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  1401 - الف - 11 ارهـشم استعالم

  » تبریز نفت پاالیش خدمات نگهداري و تعمیرات آسانسورهاي شرکت «  

  باسالم

، قیمـت  استعالم طبق اسناد و مدارك  فوق شرکت نموده و استعالم شود در  دعوت می آن شرکت محترمبدینوسیله از  - 1

از سـایت شـرکت پـاالیش نفـت  اسـتعالماسناد و مدارك  . اعالم نمایندبه همراه آنالیز قیمت پیشنهادي  یشنهادي خود راپ

  قابل دریافت می باشد .فراخوان ها  -قسمت تامین کنندگان WWW.TZORC.IR تبریز به آدرس

نداشته باشید انصراف کتبـی خـود  استعالم تمایلی به شرکت در این  استعالم چنانچه پس از دریافت دعوتنامه و مدارك  - 2

حـداکثر تـا آخـرین مهلـت تسـلیم پاکـات پیشـنهادي بـه 041- 34205792 فـاکسو ارسـال از طریـق علـت  ا ذکـررا بـ

 .دفترامورحقوقی و قراردادها تسلیم نمایید 

، تسلیم پاکات پیشنهادي جایگزین ، تسلیم اصالحیه ، اعـالم انصـراف از  استعالم آخرین مهلت تسلیم پاکات پیشنهادي  - 3

دهنـدگان بایـد  پیشـنهادمی باشد زمان گشایش پاکات پیشنهادي و پس گرفتن پاکات پیشنهادي ، تا  استعالم شرکت در 

 امـور دفتـربـه  24/02/1401 مـورخروز شـنبه  30/15سـاعت  تـا را حداکثر خود درخواستهايي و یا سایر پیشنهادپاکات 

پـس از انقضـاي مهلـت فـوق  . تسلیم نماینـددوم پاالیشگاه تبریز  مرکزيساختمان  واقع در طبقه سومحقوقی و قراردادها 

 . گران در خصوص موارد فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد استعالم الذکر به هیچ یک از درخواستهاي 

از پیشـنهاد نـرخ کـه رأس  این آگهی مناقصه از آن شرکت دعوت میشود در جلسه توجیهی قبل 15با توجه به مفاد بند  - 4

در دفتر امور حقوقی و قررادادها شرکت پاالیش نفت تبریز ، واقـع در طبقـه  21/02/1401شنبه  مورخ چهارروز  10ساعت 

هد شد ، شرکت نمایند . در صورت نیـاز در پایـان جلسـه از محـل و سوم ساختمان مرکزي دوم پاالیشگاه تبریز تشکیل خوا

انجام کار بازدید بعمل خواهد آمد . الزم به ذکر است حضور نمایندگان اعزامی از طرف پیمانکاران بـا ارائـه معرفـی  پرداخت

 نامه رسمی مقدور خواهد بود

، » ب«، پاکـت  سـه، بشرح زیـر در داخـل بایستی پس از تکمیل و مهر و امضاء کلیه صفحات  استعالم اسناد و مدارك  - 5

 تهیه خواهند شد ، قرار گیرد :  پیمانکارکه توسط خود » د«، » ج«

( از قبیل اساسنامه ، آگهی تأسیس ، آخرین آگهی تعیین صاحبان امضاء اسناد تصویر  محتويبایستی » ب « پاکت    4-1
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، مجوزها و تاییدیه هاي معتبر از اداره صنایع شرکت ، آخرین تغییرات ،کد اقتصادي ، شناسه ملی ، پروانه کسبمجاز 

یک نسخه از قراردادهاي قبلی و  به همراه( و رزومه شرکت )  معادن و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛

و  فشرده ارائه گردد به همراه این آگهی استعالم ر یک عدد لوحکه د گواهینامه هاي حسن انجام کار از کارفرمایان سابق)

   .باشد»  استعالمنامه اي مهر و امضاء شده با قید لیست محتواي آن و تعداد صفحات مربوطه در تایید  اسناد و مدارك 

  باشد .» آنالیز قیمت پیشنهادي «به ضمیمه » پیشنهاد نرخ« بایستی محتوي » ج«پاکت    4-2

  باشد .  " ج" و"ب  ") بایستی محتوي پاکت (پاکت بزرگ» د«پاکت     4-3

توضیح : لطفاً جهت الك و مهر هر یک از پاکتهاي مذکور، ابتـدا درب پاکتهـا را بـا چسـب مـایع چسـبانیده سـپس کلیـه  

  درزهاي هریک از پاکتها را مهر و امضاء نموده و در نهایت با نوار چسپ شیشه اي بپوشانید.

) ، به دفتـر امـور  3بوده و قبل از اتمام مهلت تسلیم پیشنهاد مندرج در بند ( بدون قید و شرط  پیشنهادات باید کامل و - 6

شرکت پاالیش نفت تبریز واقع در پاالیشگاه تبریز ، ساختمان مرکزي دوم ، طبقه سوم ، تسلیم گـردد و قراردادهاي حقوقی 

 شـد و شـرکت ، پذیرفتـه نخواهـدپیشنهادي اعم از کتبی یا شفاهی ، هیچگونه 3ند مقرر در ب اتمام مهلتبنابراین پس از  ؛

   بود. نشده معذور خواهد مهر و الك فاقد تضمین کافی و ،مشروط و مبهم  تبریز از قبول پیشنهادات نفت پاالیش

با و نرخ پیشنهاد برگقیمت پیشنهادي که مالك بررسی قرار خواهدگرفت ، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در  - 7

 پیمانکارلیکن در صورتی که قیمت کل حاصل از جمع آنالیز قیمت پیشنهادي  شود. می خوردگی نوشتهمرکب و بدون قلم

کمتر از قیمت کل پیشنهادي مندرج در برگ پیشنهاد نرخ باشد در انعقاد قرارداد قیمت کل حاصل از جمع آنالیز قیمت 

  پیشنهادي اعمال خواهد شد.

اجراي کامـل مفـاد و صورت گیرد در غیراینصورت و یا در صورت عدم استعالم تغییري نباید در اسناد  هیچگونه تصرف و - 8

حق دارد بـدون اینکـه نیـازي بـه هرنـوع  نفت تبریزپاالیش، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و شرکتاستعالمشرایط 

  مردود بداند.توضیح یا استداللی باشد، چنین پیشنهادي را 

 یچهـ نماید و به تبریز این حق را براي خود محفوظ میدارد که تمام و یا تعدادي از پیشنهادات را رد نفت پاالیش شرکت - 9

  دهنده ندارد. پیشنهاد نیز تعهدي مبنی بر امضاء قرارداد با کمترین وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و

منصـرف گـردد،  اسـتعالم برنده  پیمانکاررعلت از اجراي خدمات و انعقاد قرارداد با ه نفت تبریز بهپاالیشچنانچه شرکت - 10

 . ادعاي جبران خساراتی از این بابت نخواهد داشت ، حق هیچگونه استعالم برنده 

بـرگ ضـمیمه  در جـداول آنـالیز قیمـت درج ودر برگ پیشنهاد نـرخ را  خود پیشنهادي پیشنهاددهندگان باید ریز نرخ - 11

 را قبل از تسلیم به شرکت پاالیش نفت تبریز امضاء و مهر نمایند. استعالم نموده وکلیه اسناد و مدارك  پیشنهاد نرخ

توجه بـه مـتن  با ( هاي انجام خدمات و بهاي مصالح وکاالمقطوع بوده و شامل کلیه هزینهپیمانکاران قیمت پیشنهادي   - 12

شرایط یا طریقه دیگري  که صریحاًسود و غیره خواهدبود مگر در موارد استثنائیهاي عمومی و ، هزینه )قرارداد و ضمائم آن

 باشد. نسبت به این قبیل اقالم ذکر شده استعالم در اسناد 

 هنوز در محکومیت یافته و ،قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 49رابطه با اجراي اصل  که بنحوي از انحاء دراشخاصی - 13

  باشند. سهامدار استعالم  پیمانکاري دعوت شده در یا قانون تعیین کرده بسر میبرند نباید در شرکت وکه دوران محکومیتی
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 کتبـاً ، نظـر خـود را فـوق 3روز از تاریخ تسلیم پیشنهادات منـدرج در بنـد  90مدت  ظرف شرکت پاالیش نفت تبریز - 14

بوسیله شـرکت پـاالیش نفـت  واصله تا زمان اعالم کتبیداشت و هیچیک از پیشنهادات  نسبت به عقد قرارداد، اعالم خواهد

  تبریز قبول شده تلقی نخواهد شد.

با استعالم کتبی از کارفرما و یا از سایر مراجع ذیربط و یا  ، دهندگان موظفند قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادي پیشنهاد - 15

فع هر گونه ابهام در خصوص خدمات موضوع نسبت به ر ، استعالم حتی از طریق بازدید حضوري از محل کارهاي موضوع 

اقدام نموده و پس از رفع ابهامات و اشکاالت پاکت پیشنهادنرخ خود را ارائه  استعالم قرارداد و یا شرایط حاکم بر قرارداد و 

از محل اجراي خدمات بازدید بلی ، قگران می توانند با هماهنگی  استعالم . جهت روشن شدن وضعیت موجود  نمایند

باشد  ادي موثرـاسبه مبلغ پیشنهـوي در محـآورده و نسبت به شرایط محلی و کلیه عواملی که ممکن است بنحبعمل

بررسی و از مفهوم  مطالعه و "را دقیقا استعالم مدارك  کامل حاصل نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد خود اسناد و یـآگاه

نفت تبریز  پاالیش شرکتو قراردادهاي  حقوقی ر ل از ارائه نرخ به اموباشند قب جزء آنها مطلع گردند و مکلف می به جزء

است را  رسیده پیمانکاربه اطالع  تهیه گردیده و وجود آنها قبالً استعالم این  با رابطه هائی را که در مراجعه و اطالعیه

 داشته دهنده نکات مبهم یا ناقصی وجود به نظر پیشنهاد استعالم چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارك  دریافت نمایند

 رکت پاالیششو قراردادهاي  حقوقی ر دهنده باید درآن مورد از امو باشدکه نیاز به شرح وتوضیح بیشتري باشد، پیشنهاد

 استعالم آید که در اسناد و مدارك  نماید و چنانچه در نتیجه این استفسار اطالعات و توضیحاتی بدست تبریز استفسار نفت

رسید. هرنوع توضیح یا  پیشنهاددهندگان خواهد باطالع استفسار کننده و همچنین سایر منعکس نباشد ، مراتب کتباً

 شدگان ارسال میازطرق رسمی انجام وطی نامه به نشانی دعوت استعالم نظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارك  تجدید

دهندگان به توضیحات  خواهدگردید. هیچگونه استنادي از طرف پیشنهادمنظور  استعالم گردد واین ضمائم جزو مدارك 

 بدلیل اینکه پیشنهاددهنده به شرایط و احوال کلی و محلی واقف نبوده است و هیچگونه ادعاي بعدي هیچ نوع شفاهی و

پیشنهاد دهنده  طرف بودن مطالب مندرج در آنها از و استناد به نارسا استعالم عدم فهم مطالب اسناد  بعدي به تعذر

  . مسموع نخواهد بود

  بود. دهندگان خواهد بدیهی است عواقب و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات فوق متوجه پیشنهاد  

قوانین  و وباتـی و آخرین مصـهاي اجتماعپیشنهاددهندگان باید با مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه   - 16

 لحاظخود  یشنهاديپ ايـا را رعایت نموده و در نرخهـکامل داشته و آنه حداقل دستمزد کار آشنائی وصاًـخص،  مربوط

خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء  استعالم  برنده بیمه و سایر کسورات دولتی بعهده ،عوارض  ،. پرداخت مالیات  نمایند

 باشد.مالیات و عوارض مزبور از قیمت کل پیشنهاد می ، دلیل قبول پرداخت وکسر مدارك از طرف پیشنهاددهندگان

بــرگ  ضــمیمه  پیشنهاددهندگان بایستی نام وشعبه بانکی را که در آن حسابجاري دارند با ذکر شماره حسابجاري در - 17

واریـز ت ـحسابجاري بانکی معتبـر جهـ داراي استعالم پیشنهاد نرخ قید نمایند و در صورتی قرارداد منعقد میشود که برنده 

قـرارداد مایـل بـه تغییـر  بعـد از انعقـاد اسـتعالم  ه برنـدهـانچـردد چنـتاکید میگ ". ضمنا ه مطالبات وي باشدـنمودن کلی

  .بر بالمانع بودن تغییر حساب الزامی است ، ارائه تائیدیه از بانک قبلی مبنی حسابجاري بانکی خود باشد

س از ابالغ کارفرما ، تضمین انجام تعهدات مورد درخواست براي ظرف مدت یک هفته پ مکلف است استعالم برنده  - 18

مورد قبول کارفرما بوده و براي مدت اجراي  ضمانتنامه بانکی که مبلغ پیشنهادي بصورت درصدده  معادل انعقاد قرارداد را

  . تسلیم نمایدکارفرما  به ، انجام تعهدات تضمینقرارداد معتبر باشد به عنوان ودیعه 
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اند متحمل شده هائی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهادات خود هزینه پاالیش نفت تبریزشرکت  - 19

  باشد.نماید و مطالبه هر گونه خسارتی مردود میپرداخت نمی

مهلت انقضاء  را قبل از استعالم نظر در هر قسمت از مدارك  شرکت پاالیش نفت تبریز، حق تغییر یا اصالح و یا تجدید - 20

 بهاي ، طی اطالعیه اصالحات فوق دارد و اگر چنین موردي پیش آیدالزم جهت تسلیم پیشنهادات براي خود محفوظ می

  . شد ارسال خواهد استعالم شدگان در  کلیه دعوت

،  اندکردهدهندگان به زیان شرکت پاالیش نفت تبریز تبانی وقوف حاصل شود که پیشنهاد استعالم هر گاه در حین  - 21

و یا بصورت دائم  "متخلف موقتا شده و اسامی پیشنهاددهندگانکنندگان مردود تشخیص دادهنرخهاي واصله از این شرکت

  از لیست پیمانکاران ذیصالحیت حذف خواهدشد.

مذکور ارسال اي که بنشانینشانی پیشنهاددهندگان همان است که در ذیل برگ پیشنهاد نرخ ذکر شده و هر مکاتبه - 22

کتبی به امورقراردادها اطالع داده  و بصورت "بالغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هر گونه تغییري در نشانی قبالشود ا

  باشد. شده

بدون پرداخت هیچگونه وجهی از بابت  ، استعالم دعوت شده تائید مینماید که ضمن قبول شرکت در این  پیمانکار - 23

امور قراردادهاي شرکت پاالیش نفت  از  ربوطه رام هايه نقش و استعالم یک نسخه از اسناد و مدارك  استعالم هزینه اوراق 

  اند.تبریز دریافت داشته

 درج گردیده است . استعالم در اسناد و مدارك  استعالم بدیهی است سایر اطالعات و شرایط  - 24

و همچنین اطالعاتی که پیمانکاران در  استعالم ه در و مدارك فنی واگذاري به پیمانکاران شرکت کنند استعالم اسناد  - 25

به دست می آورند کامال محرمانه بوده و حق استفاده از آنها متعلق به شرکت پاالیش نفت تبریز  استعالم حین شرکت در 

شخاص به هیچ وجه حق واگذاري اسناد و اطالعات مذکور به سایر ا استعالم می باشد لذا پیمانکاران شرکت کننده در 

 . حقیقی و یا حقوقی و نیز حق استفاده از آنها را در جاهاي دیگر ندارند

  

  

      
  
  

  دفتر امور حقوقی و قراردادها –طبقه سوم  -ساختمان مرکزي  –پاالیشگاه تبریز  –ابتداي جاده تبریز آذرشهر  –آدرس : تبریز 

    041 - 34205792:  فاکس       041 – 2114835 0      041-21148351تلفن :               5197133111کد پستی: 
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  مقدار  واحد  شرح فعالیت ردیف
  مبلغ فی

  ( ریال )
  کل مبلغ ( ریال )

1 

نگهداري و تعمیرات  

جزیی آسانسور واحد 

طبق شرح بنزین سازي 

 کار

   12  ماه

2 

نگهداري و تعمیرات  

جزیی آسانسور واحد آب 

طبق شرح  ، برق و بخار

 کار

   12  ماه

3 

نگهداري و تعمیرات  

آسانسور ساختمان  جزیی

 طبق شرح کار مرکزي

   12  ماه

4 

گواهی استاندارد  ارائه 

آسانسور واحد بنزین 

 سازي 

   1  سال

5 

گواهی استاندارد  ارائه 

آسانسور واحد آب ، برق 

 و بخار

   1  سال

6 

گواهی استاندارد  ارائه 

آسانسور ساختمان 

 مرکزي

   1  سال

  پیشنهادي پیمانکارجمع کل مبلغ 
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  برگ پیشنهاد نرخ

  

و نمونه و همچنین مدارك منضم به آن و قبول آنها اجراي خدمات این  استعالم پس از بررسی و مطالعه دقیق مفاد و شرایط 

  شرکت حاضر است و قبول می نماید که :

  

 خدمات موضوع قرارداد را بر اساس نرخهاي مندرج در جدول مقادیر و آحاد بهاء پیشنهادي پیوست انجام دهم/ دهیم. -1

  

شود پس از تاریخ اعالم کتبی شرکت پاالیش نفت تبریز مبنی  در صورتیکه پیشنهاد این شرکت/ پیمانکاري مورد قبول واقع -2

بر اجراي خدمات موضوع قرارداد را شروع نماید. مادام که سند قرارداد بامضاء طرفین نرسیده است، پیشنهاد حاضر و اعالم 

 قبولی آن از طرف شرکت پاالیش نفت تبریز در حکم قرارداد تلقی خواهد شد.

 

خدمات هد می نماید که در مدت قرارداد , و بدینوسیله تع بود خواهدشمسی  یک سال راردادتحت قمدت انجام خدمات  -3

 مورد نظر را بنحو احسن انجام دهد.

  

به منظـور تضمیـن انجام تعهـدات، ظرف یک هفتـه از تاریخ اعالم قبولی شرکت پاالیش نفت تبریز ضمانتنامه اي به میزان  -4

 قیمت کل پیشنهادي از یکی از بانکهاي مورد قبول کارفرما اخذ و به شرکت پاالیش نفت تبریز تسلیم کارفرما نماید. درصد ده

 ضمانتنامه هاي صادره از پست بانک مورد قبول شرکت پاالیش نفت تبریز نمی باشد.

  

روز جهت اعالم قبولی از طرف  90تا مدت  استعالم پیشنهاد حاضر از تاریخ پایان مهلت تسلیم پیشنهادات مندرج در آگهی  -5

شرکت پاالیش نفت تبریز معتبر بوده و چنانچه ظرف این مدت شرکت پاالیش نفت تبریز قبولی خود را کتباً نسبت به پیشنهاد 

ق ) فو1حاضر اعالم نماید، ولی این شرکت/ پیمانکاري ظرف مدت مذکور حاضر به عقد قرارداد و یا انجام خدمات طبق بند (

و یا تضمین انجام  استعالم نشود و یا از شرایط مقرر عدول نماید، شرکت پاالیش نفت تبریز حق دارد تضمین شرکت در 

ارائه گردیده بنفع خود ضبط نماید. چنانچه بنا به  استعالم تعهدات این شرکت/ پیمانکاري را که طبق شرایط مندرج در آگهی 

/  رائه شده نیاز به بررسی داشته باشد و تمدید اعتبار نرخ پپیشنهادي این شرکتتشخیص شرکت پاالیش نفت تبریز مدارك ا

، در آن صورت این شرکت  پیمانکاري بعد از مدت فوق الذکر ضروري باشد و مراتب به این شرکت/ پیمانکاري ابالغ گردد

به تمدید اعتبار نرخ پیشنهادي و  ، نسبت حاضر است براي مدتهائی که مورد توافق طرفین بوده و کمتر از یک ماه نباشد

 . اقدام نماید استعالم تضمین شرکت در 
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 : پیشنهاد دهنده مشخصات شرکت -6

 

  نشانی :

  

  رقمی شرکت :  10کد پستی 

  : فاکسشماره تلفن و 

  ام بانک و شعبه آن :شرکت ، ن جاريشماره حساب 

  آدرس الکترونیکی :

  شرکت پیشنهاد دهنده:مشخصات فردي صاحبان حق امضاء  -  7

  نمونه امضاء  رقمی 10کد ملی   سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

1          

2          

3          

  ..............................................................................................................نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور توسط صاحبان حق امضاء در اساسنامه شرکت : 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

 :    ریال ) قرارداد ( برحسب  شمسی یک سالبراي مدت   پیشنهادي قیمت کل – 8

  :  به عدد

  :  به حروف

و صورتجلسه قبل از  بناي مفاد شرح کار ، شرایط خصوصیپیشنهاد دهنده موظف است آنالیز قیمت و  فهرست بهاي پیشنهادي خود را بر م

  ارائه نماید.    استعالم پیشنهاد نرخ ،  به همراه برگ پیشنهاد نرخ 

  همچنین در صورت عدم ارائه آنالیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.بدیهی است به پیشنهادات مغایر ، مبهم و مشروط 

  را منضم نموده است . استعالم این پیشنهاد دهنده اعالم میدارد که آنالیز پیشنهاد این 

 تاریخ تنظیم پیشنهاد :

  

  

  کد اقتصادي :  شرکت پیشنهاد دهنده :نام 

  شناسه ملی :  محل ثبت :  تاریخ ثبت :  شماره ثبت :
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  ضمیمه برگ پیشنهاد نرخ 

    شمسی یک سالمدت انجام  خدمات 

  

  دهندگان باید ارائه گردد :اطالعات مشروحه زیر توسط پیشنهاد 

  

را بـه آن  پیمانکـارشماره حساب                               نام بانک                         شعبه                          که کارفرمـا مطالبـات  -1

 واریز خواهد نمود.

 

، بایـد نـام پیمانکـار  پیمانکاران جزء واگذار نمایدچنانچه پیشنهاد دهنده بخواهد قسمتهائی از خدمات مورد قرارداد را به  -2

،  جزء و حدود خدمات محول شده را در زیر مشخص و به اطالع شرکت پاالیش نفت تبریز برساند تا پیمانکار دست دوم تأییـد

 معرفی گردد. پیمانکارانتخاب و جهت اقدامات بعدي به 

 

  تذکر :

تمام یا قسمت عمده خدمات مورد قـرارداد خـود را  پیمانکارچنانچه پس از عقد قرارداد و در حین اجراي خدمات وقوف حاصل شود که 

بدون داشتن مجوز و بدون اطالع کارفرما به شخص حقیقی یا حقوقی دیگري واگذار کرده است، کارفرما حق دارد نسبت  به ضبط تضمین 

 ضی دیگر عمل نماید.شرکت پاالیش نفت تبریز و یا هرگونه اقدام مقت ،پیمانکاریا حذف  پیمانکارانجام تعهدات و خلع ید از 

 

چنانچه پیشنهاد دهنده با پیمانکار دیگري وابستگی هائی از قبیل شراکت، عضویت در هیئت مدیره و غیره داشته باشد نـام  -3

 پیمانکار و یا پیمانکاران مزبور باید مشخص و ذیالً نوشته شود.

 

ویشـاوندي و غیـره بـا عضویت در هیئت مدیره، خچنانچه افرادي از کارکنان کارفرما وابستگی هائی از قبیل داشتن سهام،  -4

 پیمانکار یا کارکنان پیمانکار داشته باشد، باید نام افراد و نسبت آنها یا کارکنان پیمانکار ذیالً نوشته شود.

 

  تذکر :

منـدرج در                             چنانچه پس از امضاء قرارداد معلوم گـردد کـه پیمانکـار از دادن اطالعـات مربـوط بـه وابسـتگی و یـا خویشـاوندي 

فوق خودداري نموده است، قصور او از این بابت نقض قرارداد به تقصیر از طرف پیمانکار تلقی گردیده است و کارفرمـا  4و  3ردیف هاي 

  .حق دارد عالوه بر حذف نام پیمانکار از فهرست پیمانکاران، قرارداد را فسخ نماید

 

ر حال حاضر مشغول اجراي آنهاست با ذکر دستگاه اجرائـی، محـل اجـراي خـدمات، مبلـغ قـرارداد و خدماتی که پیمانکار د -5

 درصد پیشرفت خدمات باید ذیالً توضیح داده شود.
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  شرایط خصوصی پیمان

  

موضوع قرارداد عبارتست از واگذاري خدمات نگهداري و تعمیرات آسانسورهاي شرکت پاالیش نفت تبریزکه از تاریخ  -1

 به مدت یکسال شمسی خواهد بود. شروع قرارداد

تمدید قرارداد پس از اتمام مدت قرارداد، با توافق طرفین و مبادله الحاقیه کتبی براي مدت معین توافق شده امکان - -2

  بود.خواهدپذیر 

  باشد.شروع کار این پیمان از تاریخ ابالغ کارفرما می -3

 مبلغ قرارداد با تأیید نماینده کارفرما و بر اساس شرایط خصوصی قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد. -4

رکن اصلی  توانایی و قابلیت پیمانکار در انجام به موقع، موفقیت آمیز و رضایت بخش کارها و فعالیتهاي موضوع پیمان، -5

تعهدات پیمانکار  را تشکیل می دهد. از اینرو پیمانکار معترف است ضمن مطالعه و بررسی دقیق پیمان، نسبت به انجام 

برآوردهاي الزم از نظر نیروي انسانی، ابزارآالت عمومی و مصالح مصرفی مورد نیاز اجراي پیمان اقدام و در قیمت 

 پیشنهادي خود لحاظ نماید.

بوده و تاییدیه معتبر از اداره استاندارد و مراجع  صاحب صالحیت اداره استانداردایستی جزو شرکت هاي پیمانکار ب -6

 ذیصالح را داشته باشد.

سال سابقه کار و تجربه مفید بوده و یک نسخه از قراردادهاي  5پیمانکار بایستی در رابطه با نگهداري تأسیسات داراي  -7

 به کارفرما ارسال نماید.قبلی و گواهی حسن انجام کار را 

پیمانکار بایستی محل کار و شرایط کاري مربوط به موضوع پیمان را پیش از اعالم قیمت پیشنهادي بازدید و کلیه  -8

موارد و مشخصات فنی و اجرایی آن را ارزیابی نماید، بنابراین پیمانکار در طول اجراي قرارداد به هیچ وجه نمی تواند به 

 تعذر و سلب مسئولیت نماید. دلیل عدم اطالع،

پیمانکار متعهد می گردد که کلیه کارهاي مورد پیمان را با برنامه ریزي صحیح و اصول فنی با کیفیت مطلوب و بر  -9

اساس چک لیست هاي موجود و همچنین طبق چک لیست پیوستی کارفرما انجام دهد. چنانچه بخشی یا تمامی کارها 

ثابت گردد که بروز ایراد یا اشکال در کارکرد آسانسور ناشی از عدم سرویس و مطابق با چک لیست انجام نشود و 

نگهداري صحیح از طرف پیمانکار بوده، پیمانکار عالوه بر جریمه نقدي ناشی از عدم کارکرد، ملزم به رفع نواقص 

 مربوطه با هزینه خود خواهد بود. 

سرویس و نگهداري صحیح و همچنین عدم اجراي دقیق اثبات اینکه چگونگی حادث شدن عیب و ایراد بر اثر عدم  -10

 چک لیست ها بوده است به عهده و تشخیص نماینده کارفرما خواهد بود.

مسئولیت حفظ، نگهداري و حراست اموال متعلق به پیمانکار و پرسنل مربوطه و اموال کارفرما که به طریقی در  -11

 ده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به عهده پیمانکار بو

پیمانکار متعهد و مسئول حسن انجام کلیه امورات ارجاعی موضوع قرارداد می باشد و حق واگذاري موضوع قرارداد را  -12

 به صورت کلی و یا جزئی به اشخاص دیگر (اعم ازحقیقی یا حقوقی) ندارد.

ت، محافظت و نگهداري از اماکن و تجهیزات کارفرما و یا احیانًا هر مواد یا پیمانکار متعهد به محافظت از اموال شرک -13

تجهیزي که کارفرما در اختیارش قرار خواهد داد می باشد و پس از اتمام قرارداد باید آنها را سالم به کارفرما تحویل 

سر خواهد شد. (نظر کارفرما مالك نماید. بدیهی است هرگونه خسارات وارده به عهده پیمانکار بوده و از مطالبات وي ک

 تشخیص میزان خسارت می باشد.)
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در صورت عدم رعایت شئونات اخالقی، اداراي، انجام تخلف و عدم مهارت در انجام وظیفه توسط پرسنل پیمانکار،  -14

 دستگاه نظارت ضمن ابالغ کتبی موارد یاد شده می تواند نسبت به درخواست خاتمه خدمت پرسنل یاد شده اقدام

 ساعت از تاریخ ابالغ نسبت به جایگزین نمودن پرسنل اقدام نماید. 24نموده و پیمانکار ملزم است ظرف 

پیمانکار به منظور تسریع و هماهنگی در حل و فصل مشکالت، قبل از شروع عملیات اجرایی قرارداد ، باید نماینده  -15

د. کارفرما نیز نماینده منتخب خود را همزمان با شروع خود را به عنوان نماینده تام االختیار به کارفرما معرفی نمای

 قرارداد به پیمانکار معرفی خواهد کرد.

پیمانکار بایستی لیست اسامی کارکنان خود را به کارفرما اعالم نماید تا طبق مقررات نسبت به صدور کارت تردد موقت  - 16

 و ورود و خروج نامبردگان اقدام گردد.

سایر کارکنانی که از طرف کارفرما به جلسات مرتبط با موضوع قرارداد دعوت می شوند حضور نماینده پیمانکار و   -17

 الزامی است و هزینه اي از این بابت پرداخت نخواهد شد.

در صورت وجود اشکاالت و نواقص در مرحله تحویل به پیمانکار جهت سرویس و نگهداري، پیمانکار بایستی طبق نظر  -18

اقدام کرده و هزینه مربوطه را به طور جداگانه بر مبناي صورت حساب تأیید شده توسط کارفرما نسبت به رفع نواقص 

 کارفرما دریافت خواهد کرد.

مدت قرارداد به صورت اولیه و آماده بکار تحویل  اتمامپیمانکار متعهد است تأسیسات موضوع قرارداد را پس از  -19

 کارفرما دهد.

 نفر یا نفرات پیمانکار ندارد.کارفرما هیچگونه تعهد استخدامی در قبال  -20

کلیه افراد بکارگیري شده در تعمیر و نگهداري آسانسور جزء کارکنان پیمانکار محسوب شده و از نظر دریافت حقوق  -21

 و مزایا و سایر موارد هیچ گونه ارتباطی با کارفرما ندارند.

 تهیه کلیه ابزارآالت کار به صورت کامل به عهده پیمانکار می باشد. -22

پیمانکار متعهد می گردد اگر آسانسور مورد قرارداد به تعمیرات اساسی نیاز داشته باشد ضمن کارشناسی و اعالم  -23

کلیه اقالم و مواد مصرفی در  .کتبی برآورد هزینه باموافقت کارفرما نسبت به تعمیرات اساسی آسانسور اقدام نماید

کلیه پیمانکار بوده ولی و هزینه  به عهده روغن و گریس از قبیل  آسانسورارتباط با سرویس، نگهداري و تعمیر جزئی 

 متریال و تعویض قطعات در ارتباط با تعمیر و رفع عیب کلی به عهده کارفرما خواهد بود.

  تعمیرات جزیی به آن دسته از تعمیرات اطالق میگردد که در آن نیازي به تعویض قطعات یدکی نباشد.تبصره: 

، تراشکاري محورها و جوشکاري قطعات را قبیل تعویض سیم پیچی الکتروموتورت تعمیرات کلی از پیمانکار موظف اس -24

در این زمینه پیمانکار موظف است ابتدا پیش فاکتور ارائه  .انجام دهدتهیه نموده و در قبال اخذ هزینه قطعات و اجرت 

 نموده و تاییدیه کارفرما را اخذ نماید.

و یا در دسترس  بوده است نسبت به تأمین نفر جانشین (جایگزین) براي پرسنل خود که در مرخصی پیمانکار موظف -25

 نمی باشد اقدام نماید در غیر این صورت مطابق بند جرایم شرایط خصوصی پیمان با پیمانکار رفتار خواهد شد.

اوقات اداري و غیر سور در تمام ساعات و سانمورد نیاز جهت کارهاي تعمیراتی آپیمانکار موظف به انجام و تأمین نفرات  - 26

 اداري می باشد.

 مطابق قانون کار به آنان می باشد.خود متعهد به پرداخت حق اضافه کاري و سایر مزایاي متعلقه به کارکنان پیمانکار  -27

پیمانکار و نماینده وي بایستی کلیه دستورالعمل ها، الزامات، مقررات و قوانین ایمنی و آتش نشانی، بهداشت و محیط  -28

 اجرا نمایند.رعایت و شرکت پاالیش نفت تبریز را  (HSE)زیست 
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الفی، مطابق پیمانکار ملزم به رعایت مقررات اداري، ایمنی و حراستی کارفرما می باشد، در صورت مشاهده هرگونه خ -29

 مقررات کارفرما و مفاد این قرارداد رفتار خواهد شد.

پیمانکار مسئولیت هرگونه حادثه و آسیب جسمی وارده به کارکنان پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد در این رابطه  -30

خود و به نفع شرکت موظف است قبل از شروع پیمان، نماینده و یا کارکنان خود را براي مدت اجراي قرارداد به هزینه 

، در برابر و ترجیحا بیمه کوثر پاالیش نفت تبریز نزد هر یک از مؤسسات بیمه استان آذربایجان شرقی مورد قبول کارفرما

حوادث بیمه نموده و یک نسخه از آن را قبل از شروع به کار در اختیار کارفرما قراردهد. ضمناً الزم است پیمانکار در صورت 

رداد، نسبت به تمدید بیمه نامه و یا سایر تغییرات الزم در بیمه نامه به موقع اقدام نموده و نتیجه را به افزایش مدت قرا

الزم به ذکر است درصورت بروز هرگونه خسارات مالی و جانی پیمانکار متعهد به پرداخت نماینده کارفرما اعالم نماید.

ریز در قبال خسارات جانی و مالی به کارکنان پیمانکار و یا غرامت و خسارات وارده می باشد و شرکت پاالیش نفت تب

 اشخاص ثالث هیچ گونه تعهدي ندارد. 

پیمانکار در رابطه با موارد طب صنعتی، اورژانس و بهداشت نماینده خود مسئول می باشد و کارفرما به جز موارد  -31

ه درمان و غرامت متعلقه به کارکنان پیمانکار اورژانس و اضطراري هیچ سرویسی به پرسنل پیمانکار نخواهد داد و هزین

در صورت وقوع صدمات ناشی از حوادث کار و یا موارد دیگر در ساعات کاري و حضور در پاالیشگاه بر عهده خود 

 پیمانکار می باشد. 

 البسه و کلیه لوازم مصرفی به عهده پیمانکار می باشد. -32

وز قرارداد نسبت به تجهیز پرسنل خود به البسه و لوازم ایمنی تأیید پیمانکار موظف است بالفاصله و در شروع اولین ر -33

 شده اداره ایمنی کارفرما و طبق لیست آن ها اقدام نماید.

نماینده معرفی شده کارفرما در شروع قرارداد تنها مرجع فنی ذیصالح براي نظارت بر اجراي پیمان از سوي  -34

نی و اصالحات مورد نظر پیمانکار، پس از هماهنگی و یا ابالغ نماینده کارفرماست و هرگونه تغییرات، اظهار نظرهاي ف

 کارفرما انجام می گیرد.

چنانچه پیمانکار در اجراي قرارداد به دالیلی از قبیل: غفلت و سهل انگاري، بی احتیاطی، عدم دانش کار محوله، عدم  -35

به موقع کار، خسارت به اموال کارفرما و اموال تحویل رعایت موارد ایمنی، استفاده از نیروهاي کم تجربه، انجام ندادن 

شده به پیمانکار، عدم رعایت قانون کار و پرداختهاي قانونی متعلقه، عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا، عدم مدیریت 

و رضایت کارکنان خود که موجب نارضایتی، کندي و تعطیلی کار و تولید شود، عدم رعایت اصول و روش کارها و 

دستورالعملهاي مربوطه، توجه نکردن به راهنمایی هاي ناظرین و مسئولین ذیربط و سایر مسایل مشابه، قصور، تخلف و 

 بر اساس بند ذیل شده و از مطالبات وي کسر خواهد شد. یا تأخیر نماید پیمانکار مشمول اخطار و جریمه

ارداد در اجراي تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی در صورتیکه براساس گزارش کتبی نماینده کارفرما، شرکت طرف قر - 36

 کوتاهی و قصور داشته باشد:

 در مرحله اول جریمه اي معادل یک صدم مبلغ کل قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. -

 در مرحله دوم جریمه اي معادل دو صدم مبلغ کل قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.   -

 یمه اي معادل سه صدم مبلغ کل قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.در مرحله سوم جر -

در صورت تکرار قصور و کوتاهی در اجراي تعهدات از طرف پیمانکار بیش از سه بار و یا در صورتی که مبلغ کل  -

با حضور جریمه هاي تعلق یافته به پیمانکار بیش از پنج درصد مبلغ کل قرارداد باشد موضوع در کمیته اي 

نمایندگان کارفرما و نماینده پیمانکار طرف قرارداد بررسی و تصمیم گیري می شود حکم و تصمیمات کمیته الزم 
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االجرا است و اگر به تشخیص آن کمیته، پیمانکار توانایی الزم براي ادامه اجراي خدمات موضوع قرارداد را نداشته 

 و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط نماید.باشد، کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ 

در صورتیکه پیمانکار موجب وارد آمدن خسارت به منافع مادي شرکت پاالیش نفت تبریز شود بسته به نوع و وسعت  -37

 صدمه تا مبلغ صد میلیون ریال بنا به تشخیص و محاسبه نماینده کارفرما و رئیس واحد حادثه دیده و تأیید کارفرما در

قرارداد، مبلغ خسارت تعیین شده طی نامه اي به عنوان خسارت وارده از طرف پیمانکار توسط امور مالی از صورت 

 وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

چنانچه مبلغ برآورد خسارت بیش از صد میلیون ریال باشد در این صورت بایستی با تعیین گروه کارشناسی متشکل  -38

انی از واحد حادثه دیده، امور مالی، اداره مهندسی، نماینده امور حقوقی و قراردادها و نماینده از ناظر کارفرما و نمایندگ

کارفرما در قراردادها حجم خسارت وارده از طرف پیمانکار را بررسی و برآورد نموده و پس از تعیین مبلغ خسارت طی 

 یت پیمانکار کسر خواهد شد.صورت جلسه اي توسط امور مالی شرکت پاالیش نفت تبریز از صورت وضع

تبصره: پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتها و سایر کسورات قانونی مربوط به هر صورت وضعیت  -39

پرداختی ، از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادي و دارایی و یا سایر واحدهاي مربوط و ارائه آن به کارفرما 

 .در پایان ماه بعد باشد

پیمانکار موظف به ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی بابت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل در این قرارداد در  -40

 می باشد. قراردادپایان 

یک  که با تأیید نماینده کارفرما در مقاطع صورت وضعیت (چک لیست هاي انجام یافته) بر اساس پیمانکارپرداخت به  -41

قرارداد پس از کسر کلیه کسورات قانونی شامل: بیمه، جرایم احتمالی    نرخ مصوب پیشنهاد دوازدهم ماهه بر مبناي یک

سازمان تامین و پرداختهاي قبلی و ... انجام خواهد گرفت و پرداخت صورت وضعیت قطعی منوط به ارائه مفاصا حساب 

 و مالیات توسط پیمانکار می باشد.اجتماعی 

 نمیگیرد.پیش پرداخت به این قرارداد تعلق  -42

پیمانکار موظف است  سالیانه  گواهینامه  استاندارد آسانسورها  را از اداره  استاندارد اخذ نموده و  به کارفرما  ارائه  -43

جدول برآورد کار قید شده است ( هزینه اخذ گواهی استاندارد در  نماید. ضمنا مراحل اخذ استاندارد آسانسور در شرح

 در نظر گرفته شده است ) 

پیمانکار موظف است پس از انقضاي مدت قرارداد تا انتخاب پیمانکار جدید با نرخ قبلی به خدمات خود ادامه دهد و  -44

 تحت هیچ شرایطی حق و اجازه قطع خدمات را نخواهد داشت. 

 هیچگونه تعدیل قیمت به این قرارداد تعلق نمی گیرد.  -45

  درصد مبلغ کل قرارداد کاهش و یا افزایش دهد . 25کارفرما می تواند حجم کارهاي موضوع قرارداد را تا  - 46

درصد مبلغ  25از محل  ادارت متقاضی یا ناظر کارفرما موظف می باشند قبل از هرگونه افزایش یا کاهش حجم کار -تبصره

  وز الزم از مدیرعامل/هیات مدیره شرکت (بر اساس حدود اختیارات) اخذ نمایند.قرارداد، مج

قانون تجارت )مسئول اجراي کلیه تعهدات مندرج در  403رکت پیمانکار متضامناً (ماده مدیران و مدیر عامل ش -47

 قرارداد حاضر می باشند.

پیمانکار بایستی داراي مجوزهاي الزم جهت انجام خدمات موضوع پیمان از مبادي قانونی مربوطه بوده و تصویر برابر  -48

 تبریز تسلیم نموده و رسید دریافت نماید.اصل آنرا جهت درج در پرونده به شرکت پاالیش نفت 

باشد و شرکت پاالیش نفت تبریز جز در اجراي تبصره کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار بعهده پیمانکار می -49

  ) قانون کار، هیچگونه تعهدي در این زمینه نخواهد داشت.13ماده () 1(
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) قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 129ماده (گردد که مشمول ممنوعیت مذکور در پیمانکار متعهد می -50

و قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب  24/12/1347

  نمی باشد. 1337دي ماه 

قرارداد و تعیین مزد و  پیمانکار متعهد میگردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع -51

حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجراي آراء مربوط به هیأت هاي حل اختالف کارگري و 

  سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد.

  دارد.پیمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی) ن -52

  روز کتباً به کارفرما اعالم گردد. 5هرگونه تغییر در وضعیت پیمانکار می بایستی ظرف مدت  -53

پیمانکار مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت و لیست حقوق و بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأیید  -54

  نماینده کارفرما ارایه نماید. سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به ضمیمه صورت وضعیت کارکرد آن ماه به 

درصورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان پیمانکار و پرداخت حق و حقوق آنان به عهده  -55

  پیمانکار می باشد.

  اي الزم را به کارکنان خود (جهت واگذاري کار) ارئه دهد.هاي ایمنی، تخصصی و حرفهگردد آموزشپیمانکار متعهد می - 56

ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده پیمانکار است و پیمانکار در مقابل کارفرما   -57

  پاسخگو است.

 ها و نظام هاي جاري کارفرما ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.پیمانکار موظف به رعایت قوانین، دستورالعمل -58

کارها ومواردي که به بصورت شفاف در متن قرارداد به آنها اشاره نشده است، پیمانکار مکلف است در شروع و انجام  -59

موارد را کتبا از کارفرما استعالم بعمل هاي شرکت پاالیش نفت تبریز در جهت عدم مغایرت با قوانین و دستورالعمل

  آورد.

کل حق بیمه را بترتیب مقرر در پیمانکار موظف است که کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و  - 60

  قانون تامین اجتماعی به آن سازمان بپردازد. 38ماده 

مبلغ کل قرارداد ( که از هر صورت وضعیت یا صورتحساب  %5قانون تامین اجتماعی،  38در رابطه با اجراي ماده  - 61

اهد شد و استرداد این مبلغ ن ودیعه حق بیمه، نزد کارفرما نگهداري خواپرداختی به پیمانکار کسر می گردد) بعنو

منوط است به اینکه پیمانکار برگ مفاصا حساب نهائی از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه تمام حق بیمه موضوع 

  قرارداد را پرداخت نموده است اخذ و به نماینده کارفرما تسلیم نماید.

ن اجتماعی، آخرین پرداخت (آخرین صورت وضعیت قانون تامی 38مذکور در بند فوق، مطابق ماده  %5عالوه بر مبلغ  - 62

تائید شده) قرارداد نیز، تا ارائه مفاصا حساب نهائی، نزد کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار تا قبل از ارائه مفاصا 

  نگهداري شده و آخرین صورتحساب قرارداد را، نخواهد داشت. %5حساب، حق مطالبه 

در مقابل کارفرما مسئول حُسن رفتار کارکنان خود است؛ هرگاه کارکنان و کارگران در اجراي این پیمان، پیمانکار  - 63

پیمانکار (و پیمانکاران جزء در صورت وجود) صالحیت الزم براي انجام کار مربوطه را نداشته باشند یا باعث اختالل در 

دهد و در صورت ول به پیمانکار تذکر مینظم کارگاه(شرکت پاالیش نفت تبریز) شوند، ناظر کارفرما مراتب را براي بار ا

قانون کار نسبت به اخراج  27تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کرده و  براساس ماده تکرار می

کارگر خاطی اقدام نماید. لذا پیمانکار مکلف به اجراي دستور کارفرما بوده و حق ندارد برکنارشدگان را بار دیگر در 

 ان کارگاه ( شرکت پاالیش نفت تبریز) به کار گمارد.هم
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چ تکلیف الذکر مستقیما برعهده خود پیمانکار بوده و هیهرگونه ضرر و زیان مادي و معنوي ناشی از اِعمال ماده فوق -تبصره

باشد.و مسئولیتی در این خصوص متوجه کارفرما نمی  

ر زمینه قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات کارفرما در قبال مطالبات نیروي انسانی پیمانکار د - 64

مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط ، هیچگونه مسئولیتی 

  ندارد.

وط به تامین اجتماعی از مسئولیت ارائه لیست ها و پرداخت حق بیمه و تمدید دفترچه هاي درمانی و کلیه امور مرب - 65

منظر رعایت قوانین مربوطه و از منظر رعایت حقوقی کارکنان شاغل در این قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد. ضرر و 

  زیان، جرائم و خسارات ناشی از فعل یا ترك فعل پیمانکار در این خصوص کامال بر عهده پیمانکار می باشد.

تواند خسارات وارده و تعهدات پیمانکار را از اي تعهدات از سوي پیمانکار، کارفرما میدر صورت ایراد خسارت و عدم اجر - 66

  محل مطالبات، ضمانت نامه ها و سپرده هاي پیمانکار برداشت نماید. تشخیص این امر بر عهده کارفرما می باشد.

 که در این قرارداد در نظر گرفته شده است عبارتند از : تسهیالتی - 67

 تواند از سرویس هاي ایاب و ذهاب پاالیشگاه در ساعات اداري و نوبتکاري به هزینه کارفرما استفاده نماید.پیمانکار می  .67-1

تبصره: چنانچه کار بعد از وقت اداري و تعطیل و غیر از ساعات سرویس هاي عمومی انجام پذیرد و یا نماینده پیمانکار 

 هد بود.احضار شود هزینه ایاب و ذهاب  به عهده پیمانکار خوا

پاالیشگاه (یک وعده غذاي گرم براي ناهار) به عهده و هزینه کارفرما  در تأمین غذاي نماینده پیمانکار درزمان انجام کار  .67-2

 می باشد.

  حل اختالف -68

در صورت بروز هر گونه اختالف ناشی از اجراء و تفسیر مفاد قرارداد، موضوع در جلسه سه نفره متشکل از نمایندگان دو  .68-1

ن و کارشناس پرونده قرارداد مربوطه (امور حقوقی و قراردادها) ارجاع می گردد تا نسبت به حل و فصل اختالف طرف پیما

  اقدام نمایند.

: در صورتیکه اختالف بدلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستورالعملها باشد اعضاي جلسه موضوع را از 1تبصره 

ستعالم نموده و پاسخ آن مرجع را به دو طرف پیمان ابالغ می نماید و دو طرف طبق آن مرجع صدور بخشنامه و دستورالعمل، ا

 عمل می نمایند.

: در صورتی که اختالف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد، این جلسه بر اساس مفاد  قرارداد فی مابین ، مقررات 2تبصره 

 و تصمیم خود را اعالم می نماید.و بخشنامه هاي مربوطه ، موارد اختالف را بررسی 

  : دبیر هیئت حل اختالف نماینده امور حقوقی و قراردادها ( کارشناس پرونده ) خواهد بود.3تبصره 

: جلسات هیئت حل اختالف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و با اکثریت آراء تصمیم گیري می شود ضمنا هیئت  4تبصره 

  ناسان خبره در رشته هاي مختلف فنی و ... بعنوان مشاور استفاده نمایند.حل اختالف می توانند از کارش

: در صورت عدم حضور پیمانکار( نماینده طرف پیمان) در جلسات هیئت حل اختالف ظرف مدت مقرر، جلسه حل  5تبصره 

  اختالف منتفی شده و کارفرما می تواند رأساً براساس شرایط قرارداد تصمیم گیري نماید.

رتی که یکی از طرفین یا هر دو از تصمیم هیئت حل اختالف تبعیت ننمایند هر یک از آنها می توانند موضوع را در صو .68-2

  هاي صالحه شهرستان تبریز مطرح نمایند.در دادگاه

  این ماده مشمول مقررات داوري در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. .68-3

 بوده و مستلزم برگزاري جلسه حل اختالف نمی باشد.حق فسخ کارفرما در این قرارداد غیر تشریفاتی  .68-4

  حوادث قهري -69
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هرگاه اجراي تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، مقاومت ناپذیر و غیرقابل پیش بینی (همچون 

مشابه هاي دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، وحوادث جنگ ، انقالب و اعتصابهاي عمومی، زلزله و سیل ، اتش سوزي

خارج از کنترل دو طرف پیمان) غیر ممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول 

جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجراي قرارداد نمی باشد. در این صورت وي مکلف است در اسرع وقت 

  ع دهد.روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطال 7(حداکثر 

پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را براي حفاظت از کار اجرا شده که در وضعیت قهري  رها کردن انها 

منجر به زیان جدي می شود و انتقال  مصالح و تجهیزات پاي کار به محلهاي مطمئن و ایمن، بکار  برد . کارفرما نیز 

  امکان ، براي تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد .باید تمام امکانات موجود خود را در محل ،درحد 

  از این ماده مستثنی می باشند. 19نوسانات اقتصادي، تحریم ها و بیماري هاي واگیر دار همچون کووید  -تبصره

  تعلیق، خاتمه فسخ، -70

  فسخ پیمان 1,70

  فسخ کند:کارفرما می تواند درصورت تحقق هر یک از موارد زیر، پیمان را 

 تاخیر درتجهیز کارگاه براي شروع عملیات موضوع پیمان  )1

 تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان  )2

 تاخیر در اتمام هر یک از کارهاي پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی ، بیش از نصف مدت تعیین شده براي ان کار )3

 تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان )4

 کردن یا تعطیل نمودن کاررها  )5

 و ابالغ شروع کار از سوي کارفرما . 10عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهري موضوع ماده  )6

 .ماه یکاز  یشتداوم آن ب وقرارداد  10موضوع مادة  قهريحوادث  بروز )7

 عدم  انجام دستور کارفرما براي اصالح کارهاي انجام شده معیوب ، )8

 انحالل شرکت پیمانکار . )9

 شکستگی پیمانکار، توقیف ماشین االت و اموال پیمانکار از سوي محاکم قضایی و محکومیت قضایی پیمانکارور )10

 ، به گونه اي که موجب توقف، ایجاد اختالل یا کندي در اجراي تعهدات موضوع قرارداد شود .

 تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کار گران )11

 ثالث به صورت کلی یا جزئی بدون مجوز کتبی از کارفرماواگذاري یا انتقال پیمان به شخص  )12

 پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی منع مداخله، مصوب بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصدو سی وهفت باشد. )13

 قصور یا نقض هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد از سوي پیمانکار )14

 ز سوي پیمانکارارائه اطالعات و مدارك فنی و غیر فنی خالف واقع ا )15

 عدم توانایی مالی و فنی الزم )16

 ضعف آشکار در انجام تعهدات موضوع قرارداد بنا به تشخیص کارفرما )17

 

در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهاي فوق، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را بـا ذکـر 

روز  10کند. پیمانکار مکلف است کـه در مـدت ول فسخ می داند، به پیمانکار ابالغ میمواردي که به استناد آنها پیمانکار را مشم

از ابالغ کارفرما، در صورتی که دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعالم شده باشـد، مراتـب را بـه اطـالع کارفرمـا 

اکارفرما دالیل اقدام شده اورا مـردود بدانـد، کارفرمـا فسـخ برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده، پاسخی از سوي پیمانکار نرسد ی
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و بـدون احتیـاج بـه تشـریفات قضـایی، بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات حل اخـتالف پیمان را به پیمانکار ابالغ می کند و 

شـرکت پـاالیش نفـت تضمین انجام تعهدات، تضمین حسن انجام کار کسر شده و سایر مطالبات پیمانکار را ضبط و به حسـاب 

  کند.تبریز واریز می

  باشد.ها نمیها، خسارات و جریمهفسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه -1تبصره

  خاتمه پیمان 2,70

هر گاه پیش از اتمام کارهاي موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیري متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، 

  دن کار پیمانکار بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آن، به پیمانکار ابالغ می کند.تصمیم به خاتمه دا

اگر معایبی در مورد کارهاي ناتمام (تا تاریخ خاتمه) مشاهده شود، پیمانکار مکلف است با هزینه خود در مـدت مناسـبی کـه بـا 

هد. در صورت کـه پیمانکـار در مهلـت مقـرر رفـع نقـص توافق کارفرما تعیین می شود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی د

  نماید.نکند، کارفرما اقدام به رفع نقص نموده و هزینه آنرا از مطالبات پیمانکار کسر و یا از تضامین وي تامین می

گهـا، تا حدي که مورد لزوم و درخواست کارفرماست، پیمانکار بایـد مـدارك فنـی، نتـایج اقـدامات مهندسـی، نقشـه هـا، کاتالو

 قراردادهاي با پیمانکاران جزء و سایر مدارك اجراي کار را تحویل کارفرما دهد .

 خسارات احتمالی ناشی از اعمال این ماده بر عهده پیمانکار خواهد بود.-تبصره

  تعلیق پیمان 3,70

در این صورت بایـد مراتـب را بـا  الف) کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجراي کار را براي یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند،

تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکاراطالع دهد. در صورت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمـام کارهـاي انجـام شـده ، مصـالح 

  وتجهیزات پاي کار، تاسیسات وساختمانهاي موقت را براي اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت وحراست کند .

در دوران تعلیـق بـه  هاي زمان تعلیـق ،ي را به میزان تعیین شده در نامه ابالغ تعلیق پیمان، بعنوان هزینهب) کارفرما هزینه ها

  پیمانکار می پردازد . 

ج)در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروري باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را بـراي یکبـارو حـداکثر 

کارفرما می تواند طبـق مـاده سه ماه، با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، 

  عمل نماید. 2,70

عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی براي پیمانکار به منظور اماده نمودن کار ، تاریخ شـروع د) هر گاه 

  مجدد کار را به پیمانکار ابالغ می کند.
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 مشخصات فنی آسانسورها: -1

کیلوگرم می  1500توقف بوده و ظرفیت اسمی آن  13و داراي  : آسانسور مذکور از نوع کابلیCCRآسانسور واحد -

متر بر ثانیه می باشد. ضمناً سایر مشخصات فنی به صورت خالصه شده در صفحات پیوستی  0,5باشد. سرعت آسانسور 

  ضمیمه می باشد.

کیلوگرم می  450ثر توقف بوده و ظرفیت آن حداک 3آسانسور مرکز برق و بخار: از نوع جک دار هیدرولیکی و داراي  -

  باشد.

کیلوگرم می  525توقف بوده و ظرفیت آن حداکثر  3آسانسور ساختمان مرکزي: از نوع جک دار هیدرولیکی و داراي  -

 باشد.

 
 شرح کار -2

سال سابقه کار مفید را در ارتباط با نگهداري و تعمیرات  3پیمانکار موظف است یک نفر کاردان تأسیسات یا برق با  2-1

در  ON CALLآسانسور به عنوان مسئول پروژه معرفی نماید، ضمناً فرد مذکور بایستی در تمامی اوقات شبانه روز به صورت 

  بالفاصله در محل حاضر شده و رفع عیب نماید. دسترس باشد تا در صورت وقوع عیب و ایراد

باشد و نامبرده فقط در مواقع سرویس و اجراي چک  تبصره: نیازي به حضور دایمی فرد مذکور در پاالیشگاه نمی

بینی  لیست هاي ماهانه در پاالیشگاه حاضر خواهد شد و همچنین در صورت وقوع عیب و ایرادات موردي و پیش

  کارفرما احضار خواهد گردید.نشده توسط نماینده 

همچنین چک لیستهاي سرویس و نگهداري منطبق با چک لیست اداره استاندارد در زمینه آسانسور بوده و نمونه 

  آن در صفحات پیوستی موجود می باشد.

داشته باشد  کلیهرگاه آسانسورهاي مورد قرارداد غیر از کارهاي روتین، سرویس و نگهداري نیاز به تعمیر و رفع عیب  2-2

  نه کارفرما اقدام نماید.رفع عیب و تعمیر نمودن آن به هزی پیمانکار بایستی بالفاصله نسبت به

اري پیمانکار در سرویس و نگهداري فرما عیب و خرابی ناشی از سهل انگتبصره: در صورتیکه به تشخیص کار

  ماهانه رخ دهد هزینه تعمیراتی به عهده پیمانکار خواهد بود.

پیمانکار متعهد می گردد سرویس، روغنکاري و بازدید از جریان هاي الکتریکی و وسایل ایمنی آسانسورهاي مورد قرارداد  2-3

را به صورت ماهانه یک بار انجام داده و تعمیرات جزئی را در مدت نگهداري انجام دهد. چنانچه در طول ماه آسانسور نیاز به 

داشته باشد پیمانکار موظف است بدون دریافت وجه اضافی سرویس هاي الزم را جزئی  و تعمیراتسرویس و نگهداري مجدد 

  انجام دهد.

  تعمیرات جزیی به آن دسته از تعمیرات اطالق میگردد که در آن نیازي به تعویض قطعات یدکی نباشد.

طبق چک لیست یاد شده از پیمانکار  کلیه تجهیزات آسانسور برابر چک لیست به پیمانکار تحویل و در پایان قرارداد نیز 2-4

  تحویل گرفته خواهد شد.
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مراحل تعمیر ونگهداري، بازرسی وصدور گواهینامه سالمت براي آسانسور طبق مقررات سازمان ملی 

  :استاندارد بشرح ذیل می باشد 

ومورد تایید سازمان ملی واگذاري خدمات تعمیر ونگهداري آسانسور هاي پاالیشگاه به یکی از شرکتهاي مجوز دار  -1

  استاندارد

درخواست بازرسی از آسانسورها توسط شرکت تعمیر ونگهداري از سازمان ملی استاندارد ایران با استفاده از ثبت نام -2

  "سامانه مدیریت بازرسی آسانسور "در

  جهت انجام بازرسیاعالم سیستماتیک یکی از شرکتهاي بازرسی آسانسور مورد تایید سازمان ملی استاندارد -3

  بازرسی آسانسور وصدور گواهینامه سالمت مورد تایید اداره استاندارد در صورت عدم وجود نواقص فنی-4

  بررسی گواهینامه سالمت صادره توسط اداره بازرسی فنی پاالیشگاه تبریز-5

 MAJOR تعمیرات هرگونه انجام صورت ودر اسانسورها  الزم بذکراست در طول مدت زمان قرارداد تعمیر ونگهداري

  بر روي سیستم آسانسور بایستی مراحل باال تکرار شود

  

    چک لیست هاي مورد اشاره در ماده تعهدات پیمانکار :

 : آسانسورها و باالبرهاي کارگاهی 

اطمینان از انجام بازدید دوره اي ( ماهانه یکبار ) و بازرسی کلی و دقیق با جزییات کامل توسط کارشناس شرکت براي  .1

 کارکرد صحیح و ایمن در طول یک دوره

 اخذ گواهی استاندارد و ایمنی براي هر دستگاه به صورت ساالنه .2

 اعالم به موقع ریز قطعات استهالکی و یا قطعات پرمصرف جهت تامین قطعات .3

 رفع هرگونه صداي غیرعادي و ارتعاشی در کارکردآسانسورها و باالبرها .4

 ل کابین و فن کابینکنترل چراغ روشنایی داخ .5

 کنترل صحت عملکرد کلید و زنگ هشدار کابین و کلید شستی هاي داخل کابین .6

 کنترل اتصال صحیح دستگیره ایمنی و پالك ظرفیت و هشدارهاي امنیتی در داخل کابین .7

 کنترل اتصال صحیح و ایمن آیینه ي داخل کابین و اطمینان از عدم ترك یا شکستگی .8

 اعالم طبقات و نمایشگر طبقات در کابینکنترل سیستم موزیک و  .9

د ایمن و بایپس کنترل متعلقات درب طبقات اعم از فنر درب و دیکتاتور درب و قفل درب براي اطمینان از عملکر .10

 سانسورنبودن سري ایمنی آ

 کنترل لول کابین در طبقات ، توقف کابین به صورت هم سطح طبقات .11



  1401  -   الف  - 11   :  شماره   استعالمآگهی  

           : پیشنهاد دهندهمهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز شرکت »          خوانده شد و مورد قبول است «                                                                                                                       
22 

    

                           

 کابین براي عملکرد صحیحبازدید مگنت کابین و یا کمان مکانیکی  .12

 بازدید موتور و مکانیزم سردرب کابین و کفشهاي زیر لته ها .13

 کنترل اتصال صحیح و ایمن سیم هاي بکسل به کابین و قاب وزنه و بازدید کرپی ها و سربکسل ها .14

 کنترل کشش سیم بکسل ها و اطمینان از عدم خوردگی آن .15

 کنترل اتصال صحیح سیم بکسل گاورنر به کابین .16

 نترل اتصال صحیح و ایمن تراول کابل در روي کابین و طول مسیر و موتورخانهک .17

 کنترل سطح روغن هاي روي کابین .18

 کنترل ترمز اضطراري کابین ( پاراشوت ) و استپ روي کابین .19

 کنترل کلیه کفشک هاي کابین و وزنه و رگالژ در صورت نیاز جهت حرکت نرم تر و یکنواخت تر کابین .20

 آسانور و عدم وجود ترك و شکستگی در جوش ها و اتصاالت و عدم وجود لرزش غیر عادي و اضافه کنترل ریل هاي  .21

 کنترل سطح روغن گیربکس و اتصاالت کوپل موتور .22

 روغن کاري ریلها یا دنده شانه ها .23

 و کنترل کلید ها ، ترمینال ها و اتصاالت Revisionبررسی جعبه ریویزیون ( ریویژن )  .24

ا ها و سنسور آهنرباي کابین و میکروسویچ ( مکانیکی یا دیجیتالی ) اضافه بار روي کابین و سنسور بازدید کلیه آهنرب .25

 دور انداز و توقف

 بازدید میکرو سوییچ هاي پروانه اي حد باال و حد پایین و دورانداز و استپ داخل چاه .26

 بررسی یوك کابین و کنترل کلیه پیچ و مهره ها و اتصاالت و آچار کشی آنها .27

 کنترل موتور و گیربکس و شفت موتور به لحاظ لرزش و یا صداي اضافه وغیر عادي و عدم وجود لقی یا لنگ زدن .28

 کنترل پاورپونیت و شیلنگ و ریچرولو و هیتر و شیربرقی هاي آن .29

 بازدید جک درحین بازو بسته شدن و عملکرد آن .30

 کنترل شیلنگ اتصالی از پاوریونیت به جک و شیر تخلیه آن .31

 استحکام شاسی موتور و گیربکس و صحت اتصاالت  کنترل .32

 کنترل صحت عملکرد فن موتور و کنترل و تنظیم ترمز موتور و بازدید لنت ترمز هاي موتور .33

 کنترل سطح روغن گیربکس و تعویض روغن گیربکس با روغن دنده اي پایه تمام سنتتیک یا نیمه سنتتیک .34
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 بازدید اتصاالت آنکنترل صحت عملکرد گاورنر موتورخانه و  .35

  Black outکنترل صحت عملکرد سیستم برق اضطراري و تست دشارژ باطري هاي نجات اضطراري  .36

کنترل فلکه گیربکس و بازبینی کل طول سیم بکسل ها هنگام دوران حول پولی به منظور عدم وجود خوردگی و یاغاز  .37

 فرایند پارگی

 در شیار ها کنترل هرزگرد ها واطمینان از عدم وجود خوردگی .38

 بازدید کلیه فیوزها و اتصاالت جعبه سه فاز و ارت  .39

 بازدید تابلو فرمان ، اتصاالت ، ترمینال ها و کنتاکتورها و رله ها و دیگر تجهیزات برقی  .40

 بازدید روشنایی چاه آسانسور ، میزان روشنایی و عدم اتصالی درآن .41

 ی موتورخانهبازدید و کنترل صحت عملکرد گاورنر پایین و استپ قارچ .42

 بازدید بافرها ( ضربه گیر هاي کابین )  .43

 بازدید کادر ( قاب ) وزنه و کنترل اتصاالت و عدم لقی آن .44

 آچار کشی اتصاالت مکانیکی کابین و موتورخانه .45

 تابلو فرمان ، تابلو برق و ... بااستفاده از دستگاه مکشغبارگیري موتور و گیربکس ، .46
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  اآنالیز برآورد کارفرم

  مقدار  واحد  شرح فعالیت ردیف
  مبلغ فی

  ( ریال )
  کل مبلغ ( ریال )

1 

نگهداري و تعمیرات  

جزیی آسانسور واحد 

 بنزین سازي 

 350,000,000 29,166,667 12  ماه

2 

نگهداري و تعمیرات  

جزیی آسانسور واحد آب 

 ، برق و بخار

 100,000,000 8,333,333 12  ماه

3 

نگهداري و تعمیرات  

آسانسور  جزیی

 ساختمان مرکزي

 100,000,000 8,333,333 12  ماه

4 

ارائه گواهی استاندارد  

آسانسور واحد بنزین 

 سازي 

 100,000,000 100,000,000 1  سال

5 

ارائه گواهی استاندارد  

آسانسور واحد آب ، برق 

 و بخار

 50,000,000 50,000,000 1  سال

6 

ارائه گواهی استاندارد  

آسانسور ساختمان 

 مرکزي

 50,000,000 50,000,000 1  سال

 750,000,000 جمع کل مبلغ برآوردي کارفرما
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