آگهي مناقصه محدود ٤٠١-٦
حمل فرآورده مازوت و نفت گاز

ﺷركت صنايع سيمان غرب در نظر دارد حمل مقـدار ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ليتـر فـرآورده مـازوت و ١/٥٠٠/٠٠٠
ليتر نفت گاز از مبدأ انبار ﺷركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقﻪ هـاي كرمانشـاه -ماهشـهر و اراك
بﻪ مقصد ﺷركت صنايع سيمان غرب را از طريق برگزاري مناقصﻪ محدود بﻪ ﺷـركت هـاي معتبـر واگـذار
نمايد .لذا ازكليﻪ اﺷخاص حقوقي واجد ﺷرايط دعوت مي ﺷود جهت دريافت مدارك و اسناد مناقصﻪ بﻪ
محل كارخانﻪ واقع دركرمانشاه ،كيلومتر  ١٥جاده همدان مراجعﻪ و پيشنهاد قيمت خود را بﻪ همراه سـپرده
تعيين ﺷده در متن ﺷرايط مناقصﻪ حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنﺠشـنبﻪ مـورخ ١٤٠١/٥/٢٧بـﻪ نشـاني
فوق  -ساختمان مديريت )قﺴمت حراست(  -تحويل نمايند .در ضمن ،مدارك و اسناد مناقصـﻪ از طريـق
سايت ﺷركت بﻪ نشاني  www. gharbcement.comنيز قابل دريافت مي باﺷد .اين ﺷركت در قبول
يا رد هر يك از پيشنهادهاي واصلﻪ مختار خواهد بود.

امور خريد و تامين

شركت صنايع سيمان غرب ) سهامي عام (

فرم شرايط مناقصه محدود ٤٠١-٦

ﺻﻔﺤﻪ يك

حمل فرآورده مازوت و نفت گاز
 -١زمان ارسال مدارك  :شركت كـنندگان بايد مدارك)مورد اشاره بﻪ شرح متن( را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنﺠﺸنﺒﻪ مورخ
 ١٤٠١/٥/٢٧بﻪ ساختمان اداري ) قسمت دبيرخاﻧﻪ ( سيمان غرب تسليم ﻧمايند .بديهي است بﻪ پيﺸنهادهايي كﻪ پس از مهلت مذكور دريافت گردد
ترتيب اثر داده ﻧخواهد شد.

 -٢موضوع مﻨاﻗﺼﻪ  :عﺒارت است از حمل مقدار ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ليتر فرآورده مازوت و  ١/٥٠٠/٠٠٠ليتر ﻧﻔت گاز در طول مدت قرارداد با توﺟﻪ بﻪ
اعﻼم كارفرما از مﺒدأ اﻧﺒار شركت ملي پخش فرآورده هاي ﻧﻔتي منطقﻪ هاي كرماﻧﺸاه -ماهﺸهر و اراك بﻪ مقصد كارخاﻧﻪ سيمان غرب در مﺤل
تخليﻪ مﺤمولﻪ ها) تاﻧكرهاي مازوت و ﻧﻔت گاز كارخاﻧﻪ ( در طول مدت يكسال حسب درخواست و ﻧظر مصرف كننده قابل تغيير مي باشد .بديهي
است مقادير ذكر شده فرآورده هاي ﻧﻔتي بستگي بﻪ تﺤويل فرآورده هاي ﻧﻔتي از سوي شركت ملي پخش فرآورده هاي ﻧﻔتي دارد و شركت ﺻنايع
سيمان غرب در اين خصوص هيچگوﻧﻪ تعهدي ﻧدارد.
 -٣مﺤﻞ اجراي مورد مﻨاﻗﺼﻪ  :واقع در كرماﻧﺸاه ،كيلومتر  ١٥ﺟاده همدان شركت ﺻنايع سيمان غرب مي باشد.
 -٤مدارك ﻻزم قابل ارائه به مناقصه گذار  :شامل ارائﻪ مدارك برابر اصﻞ شده :ارائﻪ آگهي تأسيس و اساسنامﻪ شركت با آخرين
تغييرات بﻪ اﻧظمام مدارك هويتي ﺻاحﺒان امضاء مﺠاز ،ارائﻪ گواهينامﻪ تأييد ﺻﻼحيت كاري ومﺠوز هاي ﻻزم از شركت ملي پخش فرآورده هاي
ﻧﻔتي منطقﻪ كرماﻧﺸاه در خصوص اﻧﺠام فعاليت مرتﺒط ،ارائﻪ سوابق كاري مرتﺒط با موضوع پيمان ،ارائﻪ تصوير قرارداد با شركت ملي پخش كﻪ

داراي اعتﺒار كافي و شماره پيمان مﺸخص باشد ،ارائﻪ آمار ﻧاوگان در اختيار باﻧضمام تصوير گواهينامﻪ پايﻪ يكم راﻧندگان و سند مالكيت.
 -٥اعتبار پيشنهادها  :پيﺸنهادهاي ارائﻪ شده از سوي شركت كنندگان بايد از هر حيث براي مدت  ٣ماه از تاريخ ارائﻪ آﻧها معتﺒر باشد.
 -٦سپرده تضمين شركت در مﻨاﻗﺼﻪ  :شركت كننده بايد ﻧسﺒت بﻪ تهيﻪ ضمانت نامه معتبر بانكي بﻪ ارزش  ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ريال )معادل
پنﺠاه ميليون تومان( و يا واريز وﺟﻪ ﻧقد بﻪ همان مﺒلغ بﻪ شماره حساب ﺟام  ٦١٩١٦٩٠٦/٨٩در وﺟﻪ شركت ﺻنايع سيمان غرب ﻧزد باﻧك ملت
)شعﺒﻪ سيمان غرب( بعنوان سپرده تضمين شركت در مناقصﻪ اقدام و ضماﻧتنامﻪ يا وﺟﻪ واريزي را بﻪ همراه فرم هاي امضاء شده شرايط و پيﺸنهاد
قيمت بصورت خواﻧا و بدون خدشﻪ و قيد و شرط در پاكت قرارداده و ﻻك و مهر ﻧمايد) .پيﺸنهادهائي كﻪ با عﺒاراتي ﻧظير درصدي پائين تر از
بقيه باشد مورد قﺒول ﻧﺒوده و رد خواهد شد(.
تبصره  :پرداخت سپرده بﻪ منزلﻪ قﺒول كليﻪ مﻔاد شرايط مناقصﻪ مي باشد و شركت كننده پس از واريز سپرده حق هيچگوﻧﻪ اعتراضي ﻧسﺒت بﻪ شرايط
مناقصﻪ ﻧدارد.
 -٧مدارك ﻻزم) نﺤوه ارائﻪ پيشﻨهادها (  :مدارك مورد اشاره بصورت خواﻧا و بدون قيد و شرط ،بصورت تﻔكيكي درسﻪ پاكت  :الف
)سپرده ( ب ) فرم پيﺸنهاد قيمت  +فرم شرايط كﻪ هر دو فرم كامﻼً تكميل شده وداراي مهر و امضاء مﺠاز باشند ( ج ) اطﻼعات ارزيابي و
تخصصي تامين كننده طﺒق بند  ( ٤قرار گيرد .هر يك از سﻪ پاكت ) الف  ،ب  ،ج( بايد ﻻك و مهر شده و ﺟمعاً در پاكت ﻻك و مهر شده
ديگري گذاشتﻪ شوﻧد  .بر روي همﻪ پاكت هاي مذكور ضمن ذكر مدارك قرار داده شده در آن بايستي ﻧام و ﻧﺸاﻧي شركت كننده و شماره تماس
وي در مناقصﻪ وموضوع مناقصﻪ بﻪ وضوح ﻧوشتﻪ شود.
مهر و امضاء
توجﻪ  :ادامﻪ مطالب )شرايط (در صﻔﺤﻪ بﻌد درج گرديده است

كد فرم  ٥١١ FO ٠١٧بازنگري

فرم شرايط مناقصه محدود ٤٠١-٦

ﺻﻔﺤﻪ دو

حمل فرآورده مازوت و نفت گاز
 -٨بررسي پيشﻨهادها  :در بازگﺸايي پاكت ها ابتدا پاكت هاي ) الف و ج ( مﻔتوح و در ﺻورتيكﻪ پيﺸنهاد دهنده حائز حداقل شرايط ارزيابي
فني  ،بازرگاﻧي و مالي باشد پاكت )ب( ﻧيز مﻔتوح و بر اساس امتياز حاﺻلﻪ برﻧده مناقصﻪ تعيين خواهد شد .بديهي است در ﺻورت عدم احراز امتياز
بر اساس معيار هاي ارزيابي و يا عدم تأييد ضماﻧت ﻧامﻪ ارائﻪ شده پاكت )ب( مﻔتوح نشده و در آخر عيناً بﻪ پيﺸنهاد دهنده مسترد مي گردد .
 -٩نﺤوه ابﻼغ بﻪ برنده  :در واگذاري موضوع مناقصﻪ بﻪ ﻧﻔرات برﻧده ،در ﺻورتيكﻪ ﻧﻔر اول ظرف مدت تعيين شده از تاريخ اعﻼم و يا ابﻼغ
كتﺒي اين شركت ﻧسﺒت بﻪ اعﻼم موافقت كتﺒي و سپردن تضمين اﺟراي تعهدات بر اساس قيمت پيﺸنهادي خود بﻪ اﻧعقاد پيمان مﺒادرت ﻧنمايد
سپرده وي بدون هيچ گوﻧﻪ تﺸريﻔات قضايي بﻪ ﻧﻔع شركت ضبط خواهد شد.
 -١٠انﺼراف برنده مﻨاﻗﺼﻪ  :در ﺻورت اﻧصراف برﻧده مناقصﻪ سپرده وي بﻪ ﻧﻔع شركت ضﺒط خواهد شد .بديهي است در ﺻورت وﺟود
ﻧﻔرات دوم و سوم موضوع ﻧيز بﻪ شرح فوق )بند (٩بﻪ آﻧان ابﻼغ خواهد شد در ﺻورتيكﻪ ﻧﻔرات مزبور ﻧيز بﻪ ترتيب اولويت ظرف مدت تعيين شده
از تاريخ ابﻼغ كتﺒي ﻧسﺒت بﻪ اعﻼم موافقت بﻪ طوركتﺒي اقدام ﻧنمايند سپرده آﻧان ﻧيز بﻪ ﻧﻔع شركت ضﺒط و در ﺻورت ﺻﻼحديد شركت
مناقصﻪ گذار موضوع مناقصﻪ تﺠديد خواهد شد.
 -١١هزيﻨﻪ درج آگهي /آگهي ها در روزنامﻪ  :در يك ﻧوبت بر عهده برﻧده مناقصﻪ خواهد بود .
 -١٢كسور  :در ﺻورت ارائﻪ گواهي ثﺒت ﻧام معتﺒر بﻪ همراه ﺻورت حساب مربوط از سوي پيماﻧكار ،پرداخت مﺒلغ ماليات بر ارزش افزوده بر
عهده شركت ﺻنايع سيمان غرب بوده اما پرداخت ساير كسور قاﻧوﻧي بﻪ عهده برﻧده مناقصﻪ خواهد بود .بنابراين پيماﻧكار موظف بﻪ ارائﻪ قيمت بر
اساس فرم پيﺸنهاد قيمت و بﻪ ﺻورت ناﺧالﺺ مي باشد.
 -١٣ﻗبول يا رد پيشﻨهادها  :بﻪ پيﺸنهادات مﺒهم ،مخدوش ،مﺸروط ،فاقد امضاء و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .همچنين
شركت ﺻنايع سيمان غرب در قﺒول يا رد هريك از پيﺸنهادات مختار خواهد بود.
 -١٤مﻨع واگذاري مﻨاﻗﺼﻪ  :برﻧده مناقصﻪ بﻪ هيچ عنوان حق واگذار ي ،تنﻔيذ و يا اﻧتقال كل و يا قسمتي از موضوع مناقصﻪ را بﻪ غير ﻧدارد.
 -١٥نﺤوه استرداد سپرده  :پس از ارائﻪ پاكت هاي قيد شده از سوي شركت كنندگان بﻪ مناقصﻪ گذار ،مدارك بﻪ هيچ عنوان مسترد
ﻧخواهد شد و استرداد مورد سپرده بﻪ ساير افراد ﻧيز بعد از اﻧعقاد قرارداد با ﻧﻔر برﻧده و ارائﻪ تضمين مورد قﺒول بﻪ كارفرما ﺻورت خواهدگرفت.
عطف بﻪ آگهي /آگهي هاي درج شده در روزﻧامﻪ و سايت شركت شماره  /شماره هاي  -------------------------موضوع اعﻼم مناقصﻪ فوق الذكر اينﺠاﻧب ------------------------------------

بعنوان شخص حقوقي  /مدير عامل شركت  ---------------------------------------ضمن بررسي موضوع و رويت آن و قﺒول كليﻪ بندهاي مندرج در متن شرايط اعﻼم شده ،بدينوسيلﻪ آمادگي خود را در
مهلت تعيين شده ﺟهت شركت در اين مناقصﻪ اعﻼم مي ﻧمايم ضمناً بموﺟب قﺒض باﻧكي شماره ----------------------------------

باﻧك  ----------------------مﺒلغ خواستﻪ شده ﺟهت تضمين شركت در اين مناقصﻪ كارسازي و بﺤساب واريز ﻧموده ام .

باﻧك ملت  /ضماﻧتنامﻪ باﻧكي شماره ---------------------

ﻧﺸاﻧي دفتر كار يا مﺤل اقامت ) آدرس كامل پستي(  ----------------------------------------------------------------------------------------- :كد پستي ------------------

پﻼك  -------------------تلﻔن  ------- ---------- :فاكس  ------------------تلﻔن همراه  ----------- ---- -------تاريخ تكميل فرم / :

مهرو امضاء

١٤٠١ /

كد فرم  ٥١١ FO ٠١٧بازنگري ٠٠

فرم پيشنهاد قيمت ﻣناقﺼﻪ ﻣحدود ٤٠١-٦
رديف

حمل فرآورده مازوت و نفت گاز
شرح مورد مناقصه

مقدار

حمل فرآورده مازوت در طول مدت

شركت صنايع

قرارداد با توجه به اعﻼم كارفرما  ،از

١

مبداء انبار كرمانشـاه و در مواقع
لـزوم از ماهشـهـر و اراك به مقصد
كارخانه سيمان غرب در محل تخليه

سيمان غرب

٤٠/٠٠٠/٠٠٠
ليتر مازوت

محموله )تانكرهاي مازوت كارخانه(

از كرمانشاه به

حمل فرآورده مازوت در طول مدت

شركت صنايع

قرارداد با توجه به اعﻼم كارفرما  ،از

٢

سيمان غرب در محل تخليه محموله
)تانكرهاي نفت گاز كارخانه(

صنايع سيمان غرب

صنايع سيمان غرب

مصرف كننده قابل تغيير مي باشد .

ازماهشـهـرو اراك به مقصد كارخانه

از ماهشهر به شركت

از اراك به شركت

كه حسب درخواست و صﻼحديد

مبداء انباركرمانشـاه و در مواقع لـزوم

مبدأ -مقصد
از كرمانشاه به

سيمان غرب

١/٥٠٠/٠٠٠
ليتر نفت گاز

كه حسب در خواست و صﻼحديد
مصرف كننده قابل تغيير مي باشد .

مبلغ واحد ) ليتر( ناخالص به ريال

مبلغ واحد ) ليتر( به عدد ناخالص به ريال:
مبلغ واحد ) ليتر( به حروف ناخالص به ريال:
مبلغ واحد ) ليتر( به عدد ناخالص به ريال:
مبلغ واحد ) ليتر( به حروف ناخالص به ريال:
مبلغ واحد ) ليتر( به عدد ناخالص به ريال:
مبلغ واحد ) ليتر( به حروف ناخالص به ريال:
مبلغ واحد ) ليتر( به عدد ناخالص به ريال:
مبلغ واحد ) ليتر( به حروف ناخالص به ريال:

از ماهشهر به شركت مبلغ واحد ) ليتر( به عدد ناخالص به ريال:
صنايع سيمان غرب

از اراك به شركت
صنايع سيمان غرب

مبلغ واحد ) ليتر( به حروف ناخالص به ريال:
مبلغ واحد ) ليتر( به عدد ناخالص به ريال:
مبلغ واحد ) ليتر( به حروف ناخالص به ريال:

)مبلغ كل با توجه به سهميه اختصاص يافته از هر يك از سه مبدأ كرمانشاه  -ماهشهر  -اراك به شركت صنايع سيمان غرب و بر
اساس مبلغ واحد ارائه شده محاسبه مي گردد(.

عطف به آگهي /آگهي هاي درج شده در روزنامه و سايت شركت شماره  /شماره هاي  -------------------موضوع اعﻼم مناقصه فوق الذكر اينجانب ---------------------
بعنوان شخص حقوقي  /مدير عامل شركت  ---------------------------------------ضمن بررسي موضوع و رويت آن و قبول كليه بندهاي مندرج در متن شرايط اعﻼم شده
،بدينوسيله آمادگي خود رادر مهلت تعيين شده جهت شركت در اين مناقصه اعﻼم مي نمايم ضمناً بموجب قبض بانكي شماره  ----------------------------بانك ملت  /ضمانتنامه
بانكي شماره  --------------------بانك  ---------------------مبلغ خواسته شده جهت تضمين شركت در اين مناقصه كارسازي و بحساب واريز نمودام.
نشاني دفتر كار يا محل اقامت ) آدرس كامل پستي( ------------------------------------------------------------------------------------------- --- :
كد پستي  -----------------پﻼك  ------------تلفن  ---- ---------- :فاكس  --------------تلفن همراه  -------------------تاريخ تكميل فرم ١٤٠١ / / :

مهرو امضاء
كد فرم  ٥١١ FO ٠١٧بازنگري ٠٠

قرارداد حمل فرآورده هاي نفتي
اين قرارداد بين شركت صنايع سيما ن غرب به شماره ثبت  ٤٣٧به نشاني كرمانشاه كيلومتر  ١٥جاده همدان بــه نماينــدگي آقــاي مســعود

جليليان به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره و يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره كــه منبعــد در ايــن قــرارداد مصــرف كننــده عمــده
ناميده مي شوند از يك طرف ،و شركت  -----سهامي خاص به شماره ثبت  ----با كد اقتصادي  -------و به شماره پيمان -----

به نشاني كرمانشاه ،بلوار زن ،پاركينگ اختصاصي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشاه ،كــد پســتي ، -----------

ﺗلفن  --------و  -------به نمايندگي ) -----مدير عامل( به عنوان پيمانكار از طرف ديگر بر اساس شرايط ذيل منعقد مي گردد
و مصرف كننده عمده و پيمانكار با امضاء اين قرارداد ملزم به انجام و اجراي ﺗعهدات مربوط مي باشند.

ماده  - ١موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از حمل مقدار  ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ليتر فرآورده مازوت و حمل مقدار  ١.٥٠٠.٠٠٠ليتر نفــت گــاز از مبــداء انبــار
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه به مقصد كارخانه سيمان غرب در محل ﺗخليه محموله هــا )ﺗانكرهــاي مــازوت و

نفت گازكارخانه( حسب درخواست و نﻈر مصرف كننده.

تبصره -١چنانچه بنا به دﻻيل عملياﺗي محل ﺗﺄمين فرآورده مذكور ﺗوسط شركت ملي پخش فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه كرمانشــاه
ﺗغيير يابد ،پيمانكار و مصرف كننده عمده متفقاً متعهد مي گردند با برنامه ريزي هاي ﻻزم ،فرآورده مورد نﻈر را از محلــي كــه شــركت

ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه ﺗعيين مي نمايد در اسرع وقت به نحــوي كــه ايــن ﺗغييــر باعــث وقفــه در ﺗــامين فــرآورده
نگردد ،دريافت كنند.

تبصره - ٢درصورﺗيكه به هر دليل فرآورده هاي مورد نﻈر در اين قرارداد براي بارگيري آماده نباشد و يا بواسطه پيش آمد هاي غيــر

مترقبه بارگيري در ﺗﺄسيسات نفت دچار وقفه گردد ،هيچ گونه مسئوليتي متوجه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـــاه
و مصرف كننده عمده نمي باشد.

تبصره  -٣در صورت اختصاص سهميه بيشتر از طرف شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه ،با ﺗﺄييد ناظر قــرارداد

پيمانكار بايد نسبت به حمل مازوت مازاد بر مقدار قرارداد اقدام نمايد .بديهي است مﻼك محاسبه ،مبلغ واحد ﺗعيين شده در اين قرارداد
مي باشد.

ماده  - ٢مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از ﺗاريخ ١ ٤٠١/٦/١لغايت ١٤٠٢/٥/٣١ﺗعيين مي گردد كه مدت فوق با وجود گاز سوز بودن سيستم كوره كارخانه

بنا به ﺗشخيص مصرف كننده عمده قابل ﺗغيير خواهد بود و پيمانكار نيز نسبت به فسخ يك جانبه قرارداد از جانب مصرف كننده عمده
حﻖ اعتراض نخواهد داشت.

تبصره -١با ﺗوجه به سياست هاي دولت جمهوري اسﻼمي ايران به منﻈور بهينه نمودن مصرف سوخت و بعضاً لزوم ﺗغيير نــوع ســوخت
مصرفي ،پيمانكار و مصرف كننده عمده متفقاً به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه اختيار مي دهند ﺗا در صورت لزوم
و جهت اجراي سياست هاي دولت هر زمان كه صﻼح بداند اين مدت را كاهش دهد.

تبصره -٢درصورﺗيكه مصرف كننده عمده ﺗمايل به ﺗمديد قرارداد داشته باشد اين قرارداد از ﺗاريخ انقضاي آن به مدت  ٢مــاه بــا نــرخ
اين قرارداد ﺗمديد مي گردد.

ماده - ٣كرايه حمل و نحوه پرداخت
مبلغ كل قرارداد بابت حمل كل فرآورده مازوت و نفت گاز موضوع قرارداد از مبداء كرمانشــاه معــادل --------------) --------

ريال ناخالص برآورد گرديد.

 -١-٣كرايه حمل ﺗوافﻖ شده در مدت قرارداد به ازاء هر ليتر حمل فرآورده مازوت و نفــت گــاز از مبداءكرمانشــاه  ( ------) ---ريــال
ناخالص ﺗعيين گرديدكه مصرف كننده متعهد است نسبت به پرداخت آن بــه صــورت ماهيانــه بــا دريافــت صورﺗحساب،كســر هزينــه هــاي

باﻻسري ،كسور قانوني و دريافت مفاصاحساب بيمه در صورت ﺗﺄييد ناظر قرارداد به پيمانكار پرداخت نمايد.

تبصره -١مصرف كننده عمده هيچ گونه ﺗعهدي در خصوص ﺗﺄمين يا هزينــه اســكان ،غــذا و ايــاب و ذهــاب جهــت مراجعــه و حضــور
پيمانكار و يانمايندگان وي در محل كارخانه را نداشته و در صورت ضرورت و ﺗمايل پيمانكار بــه اســتفاده از خــدمات مزبور،كليــه هزينــه

هاي مربوطه محاسبه و به حساب بدهكار پيمانكار منﻈور خواهد شد.
تبصره  -٢نﻈر به اينكه از مبلغ كرايه حمل فوق الذكر ،مبلغ  ٣ريال بابت هزينه هاي باﻻ سري مستقيماً از طرف مصرف كننده عمده در
وجه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشاه پرداخت خواهدگرديد و جزء درآمد پيمانكار محسوب نمي گردد ،لذا كسور

قرارداد شامل

كسر خواهد شد.

 ٧ ١درصد بيمه ﺗﺄمين اجتماعي بر اساس نرخ حمل از مبداء كرمانشاه )بــر اســاس صــورت وضــعيت( محاســبه و از آن

٩

 -٢-٣كرايه حمل هر محموله در صورت ﺗحويل اصل مدارك بارگيري شامل اصل بارنامه ﺗمبردار ،اصل بــرگ ﺗحويــل محمولــه ،اصــل
قبض هاي باسكول مبداء و مقصد و ساير مدارك مربوط پس از ﺗﺄييد ناظر قرارداد و كسر كسور قانوني ﺗسويه و پرداخت مي گردد.
 -٣-٣از هر صورﺗحساب پيمانكار معادل %١٠آن به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر مي گردد كه در پايان مدت قرارداد و در صورت
ﺗﺄييد ناظر قرارداد نسبت به استرداد آن به پيمانكار اقدام مي شود.

تبصره -٣مبالغ فوق بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.بديهي است پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده منوط به ارائه
گواهي ثبت نام معتبر به همراه صورت حساب مربوط از سوي پيمانكار مي باشد.

تبصره -٤براساس اعﻼم نﻈر كارفرما حجم قرارداد و مبلغ كل قرارداد ﺗا  %٢٥قابل كاهش يا افزايش ميباشد.

ماده ٤
طرفين قرارداد به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه اختيار مــي دهنــد ﺗــا در هــر زمــاني كــه نيــاز باشــد بازرســان و
مسئوﻻن شركت با ارائه كارت شناسايي معتبر در هر زمان و هر محل كه صﻼح بدانند نسبت بــه كنتــرل و بازرســي عملكــرد پيمانكــار و

رانندگان وكاركنان پيمانكاري و محموله نفتكش و همچنين محل ﺗخليه اقدام نمايند .پيمانكــار و مصــرف كننــده عمــده متفقـاً متعهــد

مي گردند همه گونه همكاري را با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه انجام دهند.

ماده ٥

طرفين مي ﺗوانند جهت انجام امور مرﺗبط با قرارداد فيما بين نسبت به ﺗعيين و معرفي مكتوب نماينده ﺗام اﻻختيار خود اقــدام نماينــد كــه
امضاء نمايندگان مزبور حكم امضاء ايشان را خواهد داشت و براي طرفين ﺗعهدآور است.

ماده ٦

مقصد حمل محلي است كه در مقدمه قرارداد به عنوان محل ﺗخليه ذكر گرديده ،لذا پيمانكار به هيچ عنوان و يا به هر دليل و بهانه اي راساً

مجاز به ﺗغيير آن نمي باشد .بديهي است درصورت لزوم ﺗغيير مقصد ،هر يك مكلف است محل ﺗخليه جديد را قبﻼً به اطﻼع شركت ملي
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه رسانده و پس از اخذ موافقت شركت مذكور ،پيمانكار ملزم و متعهد به حمل و ﺗخليه در محــل

ﺗعيين شده خواهد بود .طرفين متعهد ميگردند كه درصورت عدم اجراي اين بند ،شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه بر
اساس آيين نامه و مقررات كميته مركزي رسيدگي به ﺗخلفات مجاري عرضه و فروش نسبت به جريمه آنها اقدام نمايــد و طــرفين قــرارداد

حﻖ هرگونه اعتراض و ادعايي را در اين خصوص از خود سلب مي نمايند.

ماده ٧

مفاد اين قرارداد ﺗابع سياستگذاري هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد.

ماده ٨

زمان و ساعت ﺗخليه كه به ﺗوافﻖ طرفين رسيده به صورت  ٢٤ساعته ) شبانه روزي ( مي باشد .همچنين بنابر اعــﻼم مصــرف كننــده عمــده،
بارگيري و ﺗخليه در روزهاي ﺗعطيل انجام مي شود.

ماده ٩

در صورت عدم رسيد و ﺗحويل و ﺗخليه به موقع فرآورده در مقصد ﺗعيين شده ،طرفين متعهدند در اســرع وقــت و حــداكثر دو روز بعــد از
زمان معمول حمل مراﺗب را كتباً به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه اطﻼع دهنــد .در غيــر اينصــورت شــركت ملــي

پخش اختيار مي دهدكه هرگونه ﺗصميمي درباره طرفين اﺗخاذ و اجرا نمايد.

ماده ١٠

مقرر گرديد مصرف كننده عمده پــس از دريافــت صورﺗحســاب ،كرايــه حمــل را بــه شــركت حمــل و نقــل فــرآورده هــاي نفتـي بــزرگ

ﺗانكرداران كرمانشاه پرداخت نمايد.

ماده  - ١١تعهدات پيمانكار

 -١-١١پيمانكار ملزم به رعايت كليه اصول اخﻼقي ،اصول ايمني ،دستورالعمل ها ،قوانين و مقررات وزارت راه و شهرسازي ،وزارت نفت
و ساير سازمان هاي حمل و نقل در مدت انجام كار مي باشد.

 -٢-١١پيمانكار متعهد مي گردد كه مشمول قانون ممنوعيت منع مداخله كاركنان دولت در معامﻼت دولتي مصوب دي ماه  ١٣٣٧شمســي
نيست.

 -٣-١١پيمانكار موظف است آمار بارگيري روزانه را حداكثر ﺗا ساعت ١٠صبح روز بعد ) با ذكر مشخصات كامل ﺗــانكر ،بــرگ ﺗحويــل
محموله ،شماره بارنامه و ﺗناژ بارگيري ( از طريﻖ دورنگار به محل مصرف كننده عمده ارسال نمايد.

 -٤-١١پيمانكار موظف است قبل از ﺗنﻈيم قرارداد نسبت به اخذ مجوزهاي ﻻزم از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه
اقدام نمايد و ناوگان حمل مورد نياز را آماده داشته باشد به نحوي كه كمبود نفتكش باعث كاهش حمــل فــرآورده بــراي مصــرف كننــده
نگردد .بديهي است در صورﺗي كه به لحاظ كمبود نفتكش خســارﺗي بــه مصــرف كننــده عمــده وارد گــردد ،پيمانكــار موظــف بــه جبــران

خسارت مورد ادعاي مصرف كننده عمده خواهد بود.
 -٥-١١پيمانكار متقبل مي گردد ذخيره سازي مازوت كارخانه را به طور كامل انجام داده و مخازن خالي را پــر نمايــد .همچنــين پيمانكــار
بايد نسبت به ﺗﺄ مين ﺗانكرهاي حمل مازوت به اندازه كافي اقدام نمايد و در هر مرحله حمل نســبت بــه ﺗــوزين ﺗانكرهــاي ســوخت قبــل از
بارگيري و قبل و بعد از ﺗخليه اقدام نمايد )ﺗوزين پر و خالي ﺗانكرها(.
 - ٦-١١پيمانكار موظف است فرآورده خريداري شده از شركت ملي پخش را بدون كم و كاست و هرگونه آلودگي در محل ﺗعيين شده
ﺗخليه و ﺗحويل نمايد .بديهي است در صورت هرگونه قصور و يا ﺗقصير پيمانكار و كاركنــان و راننــدگان وي ،پيمانكــار شخصـاً متعهــد و

جوابگو خواهد بود و جبران كسري بار و خسارت وارده به عهده پيمانكار مي باشد كه بايد ﺗوسط وي پرداخت شود.

 - ٧-١١پيمانكار بايد طرف قرارداد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران بوده و داراي شماره پيمان مشخص باشد.
 - ٨-١١پيمانكار با امضاء اين قرارداد متعهد گرديد كه بر اساس برنامه ريزي ها و سياست هاي شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي
ايران نسبت به معرفي كتبي نفتكش هاي ﺗحت پيمان خود جهت اندازه گيري و كنترل كميت و همچنين رعايت مسائل ايمني و بهداشــتي
مطابﻖ دستور العمل پيمانكاران حمل سوخت به طور مستمر اقدام نمايد.
 -٩-١١رعايت مقررات ايمني در جاده ها ،محل بارگيري و ﺗخليه براي پيمانكار ﻻزم اﻻجراء مي باشد و پيمانكار موظــف اســت مقــررات
مربوط به حمل مواد آﺗش زا )با ﺗوجه به مشخصات فيزيكي و شيميايي محموله( را از محل بارگيري ﺗا مقصد رعايت نمايد.

 -١٠-١١ﺗانكرهاي معرفي شده از سوي پيمانكار بايد از لحاظ ايمني و استاندارد داراي ﺗﺄييديه از شركت بازرسي معتبــر بــوده و هــيچ گونــه
آلودگي نداشته باشند.بديهي است در صورت هرگونه آلودگي محموله،پيمانكار ملزم به رفع آلودگي و جبران خسارت وارده خواهد بود.

 -١١-١١مفاد مواد ١٣و  ٩٥قانون كار به پيمانكار ﺗفهيم گرديد و مقرر شد كليه مسائل حفاظتي و ايمني حسب مواد قانون كار را در مــورد
كارگران خود اعمال نمايد و پاسخگوي هرگونه خسارت وارده به محيط زيست در مسير حمل محموله ها مي باشد .شركت صنايع سيمان
غرب هيچگونه مسئوليتي در قبال حوادث ناشي از كار در خصوص كارگران پيمانكار اعم از حوادث جزئي و يا نقص عضو و فوت نداشته
و پيمانكار راساً مسئول مي باشد و ﺗمام مسئوليتهاي كيفري و حقوقي و مدني از جمله پرداخت ديه متوجه پيمانكار خواهد بود.

 -١٢-١١پيمانكار متعهد است كليه مقررات مربوط به قانون كار و سازمان ﺗﺄمين اجتماعي را رعايت نمايد .همچنين موظف به ﺗﺄمين حقوق
و مزايا اعم از بهداشت و درمان ،مسكن ،اياب و ذهاب ،غذا و غيره جهت رانندگان مرﺗبط بــا موضــوع قــرارداد مــي باشــد و از ايــن بابــت

مصرف كننده عمده هيچ گونه ﺗعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.

 - ١٣-١١پرداخت هرگونه عوارض و ماليات ،حقوق دولتي ،شهرداري ها ،انجمن هاي متشكله در هر استان يا شهر به هر اسم و عنوان كــه
طبﻖ قوانين و مقررات به عمليات حمل و نقل فرآورده موضوع اين قرارداد ﺗعلﻖ گرفته است ،به عهده پيمانكار مي باشد.

 -١٤-١١پيمانكار حﻖ ندارد موضوع اين قرارداد را جزئاً وكﻼً بدون موافقت مصرف كننده عمده به ديگري واگذار نمايد.
- ١٥-١١پيمانكار با امضاء اين قرارداد موظف و متعهد به شروع حمل از ﺗاريخ ﺗعيين شده در ماده ٢قرارداد براساس برنامه ريزي هاي

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه مي باشد و ﺗعهد مي نمايد ميزان حمل را در حد موضوع قرارداد )ماده يك( ﺗثبيت
نمايد.

 - ١٦-١١چنانچه به هر دليل امكان ﺗخليه فرآورده در محل مصرف كننده عمده مقدور نباشد ،پيمانكار موظف است مراﺗب را بــه شــركت
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه اطﻼع دهد ﺗا براساس ﺗصميمات شركت مذكور اقدام شود.

 - ١٧-١١چنانچه شركت ملي نفت به هر علتي از ﺗحويل سوخت خودداري نمايد مصرف كننده عمده هيچگونه ﺗعهدي در قبال پيمانكــار
نخواهد داشت.
 - ١٨-١١چنانچه به علت عدم اجراي ﺗعهدات پيمانكار در قبال شركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه كرمانشـــاه ،از بــارگيري

فرآورده هاي موضوع اين قرارداد ﺗوسط مسئولين شركت مزبور جلوگيري گردد ،پيمانكار رأساً متقبل مي گردد خسارت وارده به مصرف
كننده را پرداخت نمايد.بديهي است در صورت عدم ﺗوانايي پيمانكار جهت حمل فرآورده هاي موضوع قرارداد ،مصــرف كننــده جهــت
انتخاب پيمانكار جديد اقدام مي نمايد و مابه التفاوت كرايه حمل به حساب پيمانكار منﻈور مي گردد و پيمانكار حﻖ هيچ گونــه اعتراضــي

نخواهد داشت.

 -١٩-١١پيمانكار در قبال خسارت وارده احتمالي به ﺗﺄسيسات و اموال شركت فرآورده هاي نفتي )مبداء بــارگيري( و يــا مخــازن واقــع در
شركت سيمان )محل ﺗخليه ( كه ناشي از فعل و انفعال و يا ﺗرك فعل ﺗوسط نمايندگان يا رانندگان باشــد ،مســئول بــوده و مصــرف كننــده
عمده اختيار دارد بر حسب برآورد خود ضرر و زيان وارده را محاسبه و مستقيماً از مطالبات پيمانكار و يا ضــمانت قــرارداد بــدون رعايــت

ﺗشريفات قضائي كسر و برداشت نمايد و پيمانكار حﻖ هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.

 -٢٠-١١در صورﺗي كه در اثر بروز حادثه ﺗمام يا قسمتي از محموله از بين بــرود ،پيمانكــار موظــف اســت ضــمن اعــﻼم مراﺗــب بــه مــدت
٢٤ساعت پس از حادثه ،مدارك مشروحه زير را ظرف مدت ٣روز )به صورت يكجا و كامل( به مصرف كننده ارائه دهد:
الف -اصل بارنامه

ب -اصل مدارك بارگيري
ج -قبوض باسكول مبداء و مقصد

د -كروكي پليس راه و گزارش مقامات انتﻈامي
ه -ﺗصوير گواهينامه راننده و آدرس راننده
و -در صورت وجود مقصر حادثه ،ﺗصوير گواهينامه راننده و كارت خودرو و نشاني راننده مقصر و چند قطعه عكس از حادثه

-٢١-١١ضمانت اجراي قرارداد

پيمانكار به منﻈور جبران خسارت وارده احتمالي به محموله ها و ضمانت اجراء ﺗعهدات قرارداد يك فقره چك به مبلغ --) --------

 ( ---ريال در وجه شركت سيمان غرب صادر و ﺗسليم مي نمايد كه يك ماه پس از اﺗمام مدت قرارداد و در صــورت رضــايت مصــرفكننده و عدم ورود هرگونه خسارت به محموله ها ،ﺗﺄسيسات و اموال شركت و مقصدهاي ﺗخليه بار و يا محــيط زيســت ،ضــمانت مــذكور
مسترد خواهد شد.

درصورت بروز هرگونه خسارت ناشي از عملكرد پيمانكار از جمله عدم اجراي مفاد قرارداد يا ﺗــﺄخير در انجــام ﺗعهــدات ،خســارت هــاي
وارده از محل ﺗضمين فوق قابل جبران خواهد بود .بديهي است چنانچه مبلــغ ﺗضــمين قــرارداد ﺗكــافوي جبــران خســارت وارده را ننمايــد،

پيمانكار مكلف به پرداخت خسارت به صورت نقدي خواهد بود.

ماده  - ١٢تعهدات مصرف كننده عمده

)بند الف( مصرف كننده موظف است كه سهميه مورد نيــاز بــراي حمــل را از شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه كرمانشــاه

خريداري و دريافت نمايد.

)بند ب( مصرف كننده عمده متعهد است امكانات ﺗخليه از قبيل محل ﺗخليه و ظرفيت مخازن را به نحوي آماده نمايد كه امكانات موجــود
ﺗكافوي ﺗخليه سهميه ﺗخصيصي را بنمايد .بديهي است پيمانكار مكلف است بر اساس اعﻼم مصرف كننده نسبت بــه ادامــه حمــل ســوخت

اقدام نمايد.

)بند ج( مصرف كننده عمده متعهد است هماهنگي هاي ﻻزم را جهت انعقاد قرارداد فروش ،خريد ،مجوز دريافت سوخت از شركت ملي
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشـاه و مجوز حمل به عمل آورده و مدارك ﻻزم را در زمان ﺗنﻈيم قرارداد در اختيــار پيمانكــار قــرار

دهد.

)بند د( مصرف كن نده عمده متعهد است سوخت مورد نياز خود را صرفاً از محل سهميه در نﻈر گرفته شده ﺗوسط پيمانكار و فقط در قالب

اين قرارداد ﺗﺄمين و مصرف نمايد و از هرگونه انحراف و جابجايي پرهيز نمايد.

)بند ه( ناظر قرارداد نﻈارت بر اجراي مفاد قرارداد و همچنين نﻈارت بر كيفيت و كميت موضوع قرارداد به عهــده نــاظر قــرارداد )مــدير

ﺗوليد و بهره برداري( بوده كه بدينوسيله از سوي مصرف كننده عمده به پيمانكار معرفي مي شود.

ماده  - ١٣فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراي ﺗعهدات به موقع ﺗوسط پيمانكار و يا هر گونه شرايط مقرر در اين قرارداد ،مصرف كننده عمده با اخطار كتبي و يا

ارسال اظهارنامه قبلي بدون رعايت ﺗشريفات قضائي بصورت يكطرفه مجاز به فسخ قرارداد مي باشد .در ايــن صــورت،كليه خســارت هــا و

هزينه هاي ناشي از عدم اجراي كل اين قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

ماده - ١٤فورس ماژور

در صورت وقوع حوادث پيش بيني نشده از قبيل عوامل قهريه طبيعي كه منجر به ﺗعطيلي كارگاه هريك از طرفين گردد ،ايــن قــرارداد بــه

حالت ﺗعليﻖ درآمده و پس از رفع آثار عوامل مذكور و با نﻈر مصرف كننده عمده ادامه يافته و قابل اجرا خواهد بود.

ماده  -١٥حل اختﻼف و شرط داوري

به عنوان ﺗوافقي مستقل از قرارداد هرگونه ادعا و اختﻼف ولو كراراٌ اعم ازاينكه درخصوص انعقاد يا اجرا يا انحﻼل و مسائل ناشي از
ﺗفسير و اجرا مفاد قرارداد و غير آن باشد ،از طريﻖ داور منصوب ﺗوسط مدير امور حقوقي شركت سرمايه گذاري سيمان ﺗامين)سهامي

عام( به شماره ثبت  ١٥١٣٩٤و شناسه ملي ١٠١٠١٩٤٣٠٦٦به نشاني ﺗهران ،خيابان گاندي ،بن بست سوم ،پﻼك ،١٤طبقه دوم حل و فصل
مي گردد .داور منصوب اختيار مصالحه و سازش ميان طرفين را نيز داراست و مدت زمان داوري شش ماه از ﺗاريخ قبول داور مي باشدو

حسب ﺗشخيص داور براي دو دوره شش ماهه ديگر)حداكثر يك و نيم سال( راسا ﺗوسط داور قابل ﺗمديد است .ضمنا طرفين اختيار
اعﻼم موافقت خود را درخصوص ورود ثالث و يا جلب ثالث)اعم از هر شخص حقيقي و يا حقوقي( به مقام ناصب)وفﻖ صدر ماده

حاضر( ﺗفويض نمودند.صرف نﻈر از اينكه در يك فقره اختﻼف باشد يا در اختﻼفات متعدد ﺗصميم داور مذكور براي طرفين قطعي و
ﻻزم اﻻجرا بوده و به صورت ابﻼغ حضوري و يا از طريﻖ پست سفارشي و يا با ارسال نتيجه راي از طريﻖ اظهار نامه به نشاني طرفين
مندرج در قرارداد حاضر ارسال و ابﻼغ خواهد شد .گواهي مامور پست و يا گواهي ابﻼغ اظهارنامه به منزله ابﻼغ است و آثار قانوني خود

را دارد حﻖ الزحمه داوري براساس ﺗعرفه قوه قضاييه ﺗعيين مي گردد و ﺗمامي هزينه هاي داوري اعم از حﻖ الزحمه داور ،هزينه

كارشناسي و غيره برعهده محكوم عليه/عليهم راي داوري مي باشد .در صورت محكوميت هر طرف ،هزينه يادشده از هرگونه مطالبات
نزد طرف مقابل و يا ﺗضامين وي قابل كسر و احتساب و يا از ساير طرق قانوني قابل مطالبه مي باشد .ضمنا ﺗعيين محل ﺗشكيل جلسات
)احتمالي( داوري و كليه ﺗرﺗيبات رسيدگي با داور منصوب مي باشد.ﺗوافﻖ داوري مستقل از قرارداد بوده و درصورت انحﻼل اقاله،

فسخ ،انفساخ يا ابطﻼل ي ا بطﻼن ﺗمام يا قسمتي از اين قرارداد ،ﺗوافﻖ داوري كماكان به قوت خود باقي است.

ماده  - ١٦اقامتگاه طرفين

اقامتگاه طرفين همان است كه در ابتداي قرارداد ذكر گرديده است ،لذا هر يك از متعاملين موظف اســت در صــورت ﺗغييــر محــل اقامــت
مراﺗب را كتباً به طرف مقابل ابﻼغ نمايد؛ در غير اين صورت هرگونه مكاﺗبه به آدرس گذشته نافذ بوده و عذر عدم اطﻼع پذيرفته نخواهد
بود.

ماده  - ١٧مواد و نسخ قرارداد

اين قرارداد در  ١٧ماده و ٩ﺗبصره و در چهار نسخه ﺗنﻈيم  ،امضاء و مبادله گرديد كه هريك از نسخ در حكــم واحــد داراي اعتبــار و ﻻزم

اﻻجرا ميباشد.

پيمانكار
شركت حمل و نقل فرآوردههاي نفتي

مصرف كننده عمده
شركت صنايع سيمان غرب

مدير عامل

عضو هيئت مديره

