
 "به نام خدا" 
 
 

 
 

 
 اسناد مناقصه حمل مواد سوختی 

 
 
 

 مناقصه گزار : شرکت سیمان بهبهان

 
 

 1400 
 

  



 

2 

 

 موضوع مناقصه:  -1 

سوختی تا  ست از: حمل مواد  صه عبارت ضوع این مناق شده  300.000مو لیتر نفت کوره و نفت گاز از مبادی تعیین 

 توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران به مخازن  شرکت سیمان بهبهان 

 مدت انجام كار:  -2

 گردد.تعیین می يكسالبه مدت  00/00/1401الی  00/00/1400مدت انجام خدمات موضوع مناقصه از تاریخ 

 محل تعیین شده جهت تخلیه : -3

 جاده سد مخزنی مارون شركت سیمان بهبهان  10كیلو متر شرکت سیمان بهبهان )سهامی عام( به نشانی : 

 كارفرما:  -4

 شرکت سیمان بهبهان .)سهامی عام(.

 پیمانكار:-5

به معنی هر شخص حقیقی یا حقوقی که از نظر کارفرما واجد صالحیت برای اجرای موضوع این مناقصه تشخیص  

 داده شده و کلیه شرایط مورد نظر کارفرما را در این مناقصه رعایت نموده و با وی قرارداد منعقد گردد.

ستان خ - ست دارای مجوز اداره کل حمل و نقل پایانه های ا ستان دیگر پیمانکار میبای ستان یا هر ا وز

باشدد. ه همینیم مجوز اارای الاتیت از شددرکت پرا اراورده های ن تم  هددمیمه اسددناد منا  دده 

نمای.ه ب.یهم است پیشنهاد  یمت پیمانکاری که م.ارک اوق اتذکر همیمه اسناد آن نباش. بررسم 

 نرواه. ش.ه

 دستگاه نظارت:  -6
   گردد ميباشد. معرفیرما جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد به پيمانکار هر شخص حقيقی يا حقوقی که از سوی کارف

 اسناد مناقصه:-7

 باشد:اسناد مناقصه که پیشنهاد دهنده باید ارائه نماید بشرح زیر می -

 شرایط عمومی مناقصه -الف

 پیش نویس قرارداد -ب 

 فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه –پ 

 اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضاء مجازرونوشت مصدق  -ت 

 رزومه و سوابق کاری و گواهی رضایت کارفرمایان سابق پیمانکار -ث 

 سایر مجوزات از مراجع مربوطه در خصوص موضوع این مناقصه .–ج  

 ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده .-چ

 یاتی و کد اقتصادی .ارائه گواهی مودیان مال –ح 
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 تضمین شركت در مناقصه  -8

صه  شرکت در مناق ضمین  صه ريال )پنجاه میلیون  ريال( 50،000،000معادل ت ضوع مناق  برای مدت اجرای مو

صورت ارائه  شنهاد دهنده به  سوی پی ست از  شده ضمانت نامه بانکی، بوده که می بای ضمین  چك های بانکی و ت

شماره  بانکی، سیمان بهبهان به  شرکت  سپرده نقدی در وجه  سوی بانکهای معتبر کشور و یا واریز  شده از  صادر 

 باااااااااااااااااناااااااااااااااااام   0105648832003حسااااااااااااااااااااب 

 ارائه شود.  7127کد  سیمانشعبه  ملی بانك  شركت سیمان بهبهان

 باشد. ماه سهدر صورت ارائه ضمانتنامه بانکی از سوی پیشنهاد دهنده ، میبایست مدت اعتبار آن حداقل  : 1تبصره 

پیشنهاددهنده میبایست از قراردادن هرگونه وجه نقد، چك مسافرتی یا ایران چك، چکهای شخصی یا :  2تبصره 

ی نماید در غیر اینصورت های اسناد مناقصه خوددارشرکتی بعنوان تضمین شرکت در مناقصه در پاکت

مناقصه گزار در قبال آن هیچگونه مسئولیتی نداشته و کلیه پیشنهادهای وی باطل شده تلقی گردیده و 

صه عودت  شرکت کننده در مناق شده به  ضمین یاد  سته به همراه ت صورت درب ب شنهاد قیمت ب پاکت پی

 داده می شود.

رداخت کنن.ه واه نق. تضمیم یا درخواست کنن.ه همانتنامه نام شرکت کنن.ه در منا  ه با نام پ تذکر مهم :

  نبای. مغایرت داشته باش.ه

 آخرين مهلت ارائه پیشنهاد  تاريخ بازديد و-9

باشااد. پیشاانهاد میباشااد. مهلت موکور قابل تمدید نمی 14ساااعت   08/06/1400 آخرین مهلت ارائه پیشاانهاد تاریخ

از این شرایط تهیه و پاکتهای محتوی آنها را مهر و امضاء نموده و قبل  7دهندگان باید پیشنهاد خود را طبق مفاد بند 

 واحد حراساات به ه و سااپس در واحد دبیر خانه شاارکت ساایمان بهبهان ثبت نموداز پایان موعد مقرر ذکر شااده فوق 

 ت دارند .تسلیم و رسید دریاف شرکت سیمان بهبهان

 پیشنهادهائی که خارج از موعد مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد شد . -

 شرايط مناقصه -10
 

شنهاد 1-10 سیده و همراه با  پی شنهاد دهنده ر ضاء مجاز و تعهد آور پی صه باید به مهر و ام سناد مناق ( تمامی ا

 کارفرما تسلیم شود.شد به خواهد به ترتیبی که ذکر  "ج"و  "ب"،  "الف"قیمت در پاکتهای 

( کارفرما در رّد یا قبول هر یك یا قساامتی از پیشاانهادهای واصااله مختار اساات همچنین از پیشاانهادهای 2-10

 شوند. دریافتی بر اساس مقررات شرکت فقط سه پیشنهاد به عنوان برنده اول، دوم و سوم انتخاب می
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شنهاد3-10 شود که هر یك از پی صل  صورتی که اطالع حا دهندگان با یکدیگر تبانی کرده اند، عالوه بر اقدام  ( در 

سیمان  شرکت  ست پیمانکاران طرف همکاری با  طبق مقررات و آیین نامه مربوطه، تبّانی کنندگان از فهر

 بهبهان  برای همیشه حوف خواهندشد. 

خواهد نمود، لوا پیشنهاد ( از آنجا که کارفرما با تنظیم نمودن این اسناد سعی در حفظ منافع طرفین قرارداد 4-10

دهنده میبایست تمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغییر، حوف و یا قراردادن شرط در آن تنظیم، مهر 

 و امضاء نماید. در غیر اینصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد شد. 

هر نوع ابهام، خدشه، عیب و  ( برگ پیشنهاد قیمت مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و5-10

یا نقص در اسناد و مدارك مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و بر خالف شرایط مناقصه و یا نداشتن 

شااود و نیز تضاامین کافی، باعث رّد آن پیشاانهاد خواهد بود و مدارك عینا  به پیشاانهاد دهنده مسااترد می

 از شرکت در استعالمات و مناقصات آتی محروم شود. ممکن است به تشخیص کارفرما، پیشنهاد دهنده، 

( هر یك از شاارکت کنندگان در مناقصااه که نساابت به مفهوم و مدارك مناقصااه ابهامی داشااته باشااند باید 6-10

مراتب را کتبا  به این شاارکت اطالع داده و تقاضااای توضااین نمایند و پس از تکمیل نمودن اسااناد و ارائه 

 د.  پیشنهاد هیچگونه عوری از سوی پیشنهاددهنده به بهانه عدم اطالع مسموع نمیباش

صه و نحو7-10 سناد و مدارك مناق ضافه نمودن ا صحین آنها  ة( هرگونه توضین یا تجدید نظر یا حوف و ا تغییر و ت

صه گزار  سایت مناق سوی کارفرما از طریق  صه  www.behcco.ir از  سناد و مدارك مناق اعالم و جز ا

 منظور خواهد شد. 

 کننده در مناقصاااه در صاااورتیك هرگونه پیشااانهادی داشاااته باشاااد میتواند نظرات خود را در ( شااارکت8-10

 باشد. برگه ای جداگانه به پیشنهاد قیمت ضمیمه نماید ولیکن مناقصه گوار موظف به رعایت آن نمی

صه می9-10 ضمین اجر( برنده مناق شتن ت ست حداکثر یك هفته پس از ابالغ کارفرما و در دست دا ای تعهدات بای

شده در  ضمین  11ماده ذکر  سبت به انعقاد قرارداد مبادرت نماید در غیر اینصورت ت پیش نویس قرارداد، ن

شود و مضمون عنه حق هیچگونه شرکت در مناقصه وی بدون هیچگونه تشریفاتی به نفع کارفرما ضبط می

شرح فوق به ترتیب به آنها ابالغ خواهد ضوع به  سوم، مو صورت وجود نفرات دوم و  ضی ندارد و در   اعترا

شد. در صورتیکه نفرات مزبور به ترتیب ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابالغ کتبی، موافقت کتبی خود را 

 اعالم ننمایند ، سپرده آنان نیز به نفع شرکت ضبط و موضوع مناقصه تجدید خواهد شد. 

ست شرکت کننده تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی با  درخوا، ( پس از تعیین نفرات اول، دوم و سوم10-10

 شود. مسترد می

صره  سوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول و دریافت :  1تب صه نفر دوم و  شرکت در مناق ضمین  ضمینت اجرای  ت

 تعهدات وی، به آنان مسترد خواهد شد. 

http://www.behcco.ir/
http://www.behcco.ir/
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صره  فرم  وجه نقد واریزی یا ضاامانتنامه شاارکتها یا افراد حقیقی برنده نشااده در مناقصااه فقط با تکمیل : 2تب

کننده وجه )شاارکت کننده در مناقصااه( و با ارائه مدارك شااناسااایی معتبر درخواساات بوساایله پرداخت

 گردد.مسترد می

رسد و نسخه فعلی جهت تعیین ( بدیهی است متن نهایی قرارداد توسط کارفرما تهیه و به امضاء طرفین می11-10

 باشد. های کلی قرارداد میچهارچوب

( پیشاانهاد دهنده باید کلیه اسااناد مدارك مناقصااه را به دقت منالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آنها 12-10

سناد و مدارك  شده که تمامی ا شنهاد به منزله آن تلقی  ضای پی صه و ام شرکت در مناق بداند به هر حال 

س صه را به دقت خوانده و هرگونه اطالعاتی مربوط به آنها را به د سبت به هیچ جزء از آنها مناق ت آورده و ن

 هیچگونه ابهام یا جهل برای او وجود ندارد . 

 آور است. ( ذکر ارقام و مبالغ پیشنهادی به حروف در مواردی که تصرین گردیده ضروری و الزام13-10

 . دهنده رسیده باشد کلیه صفحات و اوراق و اسناد مناقصه باید به امضاء مجاز و مهر شرکت یا مؤسسه پیشنهاد( 14-10

سناد مدارك مناقصه به امضاء پیشنهاد دهنده نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد به منزله ( 15-10 در صورتیکه یك یا چند قسمت از ا

 . قبول تمام شرایط و مشخصات اسناد و مدارك مناقصه از طرف پیشنهاددهنده تلقی خواهد شد

طول مدت اجرای آن و یا قبل از خاتمه قرارداد، درکار وقوف حاصل ( در صورتیکه پس از عقد قرارداد و در 16-10

شخص حقیقی یا حقوقی دیگری  شتن مجوز به  سمتی از قرارداد خود را بدون دا شود، پیمانکار تمام یا ق

واگوار کرده اسااات بدساااتور کارفرما از پیمانکار خلع ید و نام چنین پیمانکاری بنور دائم از فهرسااات 

صالح ط سأله به کارفرما وارد شرکتهای ذی شی از این م شد و کلیه زیانهایی که نا رف کارفرما حوف خواهد 

 های پیمانکار اخو خواهد گردید. شده باشد از محل سپرده

 باشد.هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می( 17-10

 

 تكمیل و ارسال اسناد مناقصه  ةنحو -11

 پاکت تهیه و پس از نام گواری هریك از پاکها به نام  3ابتدا بایسااات ( شااارکت کنندگان در مناقصاااه می1-11

شته و هر  صه به هر پاکت درون آن گوا شرایط مناق ساس  پاکت را  3)الف ، ب و ج(، مدارك مربوط را بر ا

پاکت بزرگتر قرار داده و پس از درج عنوان مناقصه بر روی پاکت بزرگ، آن را در موعد مقرر به واحد  1در 

 این شرکت تسلیم نمایند. دبیرخانه 

 هالزم به ذکر است درج عنوان منا  ه بر روی پاکت هروری مم باش. تذکر مهم :

 قرار داده شود عبارتند از :  "الف"مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت  (2-11

 شرایط مناقصه تهیه شده باشد. 8تضمین شرکت در مناقصه که باید طبق شرح مندرج در بند 

 قرارداده شود عبارتند از :  "ب"اسناد و مدارکی که باید در پاکت ( 3-11
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( پکچ و زر ترتهب و زر طور  ممال تفکه  شنننند  درارداد  شننننود و Folderمدارک و اسننننهمد همرا  زم ر ومر  مرد بود ز ننننورو ه  م مو ر در ه    
   زمشدمشبص ( زم ذ ر همم زر اسمس محتواد هر زبش  Lableهر زبش داراد زرچسب پروهد    مضمفم

 بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده رسیده باشد. اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد که می( 1-3-11

 ( سوابق کاری پیشنهاد دهنده ، با ذکر مشخصات و تلفن کارفرما.2-3-11

 اد دهنده ظرف یکسال گوشته.( گردش مالی و بیمه ای پیشنه3-3-11

 ( دارا بودن رضایت نامه از کارفرمایان سابق.4-3-11

ست 5-3-11 ست پیمانکاران که فرم موکور در پیو شت و محیط زی ( تکمیل نمودن فرم ارزیابی اولیه ایمنی، بهدا

 ...... این اسناد میباشد.

 متخصص و میزان تحصیالت آنها. ( توانمندی مدیریت و سرپرستی پیشنهاد دهنده از نظر کادر6-3-11

 قرارداده شود عبارتند از :  "ج"و مدارکی که باید در پاکت  ( اسناد4-11

ماه اعتبار بوده بایست دارای حداقل سهقیمت با امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت که می پیشنهادبرگ 

 اعالم شده است. 10-8و هرگونه پیشنهاد احتمالی دیگر که در بند 

شماره  بخشنامهپیمانكار میبايست در هنگام تنظیم و تحويل پیشنهاد قیمت مطابق  مهم :تذکر 

دفتر رياست جمهوري، )موضوع پیوست( نسبت به دريافت  21/12/1390به تاريخ  250893

مفاصا حساب مالیاتی ، بیمه اي و بانكی خود اقدام نموده و مدارك مثبته خود را به دستگاه 

 نمايد.مناقصه گذار ارائه 

در صورتی که دارندگان امضاء مجاز در اساسنامه حق توکیل به غیر داشته باشند و پیشنهاد دهنده به  : 1تبصره 

سمی خود را همراه با  صدق وکالتنامه ر شت م شنهاد بدهد، باید رونو شرکت پی سئولین  وکالت از طرف م

 به کارفرما تسلیم نماید.  "ج" پیشنهاد قیمت در پاکت

)پیشنهاد قیمت( باز نخواهد شد و  "ج"در صورت ناقص بودن اسناد و مدارك اشاره شده فوق ، پاکت  : 2تبصره 

 بصورت سربسته به پیشنهاد دهنده مسترد می گردد. 

 مالیاتها، عوارض و بیمه هاي اجتماعی  : -12

قبيل که به موجب قوانين و پرداخت هرگونه عوارض ، ماليات و حقوق بيمه تامين اجتماعی و غيره از هر نوع و هر 

 مقررات دولت جمهوری اسالمی به اين قرارداد تعلق  ميگيرد به عهده پيشنهاد دهنده می باشد .
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 تعهدات پیشنهاد دهنده   -13 

شرکت  صه و  ...............................................................................................................اینجانب به نمایندگی از طرف  شرایط مناق اعالم می نمایم که از 

محل اجرای کار و همچنین نوسااانات احتمالی قیمت اطالع کامل داشااته و بر این اساااس اسااناد را تهیه و تکمیل 

عور عدم اطالع یا تغییر قیمت تا پایان مدت اعتبار که حداقل سه ماه پس از آخرین مهلت تسلیم اسناد نموده و به 

 باشد، حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت.مناقصه می

 شرايط و نكات مهم جهت تعیین پیمانكار : -14

 پيمانکار بر مبنای کل قيمت پيشنهادی با توجه به موارد زير تعيين خواهد شد :

 قبول شرايط و مشخصات موضوع قرارداد و تکميل اوراق اطالعات آن در پيشنهاد . -1-14

کارفرما چنانچه مصلحت باشد ميتواند جهت تسريع در کار از اجرای بعضی از تشريفات رسمی صرفنظر کند.  -2-14

ارکنان يا نمايندگان او را پيشنهاد دهنده همزمان با امضای پيشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوی عليه کارفرما يا ک

 در مورد پيشنهاد نداشته و اعالم مينمايد که از اين بابت حق هيچگونه ادعائی نخواهد داشت 

پيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنان و ساير طرفهای  ذينفع در موقعی که پيشنهاد مورد بررسی است  بايد از هرگونه  -3-14

ای کسبب اطالع نسببت به نتايب بررسبی پيشبنهاد خودداری کنند . هر نوع تماس با هر يك از کارکنان کارفرما بر

شنهاددهنده  سلب صالحيت پي شنهاددهنده موجب  کوششی جهت اعمال نفوذ مستقيم يا غير مستقيم بوسيله هر پي

 خواهد بود .

، در موقع بررسببی عواملی از قبيل انطباق با مشببخصببات و جداول، سببوابق قابل اعتماد، رضببايت کارفرمايان قبلی -4-14

 پيشنهادها و انتخاب پيمانکار مورد نظر قرارخواهد گرفت .

 واگذاري كار : -15

در صببورتيکه پا از عقد پيمان وقوح حاصببل شببود پيمانکار تمام يا قسببمتی از پيمان خود را بدون داشببتن م وز به 

يد و نام چنين شرکتی بطور دائم  شخص حقيقی و يا حقوقی ديگری واگذارکرده است، به دستور کارفرما از وی خلع

 از فهرست شرکتهای ذيصالح طرح کارفرما حذح خواهد شد .

 پاسخگويی به سؤاالت  -16

صه می شرکت در مناق ضیان  شانی زیر تماس متقا شرکت به  ن سؤال، با واحد قراردادهای  صورت هرگونه  توانند در 

 .حاصل فرمایند

 جاده سد مخزنی مارون شركت سیمان بهبهان  10كیلو متر 

 

 واحد بازرگانی  280 -242داخلی  5-30315272-061
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 "برگ پیشنهاد قیمت " 

گی از شببببرکببت  ينببد نمببا ن ببانببب .................................................................... بببه  ي ............................................. بببه شببببمبباره  بببت ا

شامل کليه هزين شنهاد قيمت خود را که  شده در پيش نويا قرارداد، پي شرايط ذکر  ستقيم و غير ه....................................... با قبول کليه  های م

های قوق، بيمه تأمين اجتماعی، بازخريد خدمت، هزينه اياب و ذهاب و کليه هزينهمسبببتقيم از هر قبيل شبببامل حقوق ماهيانه کارکنان، ماليات ح

 های متفرقه به شرح زير اعالم می دارد.باالسری و هزينه

 پيشنهاد قيمت :

 از مبدا نظامیه از مبدا ماهشهر از مبدا اندیمشک از مبدا اراک از مبدا شیراز تاریخ پیشنهاد نام شرکت ردیف

1         

 

 ضمناً اين مبلغ با محاسبه کليه کسور قانونی )به استثناء ماليات بر ارزش افزوده(، و بصورت ناخالص می باشد.  

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايد كه :
 پا از ابالغ کارفرما ، قرارداد مربوطه را امضاء نموده و نسبت به ارائه کليه تضامين قرارداد اقدام نمايد. روز 7حداکثر ظرح مدت   -1

 ان ام کليه تعهدات را مطابق با مفاد اسناد مناقصه و قرارداد و پيوستهای آن رعايت نمايد.  -2

 گرديده، جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب ميگردد.اسناد و مدارك مناقصه که مهر و امضاء تأييد می نمايد که کليه ضمائم،   -3

 اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به پيشنهاد دهنده را ندارد.  -4

در وجه شرکت سیمان بهبهان به شماره شماره حساب برای تضمين شرکت در مناقصه يك فقره رسيد بانکی   -5

و يا ضمانتنامه معتبر بانکی، چکهای بين  ارائه شود  7127کد  سیمانشعبه  ملی بانك  بهبهان شركت سیمانبنام   0105648832003

تضمين شده بانکی به نفع شرکت سيمان بهبهان )سهامی عام( به همان مبلغ که مدت اعتبار آن حداقل سه ماه از تاريخ صدور بوده و  بانکی،

 پيشنهاد خود نموده است .برای سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد را ضميمه 

تعهد می نمايد در صورتيکه پا از اعالم از سوی کارفرما حاضر به انعقاد قرارداد با قيمتهای پيشنهادی نگردد و يا از شرايط   -6

 عدول نمايد، کارفرما حق دارد تضمين شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نمايد. 

 لق نميگيرد .به قيمتهای پيشنهادی فوق هيچگونه تعديلی تع -7

ريال بوده که شرکت کنندگان می بايست طی فيش بانکی به همان حساب ذکر شده  200.000خريد برگ شرايط مناقصه مبلغ  -8

 پرداخت و فريش مربوطه را ضميمه پاکت الف نمايند .

ساارتم، ایران  تذكر مهم : ضمیم )اعم از چکهای م شنهاد دهن.گان از ارائه هر گونه چک بلنوان ت شرکتم( خودداری پی شر م یا  چک، 

 نماین. در غیر این ورت پیشنهاد  یمت آنها از دراه اعتبار خارج بوده و پاکت پیشنهاد  یمت آنها بازگشایم نمیگردد ه
    نام شركت : 

 نام و نام خانوادگي:

 نشاني :

 شماره تلفن و فاكس :

 مهر و امضاء:               تاريخ :                                                  
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 فرم درخواست استرداد تضمین شرکت در مناقصه/مزایده

 

 مدیر محترم امور بازرگانی شرکت سیمان ................

 خواهشمند است در صورت عدم تأیید پیشنهاد قیمت این شرکت/اینجانب ......................................... 

به  ...................................................... ، تضمین مربوطه، به مبلغ ......................................... ریال مناقصه در مزایده

....... کد بانك ..................... شعبه .حساب شبا به شماره .................................................................................... بانك .................

 ................................. بنام ................................................................. واریز گردد، و یا 

............. به تاریخ ضمانت نامه بانکی/ چك بین بانکی/ چك تضمین شده بانکی به شماره ..............................

....... باطل و به آن بانك ............................... صادره از سوی بانك ............................ کد بانك ................ شعبه ................

 مسترد گردد.

 مهر و امضا پیمانکار

 

========================================================== 

 مدیر محترم امورمالی 

  تضمین شده بانکی چك ، چك بین بانکی ضمانت نامه بانکی احتراما ، نسبت به استرداد، وجه واریزی 

................................. ریال به .....به شماره .............................................. صادره از بانك .............................. به مبلغ ................

................ به نام حساب شبا به شماره ................................................................................. بانك ....................

 ....................................... دستور الزم صادر فرمایید.

 مدیر امور بازرگانی
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 "به نام خدا"

 

 

 حمل مواد سوختی  قرارداد 

   بهبهان سیمان  کارخانه 

 
 

 
 کارفرما : 

 پیمانکار 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1400 
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وشناسه  411197588117وکد اقتصادی  817این قرارداد بین شرکت سیمان بهبهان )سهامی عام( به شماره ثبت 

:   )مدیر عامل(  و عضاااو هیات مدیره به آدرس  جعفر منیعی تواندشاااتیبه نمایندگی آقای   10420111121ملی 
شود از در این قرارداد کارفرما نامیده می  061-52723031-5تلفن:   سد مخزنی مارونجاده  10 لومتریک  -بهبهان

کد اقتصااااادی شااامااره  به شااامااره ثبات ................ و  کت .........................................................  یکنرف و شااار
:  نشااانیبه  ....................................................به نمایندگی .................. ....................................... و شااناسااه ملی ....................

.......................... کد پساااتی ...................................... تلفن . .................................................. ........................................................
شاااود از طرف که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده میهمراه ................................. فاکس ....................................... 

 نعقد شدم کمیسیون                        صورتجلسه به با توجهگردد: طرف دیگر دیگر بشرح زیر منعقد می

   :  قرارداد موضوع ـ 1ماده

شرکت پخش فرآورده های نفتی  سط  شده تو صد هزار لیتر نفت کوره و نفت گاز از مبادی تعیین  سی صورت نیاز تا  حمل روزانه در 

  نیستندایران مرکز خوزستان و تحویل به مخازن کارخانه سیمان بهبهان بوسیله تانکرهایی که تحت پیمان شرکت پخش فرآورده ها 
  با توافق طرفین افزایش می یابد درصد %25: کسر یا اضافه تا 1تبصره 

 :   قرارداد مبلغ ـ 2 ماده. 
   لیتر ..................... ريالهر   از شیراز            مواد سوختیحمل  (1

   لیتر ..................... ريالهر        از اراك        مواد سوختی( حمل 2

    لیتر ................. ريالهر     از انديمشک     مواد سوختی( حمل 3

    لیتر ................ ريالهر         از ماهشهر    مواد سوختی( حمل 4

   لیتر ................... ريالهر      از نظامیه        مواد سوختی( حمل 5

 : نحوه پرداخت : 3ماده 
 نحوه پرداخت بر اساس اصل بارنامه و قبض انبار شرکت می باشد  

 : كسورات قانونی قرارداد : 4ماده 

صره ضعیت :1 تب صورت و ضوع ماده  5 از هر  قانون تامین  38% بعنوان علی الحساب حق بیمه تامین اجتماعی مو

مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی اجتماعی و همچنین آخرین صورت وضعیت کسر که در پایان  کار با ارائه 

 کل وجوه مکسوره بیمه ای به پیمانکار مسترد خواهد گردید
 خدمات پیمانکار و غیره بعهده پیمانکار میباشد  ریال 3: حق بار نامه و عوارض وزارت راه 2تبصره 

ساب  شماره ح سط پیمانکار ارائه  .................شعبه  ....................بانك   .....................کلیه منالبات پیمانکار به  که تو

 شده است واریز می گردد 

 :  اعتبار مدت : 5 ماده
ضی صورت در و گردد می تعیین یکسال مدت به 00/00/1400 لغایت 1/00/1400 یخرتا از قرارداد این  سبت طرفین ترا  تمدید به ن

  .شد خواهد اقدامبرای یکسال دیگر  قرارداد
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     پیمانكار تعهدات:  6 ماده
 تهیه و تدارکات کلیه کامیونها ی نفت کش بعهده پیمانکار می باشااد و در صااورت عدم تحویل شاارکت پخش فرآورده های نفتی مسااولیت متوجه  (1

 شد.پیمانکار خواهد 

 هرگونه حوادث ناشی از عدم رعایت وسایل و مسایل ایمنی نظارت بر امور ایمنی پرسنل پیمانکار در حین انجام وظیفه از وظایف پیمانکار می باشد . (2

 بعهده پیمانکار است . منلقا

 و یا به نحو اشاعه نخواهد داشت  جزئا  ،واگواری قرارداد و عملیات موضوع قرارداد به غیر کال    حقپیمانکار (3

  پیمانکار است حه مسولیت آن منلقا به عهده و در صورت بروز سان نماید مسولیت مدنی  مکلف است کارگران خود را بیمه پیمانکار (4

 میباشد پیمانکار بعهده احتمالی آمدهای پیش و رانندگی و راهنمائی مقررات نظر از قانونی مسئولیتهای کلیه (5

  میباشد پیمانکار بعهده دقراردا این در نشده بینی پیش ی ها هزینه سایر و ماشین حمل سوخت تعمیرات به مربوط های هزینه کلیه (6

 نکار متعهد و ضامن جبران خسارت میباشددر صورتی که قصور پیمانکار در انجام امور محوله منجر به بروز خسارتی گردد پیما (7

 ونبوده   1337 سال  مصوبو کشوری  دولتیمداخله در معامالت   منع قانونقرارداد مشمول   ایناعالم می دارد که در موقع امضاء   پیمانکار  (8

پیمانکار نیز مشمول این قانون گردد قرارداد فسخ  قراردادحین اجرای  درگردد  . درصورتی که   میفسخ  قراردادشود   ابتثاگر خالف آن  

 خواهد شد .

به جهل  پیمانکار تایید می نماید که هنگام تساالیم پیشاانهاد منالعات کافی بعمل آورده و نکته باقی نمانده اساات که بعدا بتواند در مورد آن مسااتند (9

 .ود نماید خ

شود پیمانکار متعهد  واردغیره صدماتی  وآبرسانی و ماشین آالت   لولهمانند خنوط برق  کارخانهگاه در اثر عمل پیمانکار به تأسیسات موجود در  هر (10

 و یا بر قراری مجدد آنها را بپردازد . ترمیمم هزینهاست  

 تعنیل گردد پیمانکار حق هچگونه  اعتراضی را در این موضوع ندارد  .در صورتی که مدت انجام کار به واسنه شرکت به تعویق یا  (11

  قرارداد فسخ: 7 ماده
ا بنحوی صااالح بداند با هرگاه پیمانکار از هریك از شاارایط قرارداد تخلف نماید کارفرماه حق دارد قرارداد را فسااخ و منالبات پیمانکار را ضاابط و مورد قرارداد ر

 مت را از پیمانکار منالبه نماید . واز چك تضمین حسن انجام کار به نفع خود استفاده کند .انجام برسانده و مازاد قی

 : نظارت بر پیمانكار: 8ماده 
واحد بازرگانی و مدیر  طرف کارفرما به عهده ازمدارك پیوست آن تقبّل نموده است   وبر اجرای تعهداتیکه پیمانکار طبق مفاد این قرارداد و اسناد   نظارت (1-8

شود واگوار  نامیدهنظارت   دستگاهدر این قرارداد  که  تولید صول فنی و همچنین طبق  گردیدهمی  ست کارها را طبق قرارداد و ا ست و پیمانکار موظف ا ا

  اجراء کند می دهد قراردادو مدارك پیوست   اسنادمشخصات   حدود درو تعلیماتی که دستگاه نظارت   دستورات

 ز کارفرما نمی نماید .دستگاه نظارت سلب حق ا (2-8

 

 تاخیر در اجراي قرارداد :  -9ماده 
 ریال جریمه تاخیر می بایست از سوی پیمانکار به کارفرما پرداخت شود  1،000،000به ازای هر روز تاخیر در مدت قرارداد مبلغ 

 

 : ضمانت نامه  10ماده 
بدون تاریخ در وجه شاارکت ساایمان .....................    بانك .………………به  شااماره  ............ ریال....................پیمانکار موظف اساات یك فقره  چك به مبلغ 

ن را با نقد کردن بهبهان تحویل تا درصااورت بروز هرگونه تخلف در اجرای مفاد قرارداد یا هرگونه خسااارت در طول مدت قرارداد )حساان انجام کار( پیمانکار زیا

 سیمان بهبهان جبران نماید.چك موکور بنفع شرکت 
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  پیمان مدارك و اسناد:11ماده
 اساسنامه شرکت ج( صورتجلسه کمیسیون معامالت ح( مدارك پیمانکار و پروانه کسب حمل و نقل و کد اقتصادی   (  ب  اولیه( دستور  الف

 : تعهدات كارفرما :12ماده 
 ره حمل شده به کارخانه را تخلیه نمایدشب نفت کو 10صبن تا  7کارفرما متعهد می گردد روزانه از 

 : فورس ماژور  13ماده 
يک عامل قوه قهريه  )فورس ماژور ( شامل  به علت بروز درصورتی كه اجراي تعهدات هريک ازطرفین اين قرارداد :  13-1

سیل، شیوع بیماريهاي مسري،  : جنگ ) اعم ازاعالم شده واعالم نشده(، شورش، زلزله، آتش سوزي هاي دامنه دار،

، تعهدطرف مزبور به اجراي تعهدي كه تحت تأثیرحوادث قهريه )فورس ماژور(  به تاخیر بیفتدمحاصره يا تحريم دولتی، 

واقع شده است، به مدتی معادل تأخیر ناشی از بروز عامل فورس ماژور، تمديد می گردد وهیچیک ازطرفین مسئول 

 ه عدم اجرا و يا تأخیر دراجراي تعهد مربوطه ديده است، نخواهد بود. خساراتی كه طرف ديگردرنتیج

 درصورتی كه هريک از طرفین بخواهد اعالم فورس ماژور نمايد، بايد موضوع را به طرف ديگركتباً اطالع دهد.  :  13-2

يا از بین بردن اثرات فورس  جهت تقلیل اقدامات الزم را گذاشته است بايد اثر او طرفی كه حوادث قهريه )فورس ماژور( بر

حوادث قهريه )فورس ماژور(  انجام دهد و ظرف كوتاهترين مدت ممكن اقدام به آغاز و ادامه اجراي تعهدات متأثراز ماژور

 نمايد. 

قادر به اجراي تعهدات  يک ماهاز  فورس ماژور هر يک از طرفین براي مدتی متجاوز درصورتی كه به علت بروز  :  13-3

موجب اين قرارداد نباشند، طرفین جهت اتخاذ تصمیم درخصوص فسخ يا عدم فسخ اين قرارداد مالقات و تصمیم  خود به

 ، در صورت عدم نتیجه نظر كارفرما مالك عمل خواهد بود. خواهند نمود مقتضی اتخاذ

از طرف ند اين قرارداد ماهه طرفین بايكديگر مالقات ننماي يکروز ازانقضاي دوره  10درصورتی كه ظرف مدت  :  13-4

 قابل فسخ خواهد بود . كارفرما

 : حل اختالف 14ماده 
بعنوان توافقی مستقل از قرارداد هر گونه ادعا و اختالف ولو كرارا اعم از اينكه در خصوص انعقاد يا اجرا يا انحالل و مسائل 

مفاد قرارداد و غیر ان باشد از طريق داور منصوب توسط مدير امور حقوقی شركت سرمايه گذاري  يناشی از تفسیر و اجرا

بن  –خیابان گاندي  -به نشانی تهران 10101942066و شناسه ملی  151394سیمان تامین )سهامی عام( به شماره ثبت 

 طبقه دوم حل و فصل می گردد .  – 14بست سوم ، پالك 

صالحه و سازش میان طرفین را نیز داراست و مدت زمان داوري شش ماه از تاريخ قبول داور می داور منصوب اختیار م

باشد و حسب تشخیص داور براي دو دوره شش ماهه ديگر ) حداكثر يک و نیم سال ( راًسًا توسط داور قابل تمديد است 

ثالث )اعم از هر شخص حقیقی يا حقوقی ( به . ضمناً طرفین اختیار اعالم موافقت خود را در خصوص ورود ثالث و يا جلب 

 مقام ناصب ) وفق صدر ماده حاضر ( تفويض نمودند . 

صرف نظر از اينكه در يک فقره اختالف باشد يا در اختالفات متعدد . تصمیم داور مذكور براي طرفین قطعی و الزم االجرا 

ارسال نتیجه راي از طريق اظهار نامه به نشانی طرفین  بوده و به صورت ابالغ حضوري و يا از طريق پست سفارشی و يا با

مندرج در قرارداد حاضر ، ارسال و ابالغ خواهد شد گواهی مامور پست و يا گواهی ابالغ اظهار نامه به منزله ابالغ است و 
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ي داوري اعم از حق گردد و تمامی هزينه هاآثار قانونی خود را دارد . حق الزحمه داوري بر اساس تعرفه قضايیه تعیین می

 الزحمه داور ، هزينه كارشناسی و غیره بر عهده محكوم علیه / علیهم راي داوري می باشد . 

در صورت محكومیت هر طرف ، هزينه ياد شده از هر گونه مطالبات نزد طرف مقابل و يا تضامین وي قابل كسر و احتساب 

اً تعیین محل جلسات )احتمالی( داوري و كلیه ترتیبات رسیدگی با و يا از ساير طرق قانونی قابل مطالبه می باشد . ضمن

داور منصوب می باشد . توافق داوري مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحالل اقاله ، فسخ ، انفساخ يا ابطال يا بطالن 

 تمام يا قسمتی از اين قرارداد ، توافق داوري كماكان به قوت خود باقی است .
 شرايط : ساير15ماده 

 یا هر علت دیگری باشد پویرفته نخواهد شد و مبلغ قراردادناشی از افزایش بهای سوخت که  ( در طول مدت قرارداد هیچگونه افزایش بهایی از طرف پیمانکار 1

 قرارداد تغییری نمی کند و افزایش هزینه بعهده خود پیمانکار میباشدمدت تاپایان 

 اداره کار وامور اجتماعی بهبهان ناظر پیشرفت کار و ایمنی موظف به اجرای دقیق بخشنامه فوق می باشد  18/1065-2131( در رابنه با بخشنامه 2

  رفتار نماید 69( پیمانکار موظف است باکارگران طبق قانون کارجدید مصوب آبانماه 3

  اقامتگاه:16ماده

  اینصورتکارفرما اطالع دهد در غیر  جدید خود را بالفاصله به نشانیمکلف است  پیمانکار بود و در صورتی که تغییر نماید  واهدبهبهان خ پیمانکار اقامتگاه

 و عور عدم اطالع مسموع نیستبه نشانی موکور ابالغ شده محسوب خواهد شد  هاو ابالغیه ها و اخناریه  مکاتبات

 

 نسخ قرارداد

 96/ میباشد اجرا قابل و تنظیم هستند واحد حکم که نسخه 5 ماده 16 در قرارداد این

                             

 مدیر عامل                                        عضو هیات مدیره                                                                                         پیمانکار             

 جعفر منیعی تواندشتی                                                                                                      

 

 رونوشت :
 بازرگانی 

  امور مالی 

 انبار کل 

  پیمانکار 

  اداره امور مالیاتی بهبهان 

  شعبه بهبهان  –سازمان تامین اجتماعی 
  شرفت کار و یا تاخیر احتمالی بازرگانی و مدیر تولید  جه واحدناظر محترم قرارداد صوص نحوه انجام پی ت اطالع و انجام نظارت کامل بر اجرای قرارداد و ارائه گزارش در خ

 و موارد مغایرت نحوه انجام کار با مفاد قرارداد و تعهدات پیمانکار  

  حراست 

  امور تولید 

 

 

 

 

 
 

 



 

15 

 

 1پیوست شماره 

 بخشنامه ها
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