در هجده ماده و سه  

  واحد را خواهند داشت.
 پيمانكار                            مصرف كننده عمده   

  (سهامي عام)شركت سيمان هرمزگان 
  

                                      
 


