
              ٤٠١-٦ محدودآگهي مناقصه                     
 و نفت گاز  حمل فرآورده مازوت  

 
 ٠٠٠/٥٠٠/١و    فـرآورده مـازوت  ليتـر    ٠٠٠/٠٠٠/٤٠مقـدار ركت صنايع سيمان غرب در نظر دارد حمل  ش

 راكماهشـهر و ا -كرمانشـاه هـاي  قهملي پخش فرآورده هاي نفتي منطاز مبدأ انبار شركت    ليتر نفت گاز 

شـركت هـاي معتبـر واگـذار  به محدوده از طريق برگزاري مناقص  را  به مقصد شركت صنايع سيمان غرب

به   اسناد مناقصه  مدارك و  دريافتشرايط دعوت مي شود جهت  واجد    ازكليه اشخاص حقوقيلذا    نمايد.

نهاد قيمت خود را به همراه سـپرده همدان مراجعه و پيشجاده    ١٥كيلومتر  ،  كرمانشاهمحل كارخانه واقع در 

بـه نشـاني ٢٧/٥/١٤٠١مـورخ    پنجشـنبهتا پايان وقت اداري روز  اكثر  دتعيين شده در متن شرايط مناقصه ح

ضمن، مدارك و اسناد مناقصـه از طريـق . در  تحويل نمايند  -  )حراست(قسمت    مديريتساختمان    -فوق  

قبول  اين شركت در بل دريافت مي باشد. نيز قا.gharbcement.com  wwwسايت شركت به نشاني 

 .يا رد هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود

 

                  

 تامينو  خريد امور                                                                         
 شركت صنايع سيمان غرب ( سهامي عام )    

 
 



 يك صفحه                                   ٤٠١-٦ محدود فرم شرايط مناقصه                                        

 حمل فرآورده مازوت و نفت گاز    
 

مدارك  زمان  -١ م  :  ارسال  بايد  كـنندگان  را  شركت  متن)  شرح  به  اشاره  روز  حداكثر  دارك(مورد  اداري  وقت  پايان  مورخ  پنجشنبه  تا 

  سيمان غرب تسليم نمايند. بديهي است به پيشنهادهايي كه پس از مهلت مذكور دريافت گردد   خانه )داري ( قسمت دبيرساختمان ابه    ٢٧/٥/١٤٠١

 اثر داده نخواهد شد.   ترتيب

با توجه به   ارداددر طول مدت قر  ليتر نفت گاز  ٠٠٥/١/ ٠٠٠ليتر فرآورده مازوت و    ٠٤/ ٠٠٠/٠٠٠حمل مقدارعبارت است از    :  مناقصه  موضوع  -٢

نفتي منطقه  اعالم كارفرما انبار شركت ملي پخش فرآورده هاي  اراك  -كرمانشاه   هاي  از مبدأ  يمان غرب در محل  به مقصد كارخانه س  ماهشهر و 

بديهي    .شدقابل تغيير مي با   يكسال حسب درخواست و نظر مصرف كننده مدت  ( تانكرهاي مازوت و نفت گاز كارخانه ) در طول  تخليه محموله ها 

دارد و شركت صنايع    شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتياست مقادير ذكر شده فرآورده هاي نفتي بستگي به تحويل فرآورده هاي نفتي از سوي  

 سيمان غرب در اين خصوص هيچگونه تعهدي ندارد. 

 
 مي باشد. يمان غرب س شركت صنايع   جاده همدان ١٥كيلومتر  واقع در كرمانشاه، : اجراي مورد مناقصه محل  -٣

 

خرين سيس و اساسنامه شركت با آارائه آگهي تأ :ارائه مدارك برابر اصل شدهشامل    :  مدارك الزم قابل ارائه به مناقصه گذار    -٤

ه هاي  ييد صالحيت كاري ومجوز هاي الزم از شركت ملي پخش فرآورد،ارائه گواهينامه تأ  به انظمام مدارك هويتي صاحبان امضاء مجاز  تغييرات

فعاليت مرتبط، انجام   پيمان،  نفتي منطقه كرمانشاه در خصوص  با موضوع  با شركت ملي پخش كه    ارائه سوابق كاري مرتبط  ارائه تصوير قرارداد 

 . يتپايه يكم رانندگان و سند مالك  ارائه آمار ناوگان در اختيار بانضمام تصوير گواهينامه ،ار كافي و شماره پيمان مشخص باشدداراي اعتب

 

 .ماه از تاريخ ارائه آنها معتبر باشد  ٣پيشنهادهاي ارائه شده از سوي شركت كنندگان بايد از هر حيث براي مدت   : اعتبار پيشنهادها  -٥

 
تهيه    :  سپرده تضمين شركت در مناقصه  -٦ به  نسبت  بايد  بانكي  شركت كننده  ارزش  ضمانت نامه معتبر  (معادل    ريال   ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠  به 

ت صنايع سيمان غرب نزد بانك ملت  جه شرك در و   ٨٩/٩٠٦٦١٩١٦    تومان) و يا واريز وجه نقد به همان مبلغ به شماره حساب جامميليون  پنجاه  

به همراه فرم هاي امضاء شده شرايط و پيشنهاد    و ضمانتنامه يا  وجه واريزي را (شعبه سيمان غرب) بعنوان سپرده تضمين شركت در مناقصه  اقدام

درصدي پائين تر از   . (پيشنهادهائي كه با عباراتي نظيرالك و مهر نمايد  صورت خوانا و بدون خدشه و قيد و شرط در پاكت قرارداده وقيمت ب

    باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد).  بقيه

سپرده حق هيچگونه اعتراضي نسبت به شرايط   پرداخت سپرده به منزله قبول كليه مفاد شرايط مناقصه مي باشد و شركت كننده پس از واريزتبصره : 

         مناقصه ندارد.

پيشنهادها )  مدارك الزم(  -٧ ارائه  اشا   :  نحوه  و شرطمدارك مورد  قيد  بدون  و  بصورت خوانا  :  ره  پاكت  درسه  تفكيكي  بصورت    الف ، 

( وداراي     ب  (سپرده  شده  تكميل  كامالً  فرم  دو  هر  كه  شرايط  فرم   + قيمت  پيشنهاد  فرم   )  ( باشند  مجاز  امضاء  و  و    ج مهر  ارزيابي  اطالعات   )

  بايد الك و مهر شده و جمعاً در پاكت الك و مهر شده   ، ج)   ( الف ، ب  ) قرار گيرد.  هر يك از سه پاكت   ٤تخصصي تامين كننده طبق  بند  

و شماره تماس ي نام و نشاني شركت كننده  مذكور ضمن ذكر مدارك قرار داده شده در آن بايست   ت هاي پاك   ديگري گذاشته شوند . بر روي همه

 در مناقصه وموضوع مناقصه به وضوح نوشته شود. وي 

 مهر و امضاء                                                                   
 

 بازنگري    ٥١١   FO  ٠١٧كد فرم                                                                                                    درج گرديده است صفحه بعد توجه : ادامه مطالب (شرايط )در     



 دو صفحه                               ٤٠١-٦ محدود فرم شرايط مناقصه                                        

 حمل فرآورده مازوت و نفت گاز    
مفتوح و در صورتيكه پيشنهاد دهنده حائز حداقل شرايط ارزيابي    ( الف و ج )  در بازگشايي پاكت ها ابتدا پاكت هاي  :  بررسي پيشنهادها  -٨

نيز مفتوح و بر اساس امتياز حاصله برنده مناقصه تعيين خواهد شد. بديهي است در صورت  عدم احراز امتياز    (ب) فني ، بازرگاني و مالي باشد پاكت 

                                    مي گردد .     و در آخر عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد  نشده مفتوح    (ب)ارزيابي و يا عدم تأييد ضمانت نامه ارائه شده پاكت   بر اساس معيار هاي
 

يا ابالغ         شده از تاريخ اعالم و   ، در صورتيكه نفر اول ظرف مدت تعيين اري موضوع مناقصه به نفرات برنده در واگذ  :   ابالغ به برندهنحوه      -٩

ننمايد     مبادرت  پيمان  انعقاد  به  خود  پيشنهادي  قيمت  اساس  بر  تعهدات  اجراي  تضمين  سپردن  و  كتبي  موافقت  اعالم  به  نسبت  شركت  اين        كتبي 

 . خواهد شد ضبط گونه تشريفات قضايي به نفع شركت وي بدون هيچ سپرده

                                                                  
مناقصهانصراف    -١٠ انصراف   :  برنده  مناقصه   در صورت  نفع شركت ضبط خواهد شد  سپرده  برنده  به  وجود  وي  در صورت  است  بديهي   .

ويت  ظرف مدت تعيين شده  نيز به ترتيب اول  آنان ابالغ خواهد شد در صورتيكه نفرات مزبور ) به  ٩(بند  نفرات دوم و سوم موضوع نيز به شرح فوق

ننمايند    از اقدام  طوركتبي  به  موافقت  اعالم  به  نسبت  كتبي  ابالغ  و   سپردهتاريخ  ضبط  شركت  نفع  به  نيز  شركت   آنان  صالحديد  صورت          در 

 .  خواهد شد مناقصه گذار موضوع مناقصه تجديد
 

 ه مناقصه خواهد بود .در يك نوبت بر عهده برند : روزنامهدر  آگهي ها /درج آگهيهزينه  -١١
 

بر   :  كسور  -١٢ افزوده  بر ارزش  پيمانكار، پرداخت مبلغ ماليات  از سوي  به همراه صورت حساب مربوط  نام معتبر  ارائه گواهي ثبت  در صورت 

به ارائه قيمت بر . بنابراين پيمانكار مخواهد بودعهده شركت صنايع سيمان غرب بوده اما پرداخت ساير كسور قانوني به عهده برنده مناقصه   وظف 

 مي باشد.  ناخالص اساس فرم پيشنهاد قيمت و به صورت

 

پيشنهاد قبول    -١٣ رد  و  :   هايا  امضاء  فاقد  مشروط،  مخدوش،  مبهم،  پيشنهادات  داده    به  اثر  ترتيب  سپرده  همچنين              شد.  نخواهدفاقد 

 . خواهد بود مختارشركت صنايع سيمان غرب در قبول يا رد هريك از  پيشنهادات  
 

 يا انتقال كل و يا قسمتي از موضوع مناقصه را  به غير ندارد. ، تنفيذ ومناقصه به هيچ عنوان حق واگذار يبرنده  : مناقصهمنع واگذاري  -١٤

 

سپردهنحوه    -١٥ مناقصه    :  استرداد  به  كنندگان  شركت  سوي  از  شده  قيد  هاي  پاكت  ارائه  از  مستگذارپس  عنوان  هيچ  به  مدارك  رد           ، 

                                                   صورت خواهدگرفت.      ائه تضمين مورد قبول به كارفرماار  سپرده به ساير افراد نيز بعد از انعقاد قرارداد با نفر برنده و نخواهد شد و استرداد مورد

 

 ------------------------------------موضوع اعالم مناقصه  فوق الذكر  اينجانب   -------------------------شماره /  شماره هاي  و سايت شركت عطف به آگهي /آگهي هاي درج شده در روزنامه 

در    شرايط اعالم شده ،بدينوسيله آمادگي خود را و رويت آن و قبول كليه بندهاي مندرج در متن ضمن بررسي موضوع      ---------------------------------------بعنوان شخص حقوقي /  مدير عامل شركت  

مناقصه اعالم مي   اين  در  تعيين شده جهت شركت  بانكي شماره  مهلت  قبض  بموجب  بانكي شماره       ----------------------------------نمايم ضمناً  / ضمانتنامه     ---------------------بانك ملت 

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

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

 ١٤٠١تاريخ تكميل فرم :     /        /      ----------- ---- -------تلفن همراه      ------------------فاكس     ------- ----------تلفن :   -------------------پالك 

 
 مهرو امضاء  

 ٠٠بازنگري    ٥١١   FO  ٠١٧كد فرم                                 



 ٤٠١-٦ محدود مناقصه  د قيمتفرم پيشنها             
 حمل فرآورده مازوت و نفت گاز              

ف
ردي

 

 مبلغ واحد ( ليتر)  ناخالص به ريال   مقصد -مبدأ مقدار  شرح مورد مناقصه

١ 

 

حمل فرآورده مازوت در طول مدت  

قرارداد با توجه به اعالم كارفرما ،  از 

كرمانشـاه  انبار  مواقع    مبداء  در  و 

به مقصد   اراك  و  ماهشـهـر  از  لـزوم 

كارخانه سيمان غرب در محل تخليه  

محموله (تانكرهاي مازوت كارخانه)  

صالحديد    و  درخواست  حسب  كه 

 مصرف كننده قابل تغيير مي باشد . 

٠٠٠/٠٠٠/٤٠  
 مازوت  ليتر

از كرمانشاه به  
شركت صنايع  

 سيمان غرب 

 :ريالبه  مبلغ واحد ( ليتر) به عدد  ناخالص

 :ريالمبلغ واحد ( ليتر) به حروف  ناخالص به 

از ماهشهر به شركت  
 صنايع سيمان غرب 

 :ريالمبلغ واحد ( ليتر) به عدد  ناخالص به 

 :ريالناخالص به   به حروف مبلغ واحد ( ليتر)

از اراك به شركت  
 صنايع سيمان غرب 

 :رياله مبلغ واحد ( ليتر) به عدد  ناخالص ب

 :ريالناخالص به  به حروفمبلغ واحد ( ليتر) 

 

٢ 

حمل فرآورده مازوت در طول مدت  

اعالم كارفرما ،  از قرارداد با توجه به  

مبداء انباركرمانشـاه و در مواقع لـزوم  

كارخانه    به مقصدازماهشـهـرو اراك  

  سيمان غرب در محل تخليه محموله 

گاز   (تانكرهاي        كارخانه)    نفت 

در حسب  و  خ  كه  صالحديد   واست 

 مصرف كننده قابل تغيير مي باشد . 

٠٠٠/٥٠٠/١  
 نفت گاز  ليتر

از كرمانشاه به  
شركت صنايع  

 سيمان غرب 

 :ريالمبلغ واحد ( ليتر) به عدد  ناخالص به 

 :ريالناخالص به  به حروفمبلغ واحد ( ليتر) 

از ماهشهر به شركت  
 صنايع سيمان غرب 

 :ريالحد ( ليتر) به عدد  ناخالص به مبلغ وا

 :ريالناخالص به  به حروفمبلغ واحد ( ليتر) 

از اراك به شركت  
 صنايع سيمان غرب 

 :ريالمبلغ واحد ( ليتر) به عدد  ناخالص به 

 :ريالناخالص به  به حروفمبلغ واحد ( ليتر) 

 

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

 
 

---------------------  اعالم مناقصه  فوق الذكر  اينجانب    موضوع   -------------------عطف به آگهي /آگهي هاي درج شده در روزنامه و سايت شركت شماره /  شماره هاي  

ضمن بررسي موضوع  و رويت آن و قبول كليه بندهاي مندرج در متن شرايط اعالم شده      ---------------------------------------بعنوان شخص حقوقي /  مدير عامل شركت  

بانك ملت / ضمانتنامه      ----------------------------  ض بانكي شماره،بدينوسيله آمادگي خود رادر مهلت تعيين شده جهت شركت در اين مناقصه اعالم مي نمايم ضمناً بموجب قب

   .امقصه كارسازي و بحساب واريز نمودمبلغ خواسته شده جهت تضمين شركت در اين منا ---------------------بانك  --------------------بانكي شماره 

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

 ١٤٠١تاريخ تكميل فرم :     /     /   -------------------تلفن همراه   --------------فاكس   ---- ----------تلفن :  ------------پالك   -----------------كد پستي 

                                                                                                                             

 مهرو امضاء 
                       

                                                                                                                                                                                                                               

 ٠٠بازنگري     ٥١١    FO  ٠١٧كد فرم                                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

 
            

 

                 
 قرارداد حمل فرآورده هاي نفتي                      

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

كــه منبعــد در ايــن قــرارداد مصــرف كننــده عمــده هيئت مديره يكي ديگر از اعضاي و    مديره به عنوان مديرعامل و عضو هيئت    جليليان

 -----و به شماره پيمان  -------با كد اقتصادي  ---- شماره ثبته بسهامي خاص  -----شركت و طرف،  د از يكنناميده مي شو

،   -----------فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشاه، كــد پســتي  ملي پخش    پاركينگ اختصاصي شركتكرمانشاه، بلوار زن،    نشانيبه  

 گردد بر اساس شرايط ذيل منعقد مياز طرف ديگر عنوان پيمانكار ه ب(مدير عامل)  -----به نمايندگي     -------و    --------تلفن  

 اجراي تعهدات مربوط مي باشند.  به انجام ومصرف كننده عمده و پيمانكار با امضاء اين قرارداد ملزم و 

 موضوع قرارداد - ١ماده 
 از مبــداء انبــار نفــت گــازليتر  ١.٥٠٠.٠٠٠ راحمل مقدو  ليتر فرآورده مازوت      ٤٠.٠٠٠.٠٠٠  رادعبارت است از حمل مقموضوع قرارداد  

و (تانكرهــاي مــازوت  هــا محمولهدر محل تخليه  به مقصد كارخانه سيمان غرب كرمانشـاه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 

  .مصرف كننده  نظرو حسب درخواست كارخانه) نفت گاز

فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه كرمانشــاه توسط شركت ملي پخش مذكور  مين فرآورده أچنانچه بنا به داليل عملياتي محل ت   -١تبصره

نظر را از محلــي كــه شــركت   مورد  فرآورده   ،هاي الزم  گردند با برنامه ريزي  پيمانكار و مصرف كننده عمده متفقاً متعهد مييابد،  تغيير  

 نحــوي كــه ايــن تغييــر باعــث وقفــه در تــامين فــرآورده ه در اسرع وقت بمي نمايد تعيين  كرمانشـاه پخش فرآورده هاي نفتي منطقه    ملي

 ، دريافت كنند.نگردد

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

 كرمانشـــاه فرآورده هاي نفتي منطقه    ملي پخشگونه مسئوليتي متوجه شركت    هيچ،  سيسات نفت دچار وقفه گرددأبارگيري در ت  مترقبه

 نمي باشد.مصرف كننده عمده  و

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

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

 مي باشد.

مدت قرارداد - ٢ماده 
كه مدت فوق با وجود گاز سوز بودن سيستم كوره كارخانه    تعيين مي گردد  ٣١/٥/١٤٠٢لغايت  ١  ١/٦/٤٠١مدت اين قرارداد از تاريخ 

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

 اعتراض نخواهد داشت. حق 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

لزوم تغيير نــوع ســوخت  اً منظور بهينه نمودن مصرف سوخت و بعضه هاي دولت جمهوري اسالمي ايران ب با توجه به سياست  -١تبصره

صورت لزوم    اختيار مي دهند تا در كرمانشـاه فرآورده هاي نفتي منطقه مصرفي، پيمانكار و مصرف كننده عمده متفقاً به شركت ملي پخش  

 مدت را كاهش دهد.  هاي دولت هر زمان كه صالح بداند اين  و جهت اجراي سياست
مــاه بــا نــرخ   ٢مدت  ه  ب  اين قرارداد از تاريخ انقضاي آن  دتمايل به تمديد قرارداد داشته باش  مصرف كننده عمده درصورتيكه    -٢تبصره

 اين قرارداد تمديد مي گردد.

 و نحوه پرداخت كرايه حمل - ٣ماده 
--------------( --------  معــادلاز مبداء كرمانشــاه  موضوع قراردادو نفت گاز حمل كل فرآورده مازوت  بابتمبلغ كل قرارداد 

 .برآورد گرديد ريال ناخالص

ريــال   )------(  ---  كرمانشــاه مبداءاز    فرآورده مازوت و نفــت گــاز  حمل  كرايه حمل توافق شده در مدت قرارداد به ازاء هر ليتر  -١-٣

بــه صــورت ماهيانــه بــا دريافــت صورتحساب،كســر هزينــه هــاي كه مصرف كننده متعهد است نسبت به پرداخت آن تعيين گرديد  ناخالص

  .دنمايپرداخت  پيمانكاربه بيمه در صورت تأييد ناظر قرارداد مفاصاحساب  كسور قانوني و دريافت باالسري،

جهــت مراجعــه و حضــور  ذهــاب ايــاب و و غــذا، اســكانمصرف كننده عمده هيچ گونه تعهدي در خصوص تأمين يا هزينــه   -١تبصره

پيمانكار و يانمايندگان وي در محل كارخانه را نداشته و در صورت ضرورت و تمايل پيمانكار بــه اســتفاده از خــدمات مزبور،كليــه هزينــه 

 انكار منظور خواهد شد.هاي مربوطه محاسبه و به حساب بدهكار پيم

عمده در  مصرف كننده ريال بابت هزينه هاي باال سري مستقيماً از طرف   ٣مبلغ  الذكر،  نظر به اينكه از مبلغ كرايه حمل فوق     -٢تبصره  

، لذا كسور جزء درآمد پيمانكار محسوب نمي گردد  وجه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشاه پرداخت خواهدگرديد و

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

 خواهد شد.كسر 

كرايه حمل هر محموله در صورت تحويل اصل مدارك بارگيري شامل اصل بارنامه تمبردار، اصل بــرگ تحويــل محمولــه، اصــل   -٢-٣

 قبض هاي باسكول مبداء و مقصد و ساير مدارك مربوط پس از تأييد ناظر قرارداد و كسر كسور قانوني تسويه و پرداخت مي گردد.

در صورت  و  مدت قرارداد در پايان كهآن به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر مي گردد  %١٠از هر صورتحساب پيمانكار معادل -٣-٣

   نسبت به استرداد آن به پيمانكار اقدام مي شود.  ناظر قراردادتأييد  

باشد.بديهي است    -٣بصرهت بر ارزش افزوده مي  به ارائه    پرداخت مبلغ ماليات بر ارزشمبالغ فوق بدون احتساب ماليات  افزوده منوط 

 گواهي ثبت نام معتبر به همراه صورت حساب مربوط از سوي پيمانكار مي باشد. 

 قابل كاهش يا افزايش ميباشد. %٢٥ و مبلغ كل قرارداد تاقرارداد  حجمبراساس اعالم نظر كارفرما  -٤تبصره
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   ٤ماده 
بازرســان و   كــه نيــاز باشــد اختيار مــي دهنــد تــا در هــر زمــاني  كرمانشـاه فرآورده هاي نفتي منطقه  ملي پخش    قرارداد به شركتطرفين  

كارت شناسايي معتبر در هر زمان و هر محل كه صالح بدانند نسبت بــه كنتــرل و بازرســي عملكــرد پيمانكــار و   مسئوالن شركت با ارائه

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

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

   ٥ماده 
كــه اقــدام نماينــد  به تعيين و معرفي مكتوب نماينده تام االختيار خودنسبت    فيما بين  با قرارداد  مرتبطتوانند جهت انجام امور    طرفين مي

 امضاء نمايندگان مزبور حكم امضاء ايشان را خواهد داشت  و براي طرفين تعهدآور است.
  ٦ماده 

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

محل تخليه جديد را قبالً به اطالع شركت ملي   است  هر يك مكلف  ،. بديهي است درصورت لزوم تغيير مقصدباشد  مجاز به تغيير آن نمي

در محــل حمل و تخليه به    ملزم و متعهدپيمانكار    ،مذكورموافقت شركت    و پس از اخذرسانده    كرمانشـاه فرآورده هاي نفتي منطقه    پخش

 بر كرمانشـاه فرآورده هاي نفتي منطقه  طرفين متعهد ميگردند كه درصورت عدم اجراي اين بند، شركت ملي پخشتعيين شده خواهد بود. 

طــرفين قــرارداد اساس آيين نامه و مقررات كميته مركزي رسيدگي به تخلفات مجاري عرضه و فروش نسبت به جريمه آنها اقدام نمايــد و 

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

  ٧ماده 
  .باشد ميفرآورده هاي نفتي ايران هاي شركت ملي پخش  مفاد اين قرارداد تابع سياستگذاري

  ٨ماده 
همچنين بنابر اعــالم مصــرف كننــده عمــده، .  باشد  ساعته ( شبانه روزي ) مي  ٢٤صورت  ه  زمان و ساعت تخليه كه به توافق طرفين رسيده ب

 بارگيري و تخليه در روزهاي تعطيل انجام مي شود.

  ٩ماده 
حــداكثر دو روز بعــد از  طرفين متعهدند در اســرع وقــت و،  موقع فرآورده در مقصد تعيين شده ه  در صورت عدم رسيد و تحويل و تخليه ب

شــركت ملــي در غيــر اينصــورت كرمانشـاه اطالع دهنــد.  ورده هاي نفتي منطقه  فرآ  زمان معمول حمل مراتب را كتباً به شركت ملي پخش

  اجرا نمايد. كه هرگونه تصميمي درباره طرفين اتخاذ ومي دهدپخش اختيار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

  ١٠ماده 
بــزرگ  ينفتــ  يهــا  شــركت حمــل و نقــل فــرآورده بــه    كرايــه حمــل را  ،مقرر گرديد مصرف كننده عمده پــس از دريافــت صورتحســاب

 نمايد. پرداخت تانكرداران كرمانشاه 

 تعهدات پيمانكار  - ١١ماده 
پيمانكار ملزم به رعايت كليه اصول اخالقي، اصول ايمني، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت   -١-١١

 و ساير سازمان هاي حمل و نقل در مدت انجام كار مي باشد.

شمســي  ١٣٣٧ممنوعيت منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه قانون انكار متعهد مي گردد كه مشمول پيم  -٢-١١

 نيست.

صبح روز بعد ( با ذكر مشخصات كامل تــانكر، بــرگ تحويــل   ١٠پيمانكار موظف است آمار بارگيري روزانه را حداكثر تا ساعت  -٣-١١

 ارگيري ) از طريق دورنگار به محل مصرف كننده عمده ارسال نمايد.محموله، شماره بارنامه و تناژ ب

 كرمانشـاه فرآورده هاي نفتي منطقه نسبت به اخذ مجوزهاي الزم از شركت ملي پخش   پيمانكار موظف است قبل از تنظيم قرارداد  -٤-١١

كاهش حمــل فــرآورده بــراي مصــرف كننــده  نفتكش باعثكه كمبود   نحويه  و ناوگان حمل مورد نياز را آماده داشته باشد بنمايد  اقدام  

پيمانكــار موظــف بــه جبــران  ،بــه مصــرف كننــده عمــده وارد گــردد خســارتيلحاظ كمبود نفتكش ه كه ب نگردد. بديهي است در صورتي

 خسارت مورد ادعاي مصرف كننده عمده خواهد بود.

همچنــين پيمانكــار  نمايــد.طور كامل انجام داده و مخازن خالي را پــر   هگردد ذخيره سازي مازوت كارخانه را ب  پيمانكار متقبل مي  -٥-١١

قبــل از  مين تانكرهاي حمل مازوت به اندازه كافي اقدام نمايد و در هر مرحله حمل نســبت بــه تــوزين تانكرهــاي ســوخت أنسبت به ت  بايد

 .)توزين پر و خالي تانكرهااز تخليه اقدام نمايد (و بعد بارگيري و قبل 

در محل تعيين شده  را بدون كم و كاست و هرگونه آلودگي پيمانكار موظف است فرآورده خريداري شده از شركت ملي پخش  -  ٦-١١

تخليه و تحويل نمايد. بديهي است در صورت هرگونه قصور و يا تقصير پيمانكار و كاركنــان و راننــدگان وي، پيمانكــار شخصــاً متعهــد و 

 پرداخت شود.  ويبايد توسط  كه مي باشد خسارت وارده به عهده پيمانكاربار و كسري و جبران  جوابگو خواهد بود

 بوده و داراي شماره پيمان مشخص باشد. فرآورده هاي نفتي ايران طرف قرارداد شركت ملي پخش بايدپيمانكار  - ٧-١١

فــرآورده هــاي نفتــي هاي شــركت ملــي پخــش  سياستها و  اساس برنامه ريزي پيمانكار با امضاء اين قرارداد متعهد گرديد كه بر  -  ٨-١١

بهداشــتي  هاي تحت پيمان خود جهت اندازه گيري و كنترل كميت و همچنين رعايت مسائل ايمني  و  نفتكشكتبي  نسبت به معرفي  ايران  

 طور مستمر اقدام نمايد.ه مطابق دستور العمل پيمانكاران حمل سوخت ب

محل بارگيري و تخليه براي پيمانكار الزم االجراء مي باشد و پيمانكار موظــف اســت مقــررات   ،هاررات ايمني در جاده  قرعايت م  -٩-١١

 رعايت نمايد.مقصد بارگيري تا محل از را  (با توجه به مشخصات فيزيكي و شيميايي محموله)مربوط به حمل مواد آتش زا 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

تانكرهاي معرفي شده از سوي پيمانكار بايد از لحاظ ايمني و استاندارد داراي تأييديه از شركت بازرسي معتبــر بــوده و هــيچ گونــه   -١٠-١١

 و جبران خسارت وارده خواهد بود.آلودگي لودگي محموله،پيمانكار ملزم به رفع آآلودگي نداشته باشند.بديهي است در صورت هرگونه 

قانون كار به پيمانكار تفهيم گرديد و مقرر شد كليه مسائل حفاظتي و ايمني حسب مواد قانون كار را در مــورد   ٩٥و    ١٣مفاد مواد  -١١-١١

شركت صنايع سيمان   .ت در مسير حمل محموله ها مي باشدكارگران خود اعمال نمايد و پاسخگوي هرگونه خسارت وارده به محيط زيس

غرب هيچگونه مسئوليتي در قبال حوادث ناشي از كار در خصوص كارگران پيمانكار اعم از حوادث جزئي و يا نقص عضو و فوت نداشته 

 خواهد بود. پيمانكارو پيمانكار راساً مسئول مي باشد و تمام مسئوليتهاي كيفري و حقوقي و مدني  از جمله پرداخت ديه متوجه 

را رعايت نمايد. همچنين موظف به تأمين حقوق اجتماعي  نميأاست كليه مقررات مربوط به قانون كار و سازمان ت  متعهدپيمانكار    -١٢-١١

و از ايــن بابــت  و مزايا اعم از بهداشت و درمان، مسكن، اياب و ذهاب، غذا و غيره جهت رانندگان مرتبط بــا موضــوع قــرارداد مــي باشــد

  نه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.گو مصرف كننده عمده هيچ

ها، انجمن هاي متشكله در هر استان يا شهر به هر اسم و عنوان كــه  ، شهرداريحقوق دولتي ،پرداخت هرگونه عوارض و ماليات  -  ١٣-١١

 پيمانكار مي باشد.عهده ه ب ،طبق قوانين و مقررات به عمليات حمل و نقل فرآورده موضوع اين قرارداد تعلق گرفته است

 پيمانكار حق ندارد موضوع  اين قرارداد را جزئاً وكالً بدون موافقت مصرف كننده عمده به ديگري واگذار نمايد.-١٤-١١

امضاء اين قرارداد م-  ١٥-١١ با  متعهدوپيمانكار  تاريخ    ظف و  برنامه ريزي  ٢تعيين شده در ماده به شروع حمل از  براساس  هاي    قرارداد 

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

 نمايد.

ظف است مراتب را بــه شــركت وپيمانكار م ،چنانچه به هر دليل امكان تخليه فرآورده در محل مصرف كننده عمده مقدور نباشد  -  ١٦-١١

 اقدام شود.مذكور اطالع دهد تا براساس تصميمات شركت  كرمانشـاه فرآورده هاي نفتي منطقه  ملي پخش

هيچگونه تعهدي در قبال پيمانكــار   مصرف كننده عمده دداري نمايد  چنانچه شركت ملي نفت به هر علتي از تحويل سوخت خو  -  ١٧-١١

 نخواهد داشت.

، از بــارگيري كرمانشـــاه فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه    شركت ملــي پخــش  در قبالعدم اجراي تعهدات پيمانكار    علته  چنانچه ب  -  ١٨-١١

گردد خسارت وارده به مصرف  ساً متقبل ميرأپيمانكار  ،گرددموضوع اين قرارداد توسط مسئولين شركت مزبور جلوگيري هاي  فرآورده  

مصــرف كننــده جهــت   ،قراردادهاي موضوع  فرآورده  حمل  جهت    پيمانكارتوانايي  در صورت عدم    بديهي استپرداخت نمايد.  كننده را  

پيمانكار حق هيچ گونــه اعتراضــي  و گردد مي حساب پيمانكار منظور به كرايه حملو مابه التفاوت مي نمايد  انتخاب پيمانكار جديد اقدام

 نخواهد داشت.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

پيمانكار در قبال خسارت وارده احتمالي به تأسيسات و اموال شركت فرآورده هاي نفتي (مبداء بــارگيري) و يــا مخــازن واقــع در   -١٩-١١

مســئول بــوده و مصــرف كننــده  ،(محل تخليه ) كه ناشي از فعل و انفعال و يا ترك فعل توسط نمايندگان يا رانندگان باشــدشركت سيمان  

بــدون رعايــت  قــراردادو يا ضــمانت  پيمانكار    عمده اختيار دارد بر حسب برآورد خود ضرر و زيان وارده را محاسبه و مستقيماً از مطالبات

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

پيمانكــار موظــف اســت ضــمن اعــالم مراتــب بــه مــدت ،در صورتي كه در اثر بروز حادثه تمام يا قسمتي از محموله از بين بــرود   -٢٠-١١

 :كننده ارائه دهدروز (به صورت يكجا و كامل) به مصرف  ٣مدارك مشروحه زير را ظرف مدت،ساعت پس از حادثه ٢٤

 اصل بارنامه -الف

 اصل مدارك بارگيري -ب

 قبوض باسكول مبداء و مقصد -ج

 كروكي پليس راه و گزارش مقامات انتظامي -د

 تصوير گواهينامه راننده و آدرس راننده  -ه 

 عه عكس از حادثه  در صورت وجود مقصر حادثه، تصوير گواهينامه راننده و كارت خودرو و نشاني راننده مقصر و چند قط -و

  ضمانت اجراي قرارداد-٢١-١١
--(-------- مبلغ  هب  فقره چك  يك  اجراء تعهدات قرارداد پيمانكار به منظور جبران خسارت وارده احتمالي به محموله ها و ضمانت 

ماه پس از اتمام مدت قرارداد و در صــورت رضــايت مصــرف   يك  تسليم مي نمايد كه  در وجه شركت سيمان غرب صادر وريال  )  ----

ضــمانت مــذكور  ،قصدهاي تخليه بار و يا محــيط زيســتتأسيسات و اموال شركت و م ،هرگونه خسارت به محموله هاورود  و عدم  كننده  

 مسترد خواهد شد.

 ، خســارت هــايتعهــدات  خير در انجــامتــأدرصورت بروز هرگونه خسارت ناشي از عملكرد پيمانكار از جمله عدم اجراي مفاد قرارداد يا  

 ،ننمايــدتكــافوي جبــران خســارت وارده را  وارده از محل تضمين فوق قابل جبران خواهد بود. بديهي است چنانچه مبلــغ تضــمين قــرارداد

 .صورت نقدي خواهد بوده ب خسارت پيمانكار مكلف به پرداخت

 تعهدات مصرف كننده عمده - ١٢ماده 
 فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه كرمانشــاه  مصرف كننده موظف است كه سهميه مورد نيــاز بــراي حمــل را از شــركت ملــي پخــش )بند الف(

            .خريداري و دريافت نمايد

نحوي آماده نمايد كه امكانات موجــود ه برا مصرف كننده عمده متعهد است امكانات تخليه از قبيل محل تخليه و ظرفيت مخازن   )بند ب(

پيمانكار مكلف است بر اساس اعالم مصرف كننده نسبت بــه ادامــه حمــل ســوخت . بديهي است يدتكافوي تخليه سهميه تخصيصي را بنما

 اقدام نمايد.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

از شركت ملي  سوختدريافت مجوز   ،خريد  هاي الزم را جهت انعقاد قرارداد فروش،  ) مصرف كننده عمده متعهد است هماهنگيبند ج(

آورده و مدارك الزم را در زمان تنظيم قرارداد در اختيــار پيمانكــار قــرار  ه عملو مجوز حمل ب كرمانشـاه فرآورده هاي نفتي منطقه   پخش

 .دهد

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

 مين و مصرف نمايد و از هرگونه انحراف و جابجايي پرهيز نمايد. أاين قرارداد ت

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

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

 فسخ قرارداد - ١٣ماده 
با اخطار كتبي و يا  مصرف كننده عمده ، مقرر در اين قراردادشرايط گونه در صورت عدم اجراي تعهدات به موقع توسط پيمانكار و يا هر  

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

 عهده پيمانكار مي باشد.ه عدم اجراي كل اين قرارداد بهزينه هاي ناشي از 

 فورس ماژور - ١٤ماده 
قــرارداد بــه ايــن  ،در صورت وقوع حوادث پيش بيني نشده از قبيل عوامل قهريه طبيعي كه منجر به تعطيلي كارگاه هريك از طرفين گردد

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

 و شرط داوري حل اختالف   -١٥ماده 
از قرارداد توافقي مستقل  انحالل و مسائل ناشي از    به عنوان  انعقاد يا اجرا يا  ازاينكه درخصوص  هرگونه ادعا و اختالف ولو كراراٌ اعم 

تفسير و اجرا مفاد قرارداد و غير آن باشد، از طريق داور منصوب توسط مدير امور حقوقي شركت سرمايه گذاري سيمان تامين(سهامي  

، طبقه دوم حل و فصل  ١٤به نشاني تهران، خيابان گاندي، بن بست سوم، پالك  ١٠١٠١٩٤٣٠٦٦و شناسه ملي  ١٥١٣٩٤عام) به شماره ثبت  

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  

ت راسا  نيم سال)  و  ماهه ديگر(حداكثر يك  دوره شش  براي دو  داور  تشخيص  اختيار  حسب  است. ضمنا طرفين  قابل تمديد  داور  وسط 

ماده   ناصب(وفق صدر  مقام  به  حقوقي)  يا  و  حقيقي  هر شخص  از  ثالث(اعم  جلب  يا  و  ثالث  ورود  درخصوص  را  موافقت خود  اعالم 

فين قطعي و  حاضر) تفويض نمودند.صرف نظر از اينكه در يك فقره اختالف باشد يا در اختالفات متعدد تصميم داور مذكور براي طر

به نشاني طرفين   نامه  اظهار  از طريق  نتيجه راي  ارسال  با  يا  و  از طريق پست سفارشي  يا  و  ابالغ حضوري  و به صورت  بوده  الزم االجرا 

 د  مندرج در قرارداد حاضر ارسال و ابالغ خواهد شد. گواهي مامور پست و يا گواهي ابالغ اظهارنامه به منزله ابالغ است و آثار قانوني خو

 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  

 ضمنا تعيين محل تشكيل جلسات   طرف مقابل و يا تضامين وي قابل كسر و احتساب و يا از ساير طرق قانوني قابل مطالبه مي باشد.نزد 

انحالل  درصورت  و  بوده  قرارداد  از  مستقل  داوري  باشد.توافق  مي  منصوب  داور  با  ترتيبات رسيدگي  كليه  و  داوري  اقاله،   (احتمالي) 

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

اقامتگاه طرفين                                                                                                                - ٦١ماده 
لذا هر يك از متعاملين موظف اســت در صــورت تغييــر محــل اقامــت است، ست كه در ابتداي قرارداد ذكر گرديده ا  اقامتگاه طرفين همان

عذر عدم اطالع پذيرفته نخواهد و صورت هرگونه مكاتبه به آدرس گذشته نافذ بوده  در غير اين؛ طرف مقابل ابالغ نمايده ب مراتب را كتباً

 .بود

 مواد و نسخ قرارداد - ٧١ماده 
تبصره و در چهار نسخه تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد كه هريك از نسخ در حكــم واحــد داراي اعتبــار و الزم   ٩ماده و  ١٧اين قرارداد در  

 .االجرا ميباشد

 

 

 مصرف كننده عمده                                                                        يمانكار                پ                      

 غرب    شركت صنايع سيمان                                                      ينفت يشركت حمل و نقل فرآوردهها              

 مدير عامل                عضو هيئت مديره                                                                                                                                           
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