
 

 
 

 

 بنام خدا

  اسناد مناقصه

 موضوع مناقصه:

عدد مبدل پوسته و لوله طبق شرح كار مندرج  8سرويس دوره اي و تعميرات   

 

 مناقصه گذار:

 شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير

سهامي عام   

 

 شماره مناقصه : 

GB-1401-05 

1401تاريخ مناقصه : شهريور   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 دعوت به مناقصه عمومي

، سرويس دوره اي و در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي » سهامي عام«بصير  شـركت توليدات پتروشيمي قائد 
  واجد شرايط واگذار نمايد:را به پيمانكار  عدد مبدل از نوع پوسته و لوله 8تعميرات 

  

مناقصهشماره   موضوع 

GB-1401- 05  
 كار شرح طبق لوله و پوسته مبدل عدد 8 عميراتت يا سرويس

 مندرج

  شرح مختصر كار: 

  عدد مبدل پوسته و لوله 8مناقصه شامل سرويس و تعميرات  -1
الزم است كليه متقاضيان واجد شرايط نسبت به ارائه پيشنهاد هاي فني و مالي خود به صورت كتبي حداكثر تا پايان  -2

تهران، خيابان گاندي جنوبي، خيابان هفتم ( شهيد پاليزواني) پالك  به آدرس 14/06/1401مورخ  هبدوشن وقت اداري روز
با شرح مدارك پيوست در برگهاي شرايط مناقصه، پيشنهاد قيمت و ضمانتنامه بانكي  1517655711، كد پستي : 15

ول ب( چك شخصي و شركتي قابل قشركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار، فيش واريزي و يا چك تضمين شده بانكي 
 د. ننماي اقدام ريال 200،000،000ميزان در وجه شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير به  نمي باشد)

شركت توليدات  15شماره  -خيابان شهيد پاليزواني ( خيابان هفتم) -خيابان گاندي جنوبي -نشاني دفتر مركزي: تهران -4
 1517655711كد پستي :  -پتروشيمي قائد بصير

   مجتمع توليدات پتروشيمي قائد بصير –جاده گلپايگان به خمين  10كيلومتر  –نشاني مجتمع : گلپايگان 

  ** بازديد از محل مجتمع قبل از ارائه پيشنهاد الزامي ميباشد

 



 

 
 

 

 

 شرايط عمومي مناقصه

  شرايط مشروحة زير در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت : 

محل كار مورد  وكارفرما پيشنهاد دهندگان بايستي قبل از محاسبه قيمت پيشنهادي از موضوع، شرايط كار، شرايط  .1
عمل آورند و نسبت به شرايط محلي و كليه عواملي كه ممكن است به نحوي در محاسبه قيمت ه قرارداد تحقيق ب

شنهاد خود، اسناد و مدارك مناقصه را دقيقاً مطالعه پيشنهادي مؤثر باشد آگاهي كامل حاصل نموده و قبل از تسليم پي
نهاد يشو بررسي نموده و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع گردند. چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارك مناقصه، به نظر پ

هنده د و يا نقصي وجود داشته باشد كه نياز به شرح و توضيح بيشتري باشد پيشنهاددهنده نكات مبهم، متناقض بوده 
آن مورد از واحد تداركات شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير كتباً و يا به وسيله تلفن استفسار نمايد و  بايد در

چنانچه در نتيجه اين استفسار اطالعات و توضيحاتي بدست آيد كه در اسناد و مدارك مناقصه منعكس نباشد مراتب 
دهندگان خواهد رسيد. هر نوع توضيح يا تجديد نظر، اضافه يا  پيشنهادكتباً به اطالع استفسار كننده و همچنين ساير 

حذف مطلبي به مدارك مناقصه از طريق رسمي انجام مي شود و طي نامه به نشاني دعوت شدگان ارسال و يا تسليم 
  مي گردد و اين ضمائم جزء مدارك مناقصه منظور خواهد گرديد.

به ترتيب بندهاي »  ج«  و» ب «  ،»الف « پاكت جداگانه  سهخود را در داوطلب اجراي اين مناقصه بايد پيشنهاد  .2
اقع در و واحد تداركات شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير گزار (بعدي تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه

  ) تسليم نمايد.دفتر مركزي 

پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و قبل الذكر بايد موضوع مناقصه، نام و نشاني در روي پاكتهاي فوق
  گزار تسليم گردد . از پايان مهلت مقرر با اخذ رسيد حاوي ساعت و تاريخ وصول به مناقصه

زير است كه حسب مورد در داخل يكي  5و 4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه، تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهاي  .3
  شوند .قرار داده مي»   ج«  و يا »ب « يا » الف « پاكت   سهاز 

گزار در اختيار شركت كنندگان در مناقصه قرار داده شده است اسناد و مدارك مناقصه كه از طرف دستگاه مناقصه .4
 و »ب«و » الف«خواستي در پاكت هـاي بايد بر طبق شرايط مناقصه، تكميل و تنظيـم شـده و همراه ساير مدارك در

  گزار تسليم گردد .دستگاه مناقصهبه » ج«
 (قرار داده شوند، عبارت است از : فيش واريزي يا چك تضمين شده بانكي »  الف«مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت  .5

يا ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه كه بايد طبق نمونه  وچك هاي شخصي و شركتي مورد تائيد نمي باشد) 



 

 
 

 

ضمانتنامه بانكي صادر شده توسط يكي از بانك هاي مورد قبول مناقصه گزار و  صورت به مندرج در اسناد مناقصه
قابل تمديد و بنا به نظر نماينده مناقصه گزار وفق (نمونه) صادر و از  –غير قابل انتقال به غير  –بصورت غير مشروط 

  تاريخ صدور حداقل به مدت يكماه معتبر باشد.  
 ت توليدات پتروشيمي قائد بصيرشماره حساب هاي شبا بنام شرك .6

  IR550190000000102625675007جاري بانك صادرات شعبه گاندي جنوبي  -

 IR060120020000003182709544سپرده بانك ملت شعبه گاندي جنوبي   -

  قرار داده شوند عبارتند از :  » ب« اسناد و مداركي  كه بايد در پاكت  .7
  شرح فني پيشنهاد ارائه شده  .1,6
                                       پيشنهاد دهنده امضاء شود. شرايط مناقصه كه بايد توسط برگ  .2,6
  خالصه وضعيت و سوابق پيشنهاد دهنده در خصوص انجام پروژه هاي مشابه .3,6
  نام و عنوان شغلي اعضاء هيات مديره و مدير عامل و كسانيكه حق امضاء دارند. (براي اشخاص حقوقي كاربرد دارد) .4,6
تصوير اساسنامه شركت كه بايستي به مهر اداره ثبت شركتها ممهور شده باشد . (براي اشخاص حقوقي كاربرد  .5,6

  دارد)
تصوير آگهي مندرج در روزنامه رسمي كشور، حاوي آخرين تغييرات شركت، كه در آن امضاء كنندگان مجاز اسناد  .6,6

  راي اشخاص حقوقي كاربرد دارد)تعهد آور شركت مشخص شده و ممهور به مهر مناقصه گر باشد. (ب
تسليم كد پستي شركت، كد اقتصادي، شماره شناسه ملي، در مورد اشخاص حقوقي شركت كننده، و كد ملي  .7,6

 اعضاء هيأت مديره و مدير عامل و كسانيكه حق امضاء دارند. (براي اشخاص حقوقي كاربرد دارد)

  صورتجلسه بازديد از محل پروژه.  .8,6
قرار داده شود عبارت است از : برگ پيشنهاد  قيمت كه طبق فرم ارائه شده »   ج« يد در پاكت و مداركي كه با اسناد .8

تكميل و مهر و امضا شده باشد. عدد پيشنهاد قيمت بايد بصورت حروفي نيز نوشته شود، در صورت تناقض بين پيشنهاد 
د.  اين پاكت بايد در بسته و بدون خدشه نوشته شده با اعداد و حروف، پيشنهاد نوشته شده به حروف پذيرفته مي شو

  تحويل گردد.
دهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغيير، حذف و يا قرار دادن شرط در آن، تكميل، تنظيم، مهر پيشنهاد  .9

  گزار تسليم نمايد .  و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه



 

 
 

 

پيشنهادها بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيـچ نوع ابهام، خدشه، عيب، نقص و قلم خوردگي نداشته  .10
باشد. در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك مناقصه، يا ارائـه پيشنهاد مشروط، مبهم و بر خالف شرايط 

  . شودمردود است و عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد مي مناقصه و يا در صورت نداشتن تضمين كافي، آن پيشنهاد
در صورتيكه توسط هر يك از پيشنهاد دهندگان در اسناد و مدارك مناقصه با ابهام، اشتباه و ديگر نواقص مواجه شوند،  .11

راتب را ساعت) قبل از تاريخ بازگشائي پاكت هاي پيشنهادها، م 48بايد پس از دريافت اسنـاد و مدارك مناقصه و تا (
  گزار اطالع داده و تقاضاي رفع ابهام و يا نواقص نمايد.  كتباً به دستگاه مناقصه

هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوة تغيير و تسليم آنها، بنا بر اختيار  .12
زار به اطالع كليه شركت كنندگان رسيده و جزء گمناقصه گزار انجام مي شود و مراتب كتباً از سوي دستگاه مناقصه

  جدائي ناپذير اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد.
گزار حق تغيير، اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را قبل از انقضاي مهلـت تسليـم مناقصه .13

د، مراتب به شركت كنندگان در مناقصه ابالغ پيشنهـادهـا بـراي خود محفـوظ مي دارد و اگر چنيـن موردي پيش آي
شود و در صورتيكه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد مي

  آن را بنمايد، بدون اينكه اين عمل قصوري از جانب وي بحساب بيايد.
د و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد، در اين صورت از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسنا .14

گزار مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد دستگاه مناقصه
  به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.    

عتبار پيشنهاد قيمت تسليم شده توسط پيشنهاد دهندگان، يك ماه از تاريخ آخرين مهلت تعيين شده براي مدت ا .15
  تسليم پيشنهاد مالي خواهد بود.

پيشنهاد دهنده بايد فقط يك پيشنهاد، براساس اسناد و مدارك مناقصه، به مناقصه گزار تسليم نمايد؛ در غير اينصورت  .16
به پيشنهاد دهنده مسترد و سپرده ويا ضمانت نامه شركت در مناقصه وي به نفع  پيشنهادات مذكور باطل شده و
  مناقصه گزار ضبط  خواهد شد. 

پيشنهاد ها در اين مناقصه بر پايه كيفيت و قيمت پيشنهادي ارزيابي مي شود.  پيشنهاد هاي واصله در كميسيون  .17
د شد)  به ترتيب زير بازگشائي و قرائت و حداكثر تا تاريخ ( گزار در تاريخ ( متعاقبا اطالع رساني خواهمعامالت مناقصه

حاوي ضمانت نامه بانكي و يا  الف  متعاقبا اطالع رساني خواهد شد) اسامي برندگان اعالم خواهد شد. ابتدا پاكت 
ت اكفيش واريزي و يا چك تضمين شده بانكي شركت در مناقصه باز شده و در صورت  احراز صحت سپردة مذكور، پ



 

 
 

 

  ب   مفتوح و ارزيابي فني پيشنهاد ها انجام خواهد گرفت. چنانچه پيشنهاد دهنده  امتياز فني قابل قبول را كسب
  باز خواهد شد .   ج  نمايد و مورد تاييد مناقصه گزار قرار گيرد پاكت 

شنهاد ه باشد و يا پيچنانچه به تشخيص اعضاي كميسيون، سپردة شركت در مناقصه طبق شرايط مناقصه تهيه نشد
عيناً و  ج  فني ارائه شده امتياز فني مورد نظر را كسب ننمايد، پيشنهاد مورد بحث مردود شناخته شده و پاكت 

 بدون خدشه به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد . 

  ختار است.گزار در رد و يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها بدون آنكه احتياج به ذكر دليل باشد ممناقصه .18
ار، ضمن گزهرگاه قبل از افتتاح پاكت ها اطالع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند دستگاه مناقصه .19

مردود نمودن پيشنهاد آنها، حق خواهد داشت اسامي شركتهاي مذكور را جهت درج در فهرست  شركتهاي ممنوع 
نمايد و چنانچه پس از افتتاح پاكت ها و تعيين برنده مشخص شود كه المعامله به مراجع ذيصالح اعالم نمايد .منظور 

شركت كنندگان با هم تباني كرده اند، عالوه بر مراتب بيان شده نسبت به ضبط سپرده شركت در مناقصه پيشنهاد 
  دهنده اقدام خواهد نمود . مناقصه گذار جهت معرفي شركت كنندگان متخلف به مراجع قانوني مخير است .

برندة مناقصه بايد حداكثر تا ده روز پس از ابالغ خريدار، بـراساس قيمـت پيشنهـادي خـود ، بـه انعقاد قرارداد مبادرت   .20
نمـايـد. در غير اينصورت تضمين شركت در مناقصة او ، بدون نياز به هيـچ تشريفات قضايي به نفع خريدار ضبـط 

  ادعا و شكايتي ندارد .شود و در اين صورت وي حق هيچگونه اعتراض، مي
بيني شده ، حاضر به انعقاد قرارداد نشود ضمانت نامه شركت در مناقصه يا در صورتيكه برندة مناقصه در مهلت پيش .21

شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده باال، سپرده وي ضبط مي گردد و نفر دوم بعنوان برندة مناقصه اعالم مي
شود و مناقصه تجديد خواهد قرارداد نشود ، تضمين شركت در مناقصه او نيز به نفع خريدار ضبط ميحاضر به انعقاد 

  شد.
  شود .پس از تعيين نفرات اول و دوم وسوم مناقصه، تضمين شركت در مناقصه نفرات بعدي مسترد مي .22
صورت تعلق بر عهده برنده مناقصه ماليات و حق بيمه تامين اجتماعي و كليه كسور قانوني ناظر به موضوع قرارداد در  .23

بوده و پس از عقد قرارداد، در زمان پرداخت، درصدهاي تعيين شده وفق مواعيد مندج در قانون مربوطه از صورتحساب 
ها كسر و خالص مطالبات به حساب مربوطه منظور خواهد شد. در هر صورت بدينوسيله برنده مناقصه، مناقصه گزار را 

  اعتراض، ادعا و شكايتي مصون و مبرا مي دارد.از هر گونه هزينه، 
كليه هزينه هاي شركت كنندگان در مناقصه، صرفا و منفرداً بر عهده هر شركت كننده است و مناقصه گزار تحت هيچ  .24

 شرايطي هزينه اي از اين بابت تقبل نخواهد كرد.



 

 
 

 

ي معتبر كشور ( دنياي اقتصاد) براي يك الزم به ذكر است هزينه چاپ آگهي شركت در مناقصه در يكي از روزنامه ها .25
 نوبت چاپ بر عهده و به هزينه برنده مناقصه خواهد بود.

الزم به ذكر است تمامي صفحات اسناد مناقصه و همچنين پيش نويس قرارداد بايستي به مهر و امضاء شركت كنندگان  .26
 در مناقصه رسيده و در پاكت ب قرار داده شوند.

  ه مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هايشركت كنندگان در مناقص .27
  ) با مناقصه گزار تماس حاصل نمايند.239(داخلي021 -88880315الي  18         

  

 تاريخ :    /    / تاريخ :    /    /

 نام و نام خانوادگي و امضاي پيشنهاد دهنده گزارنام و نام خانوادگي و امضاي دستگاه مناقصه

توليدات پتروشيمي قائد بصير (سهامي   شركت 
 عام)

 پيشنهاد دهنده ............................................

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 شرايط خصوصي مناقصه

  

عدد مبدل هاي   8شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير در نظر دارد جهت انجام عمليات تعميرات و سرويس هاي دوره اي 
از خدمات پيمانكاران ذيصالح استفاده نمايد. لذا الزم است كليه پيمانكاران  طبق جدول پيوستحرارتي واحد هاي عملياتي 

 يمت اقدام نمايند . نسبت به بازديد از محل اجراي كار و ارائه ق

  قيمت پيشنهادي : 

و بر اساس نفرات مورد نياز ( سرپرست و گروه هاي اجرايي) محاسبه  ناخالصپيمانكار موظف است قيمت پيشنهادي خود را به 
  نموده و اعالم نمايد . 

ست و تحويل مبدل هاي زدايي، سرويس، تعمير، ت scale: خدمات پيمانكار در محدوده باز كردن و بستن، شستشو،  1نكته 
  حرارتي مي باشد .

: كليه تجهيزات و ابزار آالت و وسايل الزم جهت انجام سرويس شامل ركتيفايرهاي جوشكاري، دستگاههاي فرز بزرگ  2نكته 
و كوچك و دستگاههاي شستشوي تيوب باندل و .... به همراه تجهيزات تكميلي شامل چين بالك و تيفور و جرثقيل هاي دستي 

  زنجير و انواع آچارهاي دستي و بادي و كابل هاي رابط تكفاز و سه فاز و .... توسط پيمانكار ميبايست تامين گردد .و 

  : داربست ،جرثقيل،گسگت و متريال هاي مصرفي  مورد نياز اجراي كار توسط كارفرما تامين خواهد شد .  3نكته 

  ب مي باشد .ش 23صبح الي  7:ساعت كاري پتروشيمي از ساعت  4نكته 

  گردند ، هيچگونه هزينه اي پرداخت نخواهد شد. : به فعاليتهايي كه بعنوان دوباره كاري تلقي مي 5نكته 

كه زمان دقيق آن توسط   15/08/1401الي  01/07/1401روز مستمر و در بازه زماني  7: مدت زمان انجام پروژه به مدت 6نكته 
  كارفرما تعيين مي گردد، مي باشد.

  

  

  



 

 
 

 

  موارد مهم :

  پيمانكار: الف ) تعهدات
 هيچ گونه تعديل و يا مابه التفاوت به مبلغ دستمزد قرارداد تعلق نمي گيرد . .1

ارائه گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين سوابق كاري در زمينه  .2
باشد و پيمانكار ميبايست يك نفر بعنوان مسئول ايمني معرفي مي موضوع قرارداد و درج آن در اسناد، الزم و ضروري

 نمايد.

رعايت اصول ايمني به منظور حفظ سالمت عابرين و وسايل نقليه عمومي از جمله ، نصب عالئم ترافيكي و چراغ  .3
ونه مشكل چشمك زن و ... توسط پيمانكار در محل اجراي عمليات الزامي بوده و در صورت عدم رعايت و بروز هر گ

 باشد .احتمالي، عواقب آن مستقيماً بر عهده پيمانكار مي

 
رعايت كليه موارد ايمني، شامل شناسايي تأسيسات نهان و آشكار در محل اجراي عمليات و حفظ آنها از هر گونه صدمه  .4

ا مخابرات و ...) و يهاي هاي آب، گاز و كابلديدن و يا ايجاد خسارت به تأسيسات ياد شده (برق گرفتگي، شكست لوله
هاي آن تأسيسات، به طور كامل به عهده پيمانكار بوده و پيمانكار راساً بايد نسبت به جبران خسارت اقدام كنندهمصرف
 نمايد.

 بر عهده پيمانكار ميباشد. كاردر محل اجراي  دستوركارهاكليه اقدامات و لوازم الزم جهت پياده سازي  .5

فاده از لباس كار و تجهيزات ايمني فردي متناسب با نوع و محدودة اجراي عمليات (كاورهاي پرسنل پيمانكار ملزم به است .6
پالستيكي و يا لباس يكسره كار به همراه شبرنگ)، كفش ايمني، چكمه پالستيكي، دستكش، ماسك، كمربند ايمني و 

هاي ه كمك هاي اوليه، پمپهاي مناسب روشنايي كاله ايمني، طناب ايمني، كمربندهاي ايمني مخصوص، جعبچراغ
 باشد.اكسيژن و هر گونه لوازم مورد نياز ديگر) مي

اطالع كامل حاصل  پتروشيميپيمانكار در زمان ارائه پيشنهاد قيمت خود از كليه شروط در اجراي قرارداد در محدوده  .7
 نموده است.

  باشد.يپيمانكار موظف به بكارگيري نيروهاي مجرب و متخصص در زمينه اجراي كار م .8

در صورت تأخير غير مجاز در انجام كار، حسب قرارداد في مابين و شرايط خصوصي مندرج در پيمان با پيمانكار برخورد  .9
 خواهد شد.



 

 
 

 

مجاز به  د بصيرئپتروشيمي قاقانون كار ممنوع بوده و با عنايت به قوانين  181استفاده از اتباع خارجي طبق ماده  .10
باشد و در صورت بكارگيري بدون اطالع كارفرما، عواقب نمي تروشيميران خارجي در پاستخدام و بكار گماردن كارگ

 استفاده از آن بر عهده پيمانكار است.

بالفاصله پس از عقد قرارداد، پيمانكار موظف به معرفي رئيس كارگاه يا نماينده به همراه رزومه كاري به دستگاه نظارت  .11
كان دسترسي نامبرده از طريق تلفن همراه در طول ساعات شبانه روز براي بايست امباشد و ميبه صورت كتبي مي
 كارفرما مقدور باشد.

فه گونه اضابنا به ضرورت كار، ممكن است انجام عمليات در شب صورت پذيرد. لذا، از بابت انجام عمليات در شب هيچ .12
 گيرد.پرداختي صورت نمي

به مقادير اوليه بوده و با توجه به حجم عمليات واقعي كار و همچنين ميزان عمليات مشخص شده در برآوردها با توجه  .13
 باشد.دستور كارهاي ارائه شده از سوي دستگاه نظارت قابل افزايش يا كاهش مي

كار انجام شده كه توسط دستگاه نظارت به تأييد رسيده باشد، خواهد  ك عمل جهت پرداخت، تنظيم صورتجلسهمال .14
 بود.

 باشد.در اجراي پروژه الزامي مي 45001و  14001استاندارد ايزو رعايت مفاد  .15

گردد مستندات و الزامات نظام مديريت ايمني و محيط زيست نظير خط مشي محيط زيستي، پيمانكار متعهد مي
پيمانكاران را ها به ويژه دستور العمل الزامات محيط زيستي هاي اجرائي و دستور العملها، روشها، بخشنامهنامهآئين

رعايت نمايد. بديهي است چنانچه در اثر عدم رعايت الزامات استاندارد فوق  45001و  14001بر اساس استاندارد ايزو 
، بي احتياطي، بي مباالتي و ... كه منجر به حدوث هر نوع حادثه و حدوث مصاديق قصور و تقصير از جمله سهل انگاري

قي به ويژه موضوعات مرتبط با مسائل ايمني و زيست محيطي گردد، جبران كليه يا خسارات به اشخاص حقيقي و حقو
خسارات وارده بر عهده پيمانكار بوده كه احراز موارد مندرج در بند حاضر، تعيين ميزان، وصول خسارات و ... به وسيله 

  بات و يا تضامين) خواهد بود.دستگاه نظارت و بدون مراجعه به مراجع قضايي و غيره، از محل سپرده پيمانكار (مطال

  باشد به شرح ذيل است.موارد زيست محيطي عمومي كه پيمانكار ملزم به رعايت آنها مي

 هاي زيست محيطي و جلوگيري از تخريب محيط هاي خود، گزينة عدم ايجاد آلودگيپيمانكار بايد در كليه فعاليت
  زيست را مد نظر داشته باشد.

 جويي در مصرف منابع طبيعي و انرژي را مد نظر داشته باشد.هاي خود، گزينة صرفهعاليتپيمانكار بايد در كليه ف 

 نمايد، بايد در صورتي كه پيمانكار از مواد شيميايي خاصي استفاده ميMSDS  (اطالعات ايمني ماده شيميايي) را در
 كننده آن ماده قرار دهد.اختيار كارفرما و همچنين در معرض افراد مصرف



 

 
 

 

 استفاده از كارگران صغر سني. عدم 

 هاي الزم در خصوص مسائل ايمني و زيست محيطي به پرسنل تحت سرپرستي.ارائه آموزش 

 .تهيه و استفاده از لباس و تجهيزات حفاظت فردي براي پرسنل 

  : كارفرما موظف است در صورت درخواست پيمانكار، مستندات و الزامات نظام مديريت محيط زيست 1تبصره 
)ISO 14001 و (ISO 45001 گردد كليه را در اختيار او قرار دهد. الزم به ذكر است كه پيمانكار متعهد مي

گردد را رعايت هاي زيست محيطي كه در حين كار از طرف كارفرما به پيمانكار ابالغ ميها و بخشنامهدستورالعمل
  نمايد.

ال آن هيچ گونه مسئوليتي در قب پتروشيمي قائد بصيردر صورت بروز حادثه اعم از جاني و مالي براي پرسنل پيمانكار،  .16
بايست در حين اجراي عمليات نسبت به حفاظت از تأسيسات زير زميني از قبيل كابل ندارد. همچنين پيمانكار مي

دقت را به عمل آورده و در صورت خسارت، ملزم به جبران آن هاي گاز و آب و تأسيسات، نهايت برق، مخابرات، لوله
  هيچ گونه تعهدي در قبال اينگونه موارد ندارد. پتروشيمي قائد بصيرباشد و مي

 قانون كار، تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان اعمال نمايد. 133پيمانكار موظف است طبق ماده  .17

كارگران را در برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار شامل كاركردهاي  كارفرما حق دارد بدهي پيمانكار به .18
 نامه حسن انجام كار و تضامين اخذ شده از پيمانكار پرداخت نمايد.موقت و ضمانت

 يتكاري، مسئولهاي تمام خطر مقاطعهبايست قبل از شروع هر گونه عمليات اجرائي نسبت به انجام بيمهپيمانكار مي .19
 مدني و اشخاص ثالث اقدام نمايد .

 پرداخت نخواهد شد »تكميل نشده«يا  »داراي نقص«،  »ناتمام«هيچ گونه پرداختي به پيمانكار بابت كارها و خدمات  .20
و پرداخت به پيمانكار منوط به امضاي صورتجلسه تحويل موقت خدمات انجام شده و نيز تأييد دستگاه نظارت كارفرما 

 خواهد بود.

هاي مرتبط با عمليات موضوع پيمان از جمله جمع آوري متريال ، سختي كار، جابجايي مصالح و وسايل هزينه كليه .21
كار، محل مناسب جهت استقرار پرسنل و كارگران و نگهداري ابزار آالت، استقرار و برچيدن كارگاه، تعميرات ماشين 

باشد و از بابت آن، و وسائل ايمني به عهده پيمانكار مي آالت و تجهيزات مربوط به اجراي كار و فراهم نمودن تجهيزات
 وجه جداگانه به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

چنانچه در شرايط خاص جهت انجام عمليات موضوع پيمان نياز به افزايش و به كارگيري ماشين آالت، تجهيزات و  .22
 باشد.دستور كار كتبي دستگاه نظارت ميتعداد نيروي انساني بيشتر باشد، پيمانكار موظف به تأمين آن طبق 



 

 
 

 

باشد و روشنايي در صورت نياز به عهده پيمانكار مي تجهيزات پيمانكار ورساني جهت كليه اقدامات الزم به منظور برق .23
 گردد .فقط منبع تأمين برق شامل يك دستگاه تابلو برق سيار از طرف كارفرما ارائه مي

جهيزات ايمني كارگري، و موارد مشابه كه جهت انجام عمليات مورد پيمان نياز است، تأمين ساير موارد نظير البسه و ت .24
 گردد. باشد و هيچ گونه وجهي مازاد بابت آنها پرداخت نميبر عهده پيمانكار مي

 باشد.گردد ميو يا واحدي كه از جانب ايشان معرفي مي رئيس مجتمعدستگاه نظارت در اين پيمان  .25

 ري موضوع پيمان را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.پيمانكار حق واگذا .26

كليه كسورات قانوني اعم از بيمه، ماليات، عوارض متعلقه و كليه حقوق دولتي ناشي از موضوع قرارداد در طول مدت  .27
 باشد.اجرا به عهده پيمانكار مي

اعالم شده از سوي كارفرما جهت انجام عمليات موضوع قرارداد، نفرات  دستوركارهايپيمانكار موظف است به تعداد  .28
 مورد نياز كارفرما را تأمين نمايد.

 باشد.مي پتروشيمي قائد بصير HSEپيمانكار موظف به رعايت الزامات ايمني و  .29

راي اين قرارداد فراهم بايست از كادر مناسبي برخوردار بوده تا بتواند اقدامات سازماني الزم را جهت اجپيمانكار مي .30
 آورد.

هاي اجرائي موضوع تصويب آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه 7پيمانكار خود را متعهد به رعايت ماده  .31
هيات محترم وزيران مبني بر اينكه هر يك از اشخاص حقيقي يا  22/12/83ه مورخ 30374/ت73377نامه شمارة 

بط يرآئين نامه شوند، دستگاه ذ 1مرتكب اعمال يكي از بندهاي ماده كه هاي اجرائي حقوقي طرف قرارداد با دستگاه
باشد، دانسته و در صورت اثبات هر يك از بندهاي مجاز به عدم عقد قرارداد با اشخاص ياد شده به مدت پنج سال مي

 نمايد.آئين نامه، حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي

 راي مفاد دستور قصور نمايد كارفرما مجاز به فسخ پيمان خواهد بود.چنانچه پيمانكار در اج .32

پرداخت حداقل حقوق بر اساس قوانين و مقررات و سقف اعالم شده توسط وزارت كار و كليه مزايا شامل پاداش، عيدي،  .33
ونه اشي از هر گباشد و مسئوليت جبران خسارت نبن و اضافه كار، مرخصي و سنوات كار متعلقه به عهده پيمانكار مي

 د.باشپيمانكار مي اخت به موقع حقوق آنها متوجه شخصسهل انگاري و مسامحه پرسنل پيمانكار در خصوص عدم پرد

نفرات پيمانكار و سرپرست كارگاه معرفي شده موظف به هماهنگي و همكاري با نمايندگان كارفرما بوده و از دستورات  .34
 .ايشان پيروي نمايند 

موانع و مشكالت موجود در محل ارائه پيشنهاد و شروع كار ،از محل پروژه بازديد كرده و پيمانكار موظف است قبل از  .35
 اجراي پروژه را بررسي نموده و كتباً به اطالع كارفرما برساند.



 

 
 

 

يا كشيدن نوار خطر پيمانكار موظف است در هنگام كار و بعد از كار، از ورود هر گونه آسيب به پروژه با انسداد مسير  .36
جلوگيري كند. پرداخت خسارت بروز هر گونه مشكل در اين خصوص طبق نظر دستگاه نظارت بر عهده پيمانكار 

 باشد.مي

 باشد.مي جاده خمين 10، پتروشيمي قائد بصير واقع در گلپايگان، كيلومتر محل اجراي كار موضوع قرارداد .37

ابالغ شده با وسيله نقليه مناسب  كارهايمصالح مورد نياز جهت انجام  پيمانكار موظف است نسبت به جابجايي و حمل .38
 گيرد.گونه هزينة اضافي به پيمانكار تعلق نمياز محل دپوي متريال و يا انبار كارفرما اقدام نمايد و از اين بابت، هيچ

 ظر كارفرما بكارگمارد.پيمانكارمتعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان ، افراد با تخصصهاي تعيين شده طبق ن .39

 نگس ، جوشكاري لوازم ، شاسي ، ميزكار ، جوشكاري دستگاه ، دستي چرخ( كار تجهيزات و ابزار است موظف پيمانكار .40
 نههزي و خدمات موضوع و كار انجام نياز مورد ليوسا و لوازم تمام كلي بطور و انساني نيروي ، آالت ماشين ،. . . )  و فرز
 در را موقع به و الزم هاي بيني پيش بايد و نمايد تامين را) كارفرما تعهد در موارد جز به( مستقيم غير و مستقيم هاي

 .نگردد كار انجام در تاخير موجب تا آورد بعمل لوازم و مصالح توزيع نحوه و تهيه خصوص

   PCRبا توجه به شرايط خاص همه گيري بيماري كرونا ، پيمانكار موظف است نسبت به ارائه گواهي سالمت (تست  .41
 ساعت) و رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي مطابق قوانين موجود در پتروشيمي اقدام نمايد .  48با حداكثر اعتبار 

ه پتروشيمي وارد نموده بر عهده پيمانكار بوده و  صورت حفظ و حراست از ابزارآالت پيمانكار كه جهت انجام كار ب  .42
 فقدان ابزار آالت مسئوليتي متوجه كارفرما نميباشد.

 

  ب ) تعهدات كارفرما : 
  مورد نياز اجراي كار به عهده كارفرما ميباشد . و متريال مصرفي * تهيه داربست و جرثقيل

  . انجام پروژه بر عهده كارفرما است زماناز روز  7پيمانكار در طول  يتهيه اسكان و غذا* 
  * ارائه مدارك فني و نقشه هاي مبدل توسط كارفرما صورت مي پذيرد.

 

 

 

 



 

 
 

 

نامه شركت در مناقصهضمانت  

 

عدد مبدل  8سرويس دوره اي و تعميرات نظر به اينكه شركت/آقاي ......................................................  مايل است در مناقصة 
 شهريور تاريخ  GB-1401-05مناقصه  شمارهبراي شـركت توليدات پتروشيمي قائد بصير (سهامي عام) با  پوسـته و لوله  

نمايد كه چنانچه  شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير (سهامي عام) به اين بانك شـركت نمايد، لذا اين بانك تعهد مي  1401
اطالع دهد كه پيشـنهاد شـركت كنندة نامبرده در فوق مورد قبول واقع شـده و مشـاراليه از امضـاي قرارداد مربوطه يا تسليم      

ريال مرقوم را به محض دريافت  ----------قرر استنكاف نموده است، مبلغ ضـمانت حسن اجراي تعهدات قرارداد در مدت م 
اولين تقاضــاي كتبي شــركت توليدات پتروشــيمي قائد بصــير (ســهامي عام) بدون اينكه احتياجي به اثبات اســتنكاف يا اقامة 

ــدور اظهارنامه يا اقدامي از مجراي اداري يا قضــائي داشــته باشــد بالد    رنگ در وجه شــركت توليدات هيچگونه دليل و يا ص
  پتروشيمي قائد بصير (سهامي عام) بپردازد.

بوده و بنابه درخواسـت شـركت توليدات پتروشيمي قائد بصير (سهامي عام)   اداري مورخ  ......... معتبر اين تعهد تا آخر سـاعت  
اهد مدت اين تعهد را تمديد و يا براي مدتي كه درخواســت شــود، قابل تمديد خواهد بود و در صــورتيكه بانك نتواند يا نخو   

موجبات تمديد را فراهم نسـازد، و يا پيشنهاد دهنده نامبرده در فوق بانك را موافق با تمديد ننمايد، در اينصورت بانك متعهد  
اسـت بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشـد مبلغ مرقوم را در وجه يا حواله كرد شــركت توليدات پتروشيمي قائد بصير   

  (سهامي عام) پرداخت كند.     

 

 

           

 

 

 

 

بانك ..............



 

 
 

 

 برگ پيشنهاد قيمت

................ پس از بررسي و آگاهي كامل اينجانب .............................................................. مدير عامل شركت .......................................
 8پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات آگهي و فراخوان مناقصه  تعميرات و سرويس هاي دوره اي  و

عدد مبدل حرارتي براي شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير (سهامي عام) و پس از بازديد از محل كار و با اطالع كامل از 
 نمايم كه :هاي مورد مناقصه پيشنهاد ميجميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كار

عمليات موضوع مناقصه فوق را براساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به مبلغ  -1
 ... انجام دهم................................................................. ريال و حروف.......................................................

  نمايم كه: چنانچه اين پيشنـهاد مورد قبـول قرار گيــرد و بعنوان برندة مناقصـه انتخاب شـوم تعهـد مي -2
الف. اسناد و مدارك قرارداد را براساس مراتـب منـدرج در اسنـاد و مـدارك مناقصـه امضاء نموده و  همراه تضمين  

ز تاريخ ابالغ بعنوان برنـدة مناقصه ( باستثناي روزهاي تعطيل ) تسليم انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت يك هفته ا
  دستگاه مناقصه گزار نمايم.

ب . ظرف مدت مقرر ، شروع به آغاز پروژه نموده و كلية كارهاي موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارك  
  مناقصه به اتمام برسانم .

  شود . اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مينمايم كه كلية ضمائم تاييد مي -3

  گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهاد دهندگان ندارد.اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه -4

 ، تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و بمنظور تعهد به امضاء و شرايط مناقصه و تسليم تضمين اجراي تعهد -5
  ام .تقديم داشته» الف « تضمين مندرج در اسناد مناقصه را به نفع خريدار در پاكت 

آور  نـام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد
 و مهر پيشنهاددهنده : ( با ذكر تاريخ)

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 پيش نويس قرارداد
 

لوله و پوسته مبدل عدد 8 تعميرات و اي دوره سرويس  
  مقدمه:

و شناسه ملي      411175147514(سهامي عام) به شماره اقتصادي   توليدات پتروشيمي قائد بصيراين  قرارداد  في مابين شركت 
سمت مدير عامل و عضو هيات مديره و آقاي مهدي باقري با  با 0060296798به نمايندگي آقاي رامين پرتوي با كد ملي 10101795696

و كد پستي  15(پاليزواني) شماره  7يس هيات مديره به نشاني تهران ، خيابان گاندي ،كوچه و سمت رئ 0074179608كد ملي 
و  ..........به شماره اقتصادي  ...........شود از يك طرف و شركت ناميده مي كارفرماكه در اين قرارداد  88880315و تلفن  1517655711

با سمت مدير عامل به نشاني  ....................با كد ملي  ..........به نمايندگي آقاي   ............و شماره ثبت  ..................شناسه ملي 
شود،از طرف ديگر، با ناميده مي پيمانكاركه در اين قرارداد .................................و تلفن  .......................و كد پستي  ...............................

  .شرايط و مفاد زير منعقد گرديد 

  :موضوع قرارداد -1ماده 

 scale شستشو، بستن، و كردن بازشامل  ،مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله عدد 8 انجام عمليات و سرويس هاي دوره اي
واقع در واحد پروسس مجتمع توليدات پتروشيمي قائد بصير به آدرس  مبدل حرارتي تحويل و تست تعمير، سرويس، زدايي،

  جاده خمين، پتروشيمي قائد بصير. 10گلپايگان، كيلومتر 

  اسناد و مدارك قرارداد: -2ماده 

اسناد و مدارك زير جزء الينفك اين قرارداد بين كارفرما و پيمانكار تلقي و در صورت بروز هرگونه اختالف بين اجزاء اين 
  قرارداد، اسناد به ترتيب ذيل بر يكديگر تقدم خواهند داشت:

  قرارداد حاضر؛ -2-1

  شرايط عمومي و خصوصي، پيوست قرارداد؛ -2-2

 ؛پتروشيمي قائد بصيرايمني  روش اجرايي -2-3



 

 
 

 

أييد و به تساير اسناد، مدارك، مكاتبات فني و بازرگاني فيمابين و صورتجلساتي كه بر اساس مفاد قرارداد تنظيم  -2-4
  طرفين خواهد رسيد.

در صورت تزاحم و تعارض ميان اسناد و مدارك، متن قرارداد و پيوست ها، متن قرارداد مقدم است؛ مگر آنكه تقدم  -1 تبصره
  سند يا پيوستي تصريح شده باشد.

  مدت قرارداد: -3ماده 

و در بازه كتبي شروع اجراي قرارداد، توسط كارفرما به پيمانكار  اباغاز زمان  متوالي روز 7مدت زمان انجام موضوع قرارداد، ، 
  مي باشد. 15/08/1401الي  01/07/1401زماني 

 

 مبلغ قرارداد: -4ماده 

ريال مي  .…..……………………… عدد مبدل حرارتي به مبلغ ناخالص  8جهت انجام كليه امور مربوط به  پيشنهاديقيمت 
  باشد.

ارزش افزوده، منـوط به ارائه گواهـي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افـزوده توسـط پيمـانكار پرداخت ماليات بر - 2 تبصره
  مـي باشد.

  روز متواليتوسط پيمانكار انجام گردد. 7الزم است كل عمليات ظرف مدت حداكثر  -3تبصره 

  نحوه پرداخت: -5ماده 

  حق الزمه موضوع خدمات به شرح زير پرداخت مي گردد:

ريال، را به عنوان پيش پرداخت پس از  ……………………………………… به مبلغ درصد بهاي قرارداد، 15كارفرما  -5-1
  پرداخت مي نمايد. دريافت تضمين مورد قبول كارفرما ( ضمانت نامه بانكي، چك و سفته)مبادله قرارداد، در قبال 

موضوع قرارداد و با تأييد  موقتحويل پس از ت ..…………………………………… به مبلغ درصد بهاي قرارداد، 60 -5-2
  .نماينده كارفرما و تنظيم صورتجلسه، قابل پرداخت مي باشد

ارائه مفاصا حساب بيمه، به پيمانكار  تحويل دائم و  ، پس از..…………………………………درصد بهاي قرارداد،  20 -5-3
  پرداخت خواهد گرديد.



 

 
 

 

عملياتي و تجهيزات موضوع قرارداد و اخذ گزارش ثانويه بازرسي فني و تحويل موقت عبارتست از راه اندازي واحد  -4تبصره 
  تنظيم صورتجلسه تحويل و تأييد انجام كار با نماينده /نمايندگان كارفرما.

روز از تنظيم صورتجلسه تحويل موقت و تنظيم صورتجلسه تحويل  20تحويل قطعي (دائم)، عبارتست از گذشت  -5تبصره 
  ده / نمايندگان طرفين قرارداد.دائم فيما بين نماين

  كسورات:  -6ماده 

سازمان تأمين اجتماعي كسر و پس از ارائه  38ماده  علي الحساب بعنوان سپرده بيمه وفق درصد 5 معادل از هر پرداخت
) منوط 3-5مفاصا حساب بيمه توسط پيمانكار، به وي پرداخت مي گردد. ضمناً، پرداخت آخرين صورت وضعيت (موضوع بند 

  به ارائه مفاصا حساب بيمه توسط پيمانكار مي باشد.

 ادقرارد از بعد يا قبل اينكه از اعم قرارداد اين به متعلقه عوارض و مالياتها جمله از قانوني كسورات كليه پرداخت:  6تبصره 
  .است پيمانكار عهده به شود وضع

  : تعهداتضمانت نامه حسن انجام  -7ماده 

تضمين مورد قبول كارفرما (ضمانت نامه بانكي، چك، پيمانكار به عنوان تضمين حسن انجام كار و اجراي تعهدات خود، 
تسليم كارفرما نمود و كارفرما مي  ريال ،.……………………………………برابر با مبلغ درصد مبلغ قرارداد،  20سفته) معادل 

را  تضمينتواند به منظور جبران تمام يا قسمتي از خسارت وارده بدون قيد و شرط و بدون مراجعه به مراجع قضائي وجه 
نمي گردد و   تـوسط كارفرما مـوجب بــري الـذمه شـدن پيمانكار تضمينضبط و به نفع خود وصول نمايد. وصول اين 

  صرفـاً به عنوان خسارت مقطوع ناشي از تخلف از مفاد قرارداد اخذ مي گردد. 

تخلف از مفاد و مندرجات قرارداد  پيمانكار به موجب اين قرارداد متعهد شرعي و قانوني مي گردد كه چنانچه در اثر -7تبصره 
و اسناد و مدارك قرارداد خساراتي به كارفرما وارد نمايد، در اين صورت كارفرما بطور كامل و جامع حق و اختيار دارد عالوه بر 

به  تنسب مأخوذه از پيمانكار كه صرفاً به عنوان خسارات ناشي از تخلف از مفاد قرارداد اخذ مي گردد، تضامينضبط كليه 
مطالبه ساير خسارات با نظر خود اقدام نمايد. ميزان خسارات  اعالمي از سوي كارفرما به هر مبلغ و به هر كيفيت دين قطعي 

  پيمانكار بوده و غيرقابل اعتراض مي باشد.

دوره  كارفرما پس از صدور تأييديه از سوي نماينده خود مبني بر تحويل قطعي موضوع قرارداد و سپري شدن -8تبصره 
  مذكور اقدام خواهد نمود. تضامينو انجام كليه تعهدات پيمانكار، نسبت به رد يا ابطال  9تضمين موضوع ماده 

  



 

 
 

 

  تأخيرات: – 8ماده 

هيچگونه عذري براي تأخير در انجام خدمات موضوع اين قرارداد قابل طرح و پذيرش نخواهد بود و درصورت تأخير پيمانكار 
) درصد از مبلغ قرارداد به عنوان (ده 10ِ هر روز تأخير، ، بازاء3در انجام موضوع قرارداد، با توجه به مدت قرارداد موضوع ماده 

  ، به تشخيص كارفرما از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد.خسارت تأخير در انجام تعهد

(يك) روز باشد، عالوه بر كسر مبلغ فوق، در خصوص مبلغ خسارت تأخير مازاد بر مبلغ مذكور،  1چنانچه تأخير بيش از 
از  قدام نمايد وا تضامينكارفرما مي تواند به تشخيص خود از محل مطالبات و دارائي هاي پيمانكار و يا فسخ قرارداد و ضبط 

 اين بابت پيمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايد.

از خود  ) درصد فوق از مبلغ قرارداد دين قطعي پيمانكار محسوب و وي حق هرگونه اعتراض راده( 10كسر روزانه  -9 تبصره
  سلب و ساقط مي نمايد. 

را نسبت به ايفاء تعهد ساقط نمي نمايد و درصورت فسخ قرارداد از كسر مبلغ فوق از قرارداد تكليف پيمانكار  -10تبصره 
) درصد تأخير تا زمان فسخ، محاسبه و از محل مطالبات (ده 10ناحيه كارفرما كليه خسارات وارده ناشي از تأخير، از جمله 

افو واهد شد و درصورت عدم تكپيمانكار و يا ضمانتنامه حسن انجام تعهد، به تشخيص كارفرما، كسر و به نفع كارفرما ضبط خ
  از ساير دارائيها و مطالبات پيمانكار برداشت خواهد شد.

  دوره تضمين: – 9ماده 

روز پس از تحويل موقت، تضمين مي  20پيمانكار صحت و درستي تجهيزات و كاالي موضوع قرارداد را از هر جهت به مدت 
ساعت مراجعه و قطعات و لوازم مورد نياز در دوران  24كتبي كارفرما حداكثر  ظرف مدت  ابالغنمايد و متعهد است به محض 

تضمين را بطور رايگان ارائه و تأمين نمايد. در غير اين صورت، كارفرما نقص را رأساً يا توسط ديگري بر طرف و هزينه آن را با 
 به حساب پيمانكار منظور مي نمايد. هزينه باال سري مطابق نظر كارشناسي خود محاسبه و  %15محاسبه 

  

  جبران خسارت: -01ماده 

در صورتيكه پيمانكار در مدت قرارداد نسبت به ايفاء تعهدات خود و انجام موضوع قرارداد مطابق با مفاد قرارداد و خواسته 
مأخوذه به نفع خود  نتضاميهاي اعالم شده از سوي كارفرما  اقدام ننمايد، كارفرما حق خواهد داشت ضمن ضبط و وصول 

قرارداد) و فسخ قرارداد، نسبت به انجام موضوع قرارداد از ساير منابع، موافق مقررات و ضوابط خود اقدام كند  7(موضوع ماده 
و در صورت عدم تكافو پيمانكار مكلف است بمنظور جبران خسارت وارده مابه التفاوت پرداختي را حسب اعالم كارفرما به وي 



 

 
 

 

ايد و مبلغ اعالمي از سوي كارفرما مورد قبول پيمانكار بوده و پيمانكار از اين بابت حق هرگونه ادعا يا اعتراض را از پرداخت نم
  خود سلب و ساقط مي نمايد.

مأخوذه به عنوان جبران خسارت منجر به مبري شدن مسئوليت پيمانكار از ساير خسارات  تضامينضبط و وصول  -11تبصره
 وارده نمي شود.

  نمايندگي و نظارت در اجرا و تحويل:  – 11اده م

يا شخص يا اشخاصي كه توسط ايشان معرفي مي  رئيس مجتمع پتروشيمي قائد بصيرنماينده كارفرما در اين قرارداد،  -11-1
م گردند، مي باشند كه نظارت بر حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد و برابري آن با مشخصات فني و شرايط اختصاصي اعال

شده را به عهده دارد و بهاي قرارداد پس از تأييد وي و قبولي كارفرما به ترتيب پيش بيني شده در قرارداد به پيمانكار 
 پرداخت خواهد شد.

نماينده كارفرما مي تواند مدارك و سوابق هر يك از كاركنان پيمانكار را از نماينده وي مطالبه نمايد. چنانچه در اين  -11-2
 پتروشيميهر يك از مراحل انجام كار صالحيت فني يا اخالقي فردي محرز نگردد، فرد مذكور موظف به ترك فوري مرحله يا 

  ساعت) جايگزين اين فرد نمايد. 24بوده و پيمانكار بايستي فرد ديگري را در اسرع وقت (حداكثر 

اري و تحصيالت جهت ارتباط مستقيم با پيمانكار موظف است يك نفر را به عنوان نماينده خود با ذكر سوابق ك -11-3
نماينده پيمانكار بايد سابقه و توانايي كافي در زمينه پاسخگويي  .كارفرما و پاسخگويي در زمينه موضوع قرارداد معرفي نمايد

به نيازهاي موضوع قرارداد و برنامه ريزي جهت برآورده كردن موضوعات آن را داشته باشد و صالحيت وي به تائيد كارفرما 
  برسد. 

ل اجراي پروژه حاضر بوده و پاسخگوي در مدت زمان مراحل اجرايي پروژه، نماينده پيمانكار مي بايد بصورت تمام وقت در مح
تمامي مراحل انجام كار به نماينده يا نمايندگان كارفرما باشد. ضمناً، پيمانكار مهارت، تجربه كافي و صالحيت انجام كار كليه 

  افراد به كار گرفته شده در اين قرارداد را تضمين مي نمايد.

ان وي مي توانند بدون رعايت تشريفات اداري بر كليه مراحل موضوع نماينده يا نمايندگان كارفرما يا بازرس -12تبصره 
  قرارداد حاضر نظارت داشته تا از حسن كاركرد پيمانكار اطمينان حاصل نمايند.

در خصوص جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهدات موضوع قرارداد كه منتسب به نماينده پيمانكار باشد،  -13تبصره 
  داراي مسئوليت تضامني مي باشد. نامبرده

  



 

 
 

 

  فورس ماژور: -21ماده 

در صورت وقوع فورس ماژور، يعني وقايعي كه غيرقابل پيش بيني بوده، جلوگيري از آن وقايع از حيطه كنترل هر يك از 
ه، سيل و طغيان طرفين قرارداد خارج باشد و اجراي قرارداد را غير مقدور سازد، مانند جنگ انقالب، اعتصابات عمومي، زلزل

هاي غير عادي و خشكسالي هاي بي سابقه و هم چنين آتش سوزي هاي دامنه دار، طوفان و غيره، كارفرما مجاز به فسخ يا 
تمديد قرارداد يا تجديدنظر در مفاد قرارداد خواهد بود به هر حال هيچگونه حقي به نفع پيمانكار عليه كارفرما ايجاد نخواهد 

  . شد

صورت بروز حوادث قهريه پيمانكار با رعايت شرايط زير مجاز به درخواست تمديد قرارداد يا تجديد نظر در بديهي است در 
  : مفاد قرارداد خواهد بود

  ساعت بعد از وقوع حادثه قهريه كارفرما را كتباً مطلع نمايد. 24پيمانكار بايد حداكثر  -12-1

ح دولت جمهوري اسالمي ايران رسماً گواهي شود و گواهي مزبور از وقوع حادثه قهريه بايد از طرف مقامات ذيصال -12-2
  . طرف پيمانكار به كارفرما  ارائه گردد

  . حادثه قهريه بايد بالواسطه مانع اجراي قرارداد و انجام تعهدات شده باشد -12-3

و اعتصاب عمومي كه خارج از كنترل و اراده  جنگ، شورش، زلزله، آتش سوزي، سيلحوادث قهريه عبارتند از :  -14تبصره 
  . طرفين قرارداد است

افزايش قيمت سيستم يا سطح دستمزدها، تورم، تغيير برابري نرخ ارزها و موارد ديگري از اين قبيل تحت هيچ  -15تبصره 
  . عنوان جزو موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد

ماه بطول انجامد و شرايط ادامه انجام تعهدات براي طرفين قرارداد فراهم  1,5چنانچه شرايط فورس ماژور بيش از  -16تبصره 
نگردد ، قرارداد حاضر به خودي خود فسخ و در چنين حالتي پيمانكار استحقاق دريافت بهاء سيستمي كه به نحو صحيح 

  . تحويل نموده و مورد قبول كارفرما باشد را خواهد داشت

  ر:ساير تعهدات پيمانكا -13ماده 

 هيچ گونه تعديل و يا مابه التفاوت به مبلغ دستمزد قرارداد تعلق نمي گيرد .پيمانكار متعهد است  -13-1

ارائه گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين سوابق كاري در زمينه  -13-2
 باشد و پيمانكار ميبايست يك نفر بعنوان مسئول ايمني معرفي نمايد.ميموضوع قرارداد و درج آن در اسناد، الزم و ضروري 



 

 
 

 

رعايت اصول ايمني به منظور حفظ سالمت عابرين و وسايل نقليه عمومي از جمله ، نصب عالئم ترافيكي و چراغ  -13-3
هر گونه مشكل احتمالي،  چشمك زن و ... توسط پيمانكار در محل اجراي عمليات الزامي بوده و در صورت عدم رعايت و بروز

 باشد .عواقب آن مستقيماً بر عهده پيمانكار مي

 
رعايت كليه موارد ايمني، شامل شناسايي تأسيسات نهان و آشكار در محل اجراي عمليات و حفظ آنها از هر گونه  -13-4

و  هاي مخابرات و ...)و كابلهاي آب، گاز صدمه ديدن و يا ايجاد خسارت به تأسيسات ياد شده (برق گرفتگي، شكست لوله
هاي آن تأسيسات، به طور كامل به عهده پيمانكار بوده و پيمانكار راساً بايد نسبت به جبران خسارت اقدام كنندهيا مصرف

 نمايد.

 بر عهده پيمانكار ميباشد. كاردر محل اجراي  دستوركارهاكليه اقدامات و لوازم الزم جهت پياده سازي  -13-5

ل پيمانكار ملزم به استفاده از لباس كار و تجهيزات ايمني فردي متناسب با نوع و محدودة اجراي عمليات پرسن 13-6
(كاورهاي پالستيكي و يا لباس يكسره كار به همراه شبرنگ)، كفش ايمني، چكمه پالستيكي، دستكش، ماسك، كمربند 

ندهاي ايمني مخصوص، جعبه كمك هاي اوليه، هاي مناسب روشنايي كاله ايمني، طناب ايمني، كمربايمني و چراغ
 باشد.هاي اكسيژن و هر گونه لوازم مورد نياز ديگر) ميپمپ

اطالع كامل  پتروشيميپيمانكار در زمان ارائه پيشنهاد قيمت خود از كليه شروط در اجراي قرارداد در محدوده  -13-7
 حاصل نموده است.

  باشد.مجرب و متخصص در زمينه اجراي كار مي پيمانكار موظف به بكارگيري نيروهاي -13-8

در صورت تأخير غير مجاز در انجام كار، حسب قرارداد في مابين و شرايط خصوصي مندرج در پيمان با پيمانكار  -13-9
 برخورد خواهد شد.

ز به مجا مي قائد بصيرپتروشيقانون كار ممنوع بوده و با عنايت به قوانين  181استفاده از اتباع خارجي طبق ماده  -13-10
باشد و در صورت بكارگيري بدون اطالع كارفرما، عواقب استفاده نمي تروشيمياستخدام و بكار گماردن كارگران خارجي در پ

 از آن بر عهده پيمانكار است.

گاه اري به دستبالفاصله پس از عقد قرارداد، پيمانكار موظف به معرفي رئيس كارگاه يا نماينده به همراه رزومه ك -13-11
بايست امكان دسترسي نامبرده از طريق تلفن همراه در طول ساعات شبانه روز براي باشد و مينظارت به صورت كتبي مي

 كارفرما مقدور باشد.

 گونهبنا به ضرورت كار، ممكن است انجام عمليات در شب صورت پذيرد. لذا، از بابت انجام عمليات در شب هيچ 13-14
 گيرد.تي صورت نمياضافه پرداخ



 

 
 

 

ميزان عمليات مشخص شده در برآوردها با توجه به مقادير اوليه بوده و با توجه به حجم عمليات واقعي كار و  -13-15
 باشد.همچنين دستور كارهاي ارائه شده از سوي دستگاه نظارت قابل افزايش يا كاهش مي

شده كه توسط دستگاه نظارت به تأييد رسيده باشد، كار انجام  ك عمل جهت پرداخت، تنظيم صورتجلسهمال -13-16
 خواهد بود.

 باشد.در اجراي پروژه الزامي مي 45001و  14001رعايت مفاد استاندارد ايزو  -13-17

گردد مستندات و الزامات نظام مديريت ايمني و محيط زيست نظير خط مشي محيط زيستي، پيمانكار متعهد مي
ها به ويژه دستور العمل الزامات محيط زيستي پيمانكاران را هاي اجرائي و دستور العملروشها، ها، بخشنامهنامهآئين

رعايت نمايد. بديهي است چنانچه در اثر عدم رعايت الزامات استاندارد فوق  45001و  14001بر اساس استاندارد ايزو 
االتي و ... كه منجر به حدوث هر نوع حادثه ، بي احتياطي، بي مبو حدوث مصاديق قصور و تقصير از جمله سهل انگاري

يا خسارات به اشخاص حقيقي و حقوقي به ويژه موضوعات مرتبط با مسائل ايمني و زيست محيطي گردد، جبران كليه 
خسارات وارده بر عهده پيمانكار بوده كه احراز موارد مندرج در بند حاضر، تعيين ميزان، وصول خسارات و ... به وسيله 

  نظارت و بدون مراجعه به مراجع قضايي و غيره، از محل سپرده پيمانكار (مطالبات و يا تضامين) خواهد بود. دستگاه

  باشد به شرح ذيل است.موارد زيست محيطي عمومي كه پيمانكار ملزم به رعايت آنها مي

 لوگيري از تخريب محيط هاي زيست محيطي و جهاي خود، گزينة عدم ايجاد آلودگيپيمانكار بايد در كليه فعاليت
  زيست را مد نظر داشته باشد.

 جويي در مصرف منابع طبيعي و انرژي را مد نظر داشته باشد.هاي خود، گزينة صرفهپيمانكار بايد در كليه فعاليت 

 نمايد، بايد در صورتي كه پيمانكار از مواد شيميايي خاصي استفاده ميMSDS  (اطالعات ايمني ماده شيميايي) را در
 كننده آن ماده قرار دهد.اختيار كارفرما و همچنين در معرض افراد مصرف

 .عدم استفاده از كارگران صغر سني 

 هاي الزم در خصوص مسائل ايمني و زيست محيطي به پرسنل تحت سرپرستي.ارائه آموزش 

 راي پرسنل.تهيه و استفاده از لباس و تجهيزات حفاظت فردي ب 

  كارفرما موظف است در صورت درخواست پيمانكار، مستندات و الزامات نظام مديريت محيط زيست -
)ISO 14001 و (ISO 45001 گردد كليه را در اختيار او قرار دهد. الزم به ذكر است كه پيمانكار متعهد مي

گردد را رعايت هاي زيست محيطي كه در حين كار از طرف كارفرما به پيمانكار ابالغ ميها و بخشنامهدستورالعمل
  نمايد.



 

 
 

 

ر هيچ گونه مسئوليتي د مي قائد بصيرپتروشيدر صورت بروز حادثه اعم از جاني و مالي براي پرسنل پيمانكار،  -13-18
بايست در حين اجراي عمليات نسبت به حفاظت از تأسيسات زير زميني از قبيل كابل قبال آن ندارد. همچنين پيمانكار مي

 باشدهاي گاز و آب و تأسيسات، نهايت دقت را به عمل آورده و در صورت خسارت، ملزم به جبران آن ميبرق، مخابرات، لوله
  هيچ گونه تعهدي در قبال اينگونه موارد ندارد. تروشيمي قائد بصيرپو 

 قانون كار، تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان اعمال نمايد. 133پيمانكار موظف است طبق ماده  13-19

پيمانكار شامل كارفرما حق دارد بدهي پيمانكار به كارگران را در برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات  13-20
 نامه حسن انجام كار و تضامين اخذ شده از پيمانكار پرداخت نمايد.كاركردهاي موقت و ضمانت

كاري، هاي تمام خطر مقاطعهبايست قبل از شروع هر گونه عمليات اجرائي نسبت به انجام بيمهپيمانكار مي -13-21
 مسئوليت مدني و اشخاص ثالث اقدام نمايد .

هد پرداخت نخوا »تكميل نشده«يا  »داراي نقص«،  »ناتمام«هيچ گونه پرداختي به پيمانكار بابت كارها و خدمات  -13-22
شد و پرداخت به پيمانكار منوط به امضاي صورتجلسه تحويل موقت خدمات انجام شده و نيز تأييد دستگاه نظارت كارفرما 

 خواهد بود.

موضوع پيمان از جمله جمع آوري متريال ، سختي كار، جابجايي مصالح و  هاي مرتبط با عملياتكليه هزينه -13-24
وسايل كار، محل مناسب جهت استقرار پرسنل و كارگران و نگهداري ابزار آالت، استقرار و برچيدن كارگاه، تعميرات ماشين 

باشد و از بابت آن، وجه انكار ميآالت و تجهيزات مربوط به اجراي كار و فراهم نمودن تجهيزات و وسائل ايمني به عهده پيم
 جداگانه به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

چنانچه در شرايط خاص جهت انجام عمليات موضوع پيمان نياز به افزايش و به كارگيري ماشين آالت، تجهيزات  -13-25
 اشد.باه نظارت ميو تعداد نيروي انساني بيشتر باشد، پيمانكار موظف به تأمين آن طبق دستور كار كتبي دستگ

روشنايي در صورت نياز به عهده پيمانكار  تجهيزات پيمانكار ورساني جهت كليه اقدامات الزم به منظور برق -13-26
 گردد .باشد و فقط منبع تأمين برق شامل يك دستگاه تابلو برق سيار از طرف كارفرما ارائه ميمي

ت ايمني كارگري، و موارد مشابه كه جهت انجام عمليات مورد پيمان نياز تأمين ساير موارد نظير البسه و تجهيزا -13-27
 گردد. باشد و هيچ گونه وجهي مازاد بابت آنها پرداخت نمياست، بر عهده پيمانكار مي

 باشد.گردد ميو يا واحدي كه از جانب ايشان معرفي مي رئيس مجتمعدستگاه نظارت در اين پيمان  -13-28

 حق واگذاري موضوع پيمان را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد. پيمانكار -13-29

كليه كسورات قانوني اعم از بيمه، ماليات، عوارض متعلقه و كليه حقوق دولتي ناشي از موضوع قرارداد در طول  -13-30
 باشد.مدت اجرا به عهده پيمانكار مي



 

 
 

 

شده از سوي كارفرما جهت انجام عمليات موضوع قرارداد،  اعالم دستوركارهايپيمانكار موظف است به تعداد  -13-31
 نفرات مورد نياز كارفرما را تأمين نمايد.

 باشد.مي پتروشيمي قائد بصير HSEپيمانكار موظف به رعايت الزامات ايمني و  -13-32

ا جهت اجراي اين قرارداد فراهم بايست از كادر مناسبي برخوردار بوده تا بتواند اقدامات سازماني الزم رپيمانكار مي -13-33
 آورد.

هاي اجرائي موضوع آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه 7پيمانكار خود را متعهد به رعايت ماده  -13-34
هيات محترم وزيران مبني بر اينكه هر يك از اشخاص حقيقي يا  22/12/83ه مورخ 30374/ت73377تصويب نامه شمارة 

آئين نامه شوند، دستگاه ذيربط مجاز  1مرتكب اعمال يكي از بندهاي ماده كه هاي اجرائي ارداد با دستگاهحقوقي طرف قر
باشد، دانسته و در صورت اثبات هر يك از بندهاي آئين نامه، به عدم عقد قرارداد با اشخاص ياد شده به مدت پنج سال مي

 نمايد.حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي

 چنانچه پيمانكار در اجراي مفاد دستور قصور نمايد كارفرما مجاز به فسخ پيمان خواهد بود. -13-35

پرداخت حداقل حقوق بر اساس قوانين و مقررات و سقف اعالم شده توسط وزارت كار و كليه مزايا شامل پاداش،  -13-36
باشد و مسئوليت جبران خسارت ناشي از هر كار ميعيدي، بن و اضافه كار، مرخصي و سنوات كار متعلقه به عهده پيمان

 باشد.پيمانكار مي اخت به موقع حقوق آنها متوجه شخصگونه سهل انگاري و مسامحه پرسنل پيمانكار در خصوص عدم پرد

نفرات پيمانكار و سرپرست كارگاه معرفي شده موظف به هماهنگي و همكاري با نمايندگان كارفرما بوده و از  -13-37
 .تورات ايشان پيروي نمايند دس

موانع و مشكالت موجود در ارائه پيشنهاد و شروع كار ،از محل پروژه بازديد كرده و پيمانكار موظف است قبل از  -13-38
 محل اجراي پروژه را بررسي نموده و كتباً به اطالع كارفرما برساند.

رود هر گونه آسيب به پروژه با انسداد مسير يا كشيدن نوار پيمانكار موظف است در هنگام كار و بعد از كار، از و -13-39
خطر جلوگيري كند. پرداخت خسارت بروز هر گونه مشكل در اين خصوص طبق نظر دستگاه نظارت بر عهده پيمانكار 

 باشد.مي

 باشد.مي جاده خمين 10، پتروشيمي قائد بصير واقع در گلپايگان، كيلومتر محل اجراي كار موضوع قرارداد -13-40

ابالغ شده با وسيله نقليه  كارهايپيمانكار موظف است نسبت به جابجايي و حمل مصالح مورد نياز جهت انجام  -13-41
 گيرد.گونه هزينة اضافي به پيمانكار تعلق نميمناسب از محل دپوي متريال و يا انبار كارفرما اقدام نمايد و از اين بابت، هيچ

 است كه براي اجراي موضوع پيمان ، افراد با تخصصهاي تعيين شده طبق نظر كارفرما بكارگمارد.پيمانكارمتعهد  -13-42



 

 
 

 

 ، جوشكاري لوازم ، شاسي ، ميزكار ، جوشكاري دستگاه ، دستي چرخ( كار تجهيزات و ابزار است موظف پيمانكار -13-43
 و خدمات موضوع و كار انجام نياز مورد ليوسا و لوازم تمام كلي بطور و انساني نيروي ، آالت ماشين ،. . . )  و فرز سنگ
 را وقعم به و الزم هاي بيني پيش بايد و نمايد تامين را) كارفرما تعهد در موارد جز به( مستقيم غير و مستقيم هاي هزينه

 .نگردد كار انجام در تاخير موجب تا آورد بعمل لوازم و مصالح توزيع نحوه و تهيه خصوص در

با توجه به شرايط خاص همه گيري بيماري كرونا ، پيمانكار موظف است نسبت به ارائه گواهي سالمت (تست  -13-44
PCR    ساعت) و رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي مطابق قوانين موجود در پتروشيمي اقدام نمايد .  48با حداكثر اعتبار 

م كار به پتروشيمي وارد نموده بر عهده پيمانكار بوده و  صورت حفظ و حراست از ابزارآالت پيمانكار كه جهت انجا  -13-45
 فقدان ابزار آالت مسئوليتي متوجه كارفرما نميباشد.

پيمانكار در خصوص ورود و خروج اموال خود از شركت كارفرما متعهد است وفق مقررات جاري كارفرما عمل نمايد.  -13-46
اموالي است كه ورود آن ها در دفتر انتظامات شركت كارفرما ثبت شده، در  بر همين اساس، پيمانكار صرفاً مجاز به خروج

  پروژه به كار نرفته و بهاي آن توسط كارفرما پرداخت نشده باشد.

 يا كالً بغير را قرارداد واگذاري يا و انتقال حق و دهد انجام شخصاً خود را قرارداد موضوع گردد مي متعهد يمانكار -13-47
 ،تكليـف اين از پيمانكار تخلف درصورت و ندارد غيره و وكالت ، مشاركت قبيل از حقوقي عناوين از عنوان هيچ تحت جزئاً

 وصول به نسبت) كار انجام حسن و پرداخت پيش( مأخوذه هاي نامه ضمانت ضبط و قرارداد فسخ ضمن دارد حـق كارفرما
  .نمايد اقدام جهت و حيث هر از وارده خسارات ساير

 منع قانون و اساسي قانون 141 اصل ممنوعيت مشمول قرارداد، اين انعقاد زمان در كه دارد مي اعالم پيمانكار -13-48
  .باشد نمي ،22/10/1337 مصوب دولت، كاركنان مداخله

پيمانكار تصديق مي نمايد براي انجام موضوع قرارداد از دانش فني الزم برخوردار است و از شرح كار مندرج در  -13-49
قرارداد اطالع كافي دارد. بنابراين هيچگاه نمي تواند به عذر عدم اطالع و جهل به موضوع قرارداد متعذر شود و متعهد است 

  اد بكار بندد.نهايت تالش خود را درجهت انجام موضوع قرارد

پيمانكار مي بايد كليه عمليات اجرائي را مطابق با استاندارد هاي معتبر و مورد تأييد كارفرما انجام و به نماينده  50--13
  كارفرما تحويل نمايد.

 پيمانكار مي بايد قبل از اجرا، كليه محاسبات و برآوردهاي انجام شده در خصوص اين پروژه را بصورت كامل در -13-51
 اختيار نماينده كارفرما قرارداده و پس از ارائه توضيحات آن را به تأييد نماينده كارفرما برساند.



 

 
 

 

گردد پس از انجام عمليات موضوع قرارداد بمنظور اطمينان از صحت، تست هاي الزم را نموده و پيمانكار متعهد مي -13-52
 پس از تاييد صحت كاركرد تحويل نماينده كارفرما نمايد.

پيمانكار تأييد مي نمايد كه از جميع قوانين و مقررات ناظر براين قرارداد از جمله قوانين و مقررات مربوط به كار،  -13-53
تأمين اجتماعي و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد مي گردد همه آنها را رعايت نمايد. 

  اي قوانين و مقررات فوق الذكر، متوجه پيمانكار خواهد بود.در هر حال، مسئوليت عدم اجر

و نيز ملزم به  پتروشيمي، متعهد به رعايت كليه قوانين و ضوابط جاري پتروشيميپيمانكار در زمان حضور در  -13-54
مي باشد(پيوست). بديهي است مسئوليت جبران بصير  پتروشيمي قائدرعايت كامل مقررات ايمني، از جمله مقررات ايمني 

  خسارات احتمالي، در اثر عدم رعايت موارد فوق بر عهده پيمانكار است. 

  خاتمه قرارداد: –14ماده 

در موارد ذيل كارفرما مي تواند ضمن اعالم كتبي به پيمانكار قراداد را فوراً فسخ و تضامين و مطالبات از پيمانكار را به نفع 
  شت و خسارات خود را به طرق مقتضي از پيمانكار وصول نمايد:خود بردا

  روز در شروع اجراي قرارداد. 1تأخير غير موجه و بيش از  -14-1

  روز در اتمام اجراي قرارداد. 1تأخير غير موجه و بيش از  -14-2

  انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون اجازه كارفرما. -14-3

  انداردهاي فني و ضوابط حرفه اي و مقررات ايمني. عدم رعايت است -14-4

  انحالل شركت پيمانكار. -14-5

  قرارداد. 12، 8درصورت تخلف از مفاد مواد  -14-6

  در ساير موارد قانوني. -14-7

  .ينده كارفرما مالك عمل خواهد بوددر خصوص موجه يا غير موجه بودن شروع يا اتمام اجراي قرارداد، نظر نما -17تبصره 

در خصوص پيش بيني حق فسخ براي كارفرما در قرارداد حاضر، پيمانكار ضمن اين عقد كارفرما را در اعمال و  -18تبصره 
اجراي فسخ وكيل خود قرار مي دهد و كارفرما مي تواند اصالتاً از سوي خود و وكالتاً از سوي پيمانكار، بدون مراجعه به مراجع 

  ، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.قضايي در موارد مصرح در قرارداد

  



 

 
 

 

 

 

  حل و فصل اختالفات:  – 15ماده 

اختالفات ناشي از اجراي مفاد اين قرارداد و يا تفسير مواد آن از طريق مراجعه به مراجع قضائي شهر تهران رسيدگي و حل و 
 فصل خواهد شد.

 

  

  اقامتگاه قانوني: -16ماده 

قرارداد درج گرديده و هر گونه مكاتبه به نشاني هاي مذكور، ابالغ رسمي تلقي  1اقامتگاه طرفين همان است كه در ماده 
خواهد شد. كليه مكاتبات اخطاريه ها، اعالم رضايت ها و ... به شيوه ارسال نامه از طريق پست و تحويل به دفاتر يا دبير خانه 

ر دهد، بايد ظرف يك هفته نشاني جديد خود را به طرفين انجام مي شود. هر گاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيي
  طرف ديگه اعالم كند، در غير اين صورت، مكاتبات به آدرس قبلي ابالغ رسمي تلقي مي گردد.

  

نسخه متحدالمتن با اعتبار واحد در تهران تنظيم و امضاء گرديده  3و در تبصره  18و  ماده  16اين قرارداد مشتمل بر 
  است.

 
 

  پيمانكار                   كارفرما                                                                                     
                   

 

                              
 

 
 

  



 

 
 

 

  

 

  1پيوست 
  شرح كار

  



 

 
 

 

  
  2پيوست 

  بصير قائد پتروشيمي ايمني مقررات


