صفحه  1از 18
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

اسناد مناقصه یک مرحله ای

ویرایش 0 :
تاریخ0/0/0:

اسناد مناقصه عمومی يک مرحلهای به شماره M.O.T-953939
(خريد سه قلم مواد شيميايی)

شماره سند:

شماره بازنگري:

تاريخ صدور:

تاريخ بازنگري:

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939خوانده شد و مورد تائيد میباشد.

نام و نام خانوادگی  -------------امضاء

تاريخ------

صفحه  2از 18

اسناد مناقصه یک مرحله ای

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

ویرایش 0 :
تاریخ0/0/0:

اسناد مناقصه حاضر شامل بخشهاي زير میباشد:
فصل اول  :دستورالعملها
دستورالعمل شماره :1راهنماي شركت در مناقصه
دستورالعمل شماره :2ارزيابی صالحيت مناقصه گران
فصل دوم  :پيوستها
پيوست شماره  :1فرم مشخصات فنی موضوع مناقصه
پيوست شماره  :2فرم پيشنهاد مالی مناقصه گران
پيوست شماره  :3نمونه قرارداد خريد
پيوست شماره  :4نمونه ضمانتنامه شركت در مناقصه
پيوست شماره  :5نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات
پيوست شماره  :6نمونه ضمانتنامه پيش پرداخت
پيوست شماره  :7نمونه ضمانتنامه حسن انجام كار

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939خوانده شد و مورد تائيد میباشد.

نام و نام خانوادگی  -------------امضاء

تاريخ------

صفحه  3از 18
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

اسناد مناقصه یک مرحله ای

ویرایش 0 :
تاریخ0/0/0:

فصل اول :دستورالعملها

دستورالعمل شماره :1
راهنماي شركت در مناقصه

ماده  : 1موضوع مناقصه

موضوع مناقصه عبارت است از خريد سه قلم مواد شيميايی طبق مشخصات مندرج در پيوست شماره 1
ماده  : 2دستگاه مناقصه گزار
خریدار پژوهشگاه صنعت نفت به نشاني  :بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادی ،کد پستي  ،14857-33111صندوق پستي  14665-137کد اقتصادی 41133439796 :و
شناسه ملي  14001924839ميباشد.
ماده  : 3تحویل پیشنهادها و مدارك مناقصه و تشریح محتویات آنها
مناقصه گران بايستي پيشنهادهاي خود را بهطور جداگانه در  4پاكت دربسته "الف"" ،ب"" ،ج" و "د" به شرح ذيل و با درج شماره و موضوع مناقصه روي پاكتها در يك

لفاف مناسب الك و مهرشده تكميل و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/10/26

به دبيرخانه پژوهشگاه صنعت نفت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.

شايانذكر است به پيشنهادهايي كه ناقص و يا بعد از تاريخ مقرر و بدون رعايت مفاد اين دستورالعمل ارسال شوند ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.

توجه :هيچكدام از مناقصه گران نميتواند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.
پاکت الف :حاوي ضمانتنامه شركت در مناقصه (مطابق با پيوست شماره  4اسناد مناقصه) و يا رسيد واريز سپرده شركت در مناقصه.
پاکت ب :حاوي كليه اسناد مناقصه بهجز پيشنهاد مالي
پاکت ج :حاوي قيمت پيشنهادي به عدد و حروف و در قالب پيوست شماره  2اسناد مناقصه
پاکت د :حاوي مدارك درخواست شده ارزيابي صالحيت طبق دستور العمل شماره 2
ماده  :4نحوه ارائه پیشنهادها و مدارك مناقصه
پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد و شرط در چارچوب موارد خواستهشده مندرج در اسناد مناقصه تهيه و تسليم گردد .به پيشنهادهاي مبهم و مشروط و كلي ترتيب اثر داده
نخواهد شد .تسليم پيشنهاد بهمنزله قبول بدون قيد و شرط تمام شرايط مندرج در اسناد مناقصه و مقررات و ضوابط جاري خريداري از طرف پيشنهاددهنده خواهد بود .بديهي
است چنانچه پيشنهاددهنده از ارسال تضمين شركت در مناقصه در پاكت" الف" خودداري نماييد پاكات " ب و ج" او موردبررسي قرار نخواهد گرفت و در صورت عدم
ارسال كامل مدارك درخواستي و ناقص بودن مدارك موردنظر در پاكت " ب" ،پاكت "ج" ايشان موردبررسي قرار نگرفته و بهصورت ناگشوده عودت خواهد شد.
*شایان ذکر است که مراحل بازگشایي پاکات فوق االشاره منوط به تائید شدن مستندات ارسالي طي پاکت "د" مناقصه گر توسط پژوهشگاه مي باشد.
ماده  : 5تضمین شرکت در مناقصه
ضمانتنامه شركت در مناقصه ،مطابق با پيوست شماره  4اسناد مناقصه معادل مبلغ 000ر000ر750ر 1ريال به نام خريدار خواهد بود.
مناقصه گران ميتوانند مبلغ تضمين شركت در مناقصه را بهصورت نقدي به شمارهحساب  149-22377نزد بانك تجارت شعبه پااليشگاه تهران پرداخت و رسيد آن را در پاكت
الف ارائه نمايند.

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939خوانده شد و مورد تائيد میباشد.

نام و نام خانوادگی  -------------امضاء

تاريخ------

صفحه  4از 18
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

ویرایش 0 :

اسناد مناقصه یک مرحله ای

تاریخ0/0/0:

پس از قرائت پيشنهادات و تعيين برنده مناقصه ،سپرده شركت كنندگان در مناقصه به استثناي نفرات اول و دوم و سوم مسترد ميگردد .سپرده برنده اول پس از تسليم
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و امضاء و مبادله قرارداد مسترد خواهد شد .سپرده نفر دوم و سوم نيز پس از امضاء قرارداد با برنده اول و حدكثر ظرف مدت يكماه مسترد
ميگردد .چنانچه برنده اول در موعد مقرر حاضر به تسليم تضمين انجام تعهدات و امضاء قرارداد نشود سپرده او به نفع پژوهشگاه ضبط ميشود در اين صورت كارفرما مختار
است به ترتيب با برنده دوم و سوم ،قرارداد منعقد نمايد .در صورتيكه برنده دوم وسوم هم از تسليم تضمين انجام تعهدات و امضاء قرارداد خودداري نمايد سپرده ايشان نيز
ضبط و پژوهشگاه هرطور كه صالح بداند عمل خواهد كرد.
ماده  : 6ضمانتنامه انجام تعهدات
مناسبترين پيشنهاددهنده كه با امضاي قرارداد فروشنده خوانده خواهد شد ،جهت تضمين اجرا و انجام تعهدات قراردادي ،بايد حداكثر تا يك هفته پس از ابالغ نتيجه مناقصه،
ضمانتنامه انجام تعهدات موردقبول خريدار (مطابق با پيوست شماره  )6به ميزان  %10مبلغ قرارداد به خريدار تسليم نمايد .در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه وي
بدون هيچ تشريفات قانوني و قضائي به نفع خريدار ضبط خواهد شد و حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
ماده  : 7نحوه گشایش پاکات
پاكات واصله در دو مرحله بازگشايي ميشود ،در مرحله اول پاكات " د" با حضور اعضاء كميسيون مناقصات دستگاه مناقصهگزار مفتوح خواهد شد و پس از ارزيابيهاي الزم
پاكات "الف"" ،ب" و "ج" نيز بازگشايي ميشود.
ماده  : 8حضور پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پاکت "ج"
متعاقباً از مناقصه گران به منظور حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت بهعمل خواهد آمد .حضور نماينده مناقصه گران با ارائه معرفينامه رسمي بالمانع خواهد بود.
ماده  : 9امضای پیشنهادها
مناقصه گران موظف هستند كليه صفحات اسناد مناقصه را كه از مناقصه گزار دريافت ميدارند بدون تغيير يا حذف با قيد جمله "خوانده شد و مورد قبول است" پس از مهر و
امضاء (توسط صاحب/صاحبان امضاي مجاز طبق اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات) تسليم نمايند .تسليم پيشنهاد بهمنزله قبول بدون قيد و شرط تمام شرايط اسناد مناقصه و
مقررات و ضوابط جاري خريدار از طرف پيشنهاددهنده خواهد بود ،حتي اگر بعضي از قسمتها توسط پيشنهاددهنده حذف و يا امضاء نشده باشد.
ماده  :10اختیار رد یا قبول
مناقصهگزار در رد تمام يا هر يك از پيشنهادها مختار است.
ماده  : 11حق واگذاری و انتقال
پيشنهاددهنده كه در صورت برنده شدن و عقد قرارداد فروشنده ناميده خواهد شد ،رأساً مسئول اجرا و انجام تعهدات قرارداد منعقده در مقابل خريدار خواهد بود و حق انتقال
و واگذاري كلي و جزئي تعهدات موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبي خريدار به غير نخواهد داشت.
ماده  : 12شرایط عمومي
 -1-12پذيرش ،قبول و امضاي شرايط مندرج در اين اسناد مناقصه بهمنزله پذيرفتن شرايط و تعهدات فيمابين عالوه بر مفاد قرارداد متبادله خواهد بود و اسناد مناقصه مزبور
مالك تعيين تكليف شرايط و تعهدات فروشنده از هر نظر خواهند بود.
 -2-12پرداخت هرگونه بيمه ،ماليات و ديگر عوارض مربوط به قرارداد به عهده برنده مناقصه خواهد بود( .به استثناي ماليات بر ارزش افزوده)
 -3-12پيشنهاددهنده اقرارمي نمايد ،مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نميباشد.
 -4-12در صورت احراز خالف شرايط مندرج در اسناد مناقصه از جانب پيشنهاددهنده ،در هر مرحله از كار ،خريدار حق خواهد داشت قرارداد را يكطرفه فسخ و سپرده و
تضمين پيشنهاددهنده را ضبط و كليه خسارات وارده را رأساً و به تشخيص خود از محل تضمين موردنظر استيفا كند.
-5-12شركتكنندگان در مناقصه موظف هستند مجوز تعيين صالحيت صادره از سوي دستگاههاي ذيصالح قانوني را بهضميمه ساير مدارك ارائه نمايند.
 -6-12خريدار مجاز است مقدار كاالي مورد معامله را تا  %25افزايش يا كاهش دهد.

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939خوانده شد و مورد تائيد میباشد.

نام و نام خانوادگی  -------------امضاء

تاريخ------

صفحه  5از 18
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

اسناد مناقصه یک مرحله ای

ویرایش 0 :
تاریخ0/0/0:

 -7-12پيشنهاد مالي مناقصه گران حداقل بايستي تا  3ماه از آخرين مهلت تسليم پيشنهاد اعتبار داشته باشد.
 -8-12برنده مناقصه مي تواند پس از انعقاد قرارداد (براي خريد كاالهايي كه زمان تحويل آنها بيش از  10روز ميباشد) با ارائه ضمانتنامه بانكي مطابق با پيوست شماره  6و
ارسال درخواست كتبي ،حداكثر  %25كل مبلغ قرارداد را بهعنوان پيش پرداخت مطالبه نمايد.
پاسخگویي به سؤاالت مناقصه گران:
در صورت وجود هرگونه ابهام مناقصه گران ميتوانند حداكثر تا  5روز قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها مراتب را كتباً از طريق نمابر شماره  44739712استسفار نمايند.
پس از تاريخ مذكور به سواالت واصله ترتيب اثر داده نخواهد شد .چنانچه سواالت مطروحه در اسناد مناقصه منعكس نباشد مراتب كتباً به اطالع كليه مناقصهگران خواهد رسيد
و در اين مورد استناد به توضيحات شفاهي قابل قبول نميباشد.

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939خوانده شد و مورد تائيد میباشد.

نام و نام خانوادگی  -------------امضاء

تاريخ------

صفحه  6از 18
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

اسناد مناقصه یک مرحله ای

ویرایش 0 :
تاریخ0/0/0:

دستورالعمل شماره :2
ارزيابي صالحيت مناقصه گران

معيار :داشتن شخصيت حقوقي  ،ارئه مدارك ثبتي شركت و مرتبط بودن موضوع فعاليت با موضوع مناقصه(شامل اساسنامه ،آگهي
تاسيس و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي)
توجه :كليه مستندات درخواستي اين بخش بايد در پاكت "د" ارسال شود.

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939خوانده شد و مورد تائيد میباشد.

نام و نام خانوادگی  -------------امضاء

تاريخ------

صفحه  7از 18

اسناد مناقصه یک مرحله ای

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

ویرایش 0 :
تاریخ0/0/0:

فصل دوم :پيوستها
پيوست شماره :1
مشخصات فني موضوع مناقصه

ردیف

شرح کاال  /خدمات درخواستي

1

 Liquid casing corseطبق مشخصات پیوست

2

 Quick seal corseطبق مشخصات پیوست
) Silicate sodium reuse 3\2 (PH≥11-SP.GR 1.3 Viscosity 12-15 c.pطبق

3
مشخصات پیوست

توجه:كل  3قلم مواد شيميايي درخواستي به صورت يكجا و  packageخريداري خواهد شد.
زمان تحويل مورد نظر:
برنده مناقصه بايستي حداكثر ظرف مدت  30روز از زمان انعقاد قرارداد كاال را به پژوهشگاه تحويل نمايد.
در زمان تحويل مواد ،به صورت موردي از آنها نمونه گيري خواهد شد و در صورت مطابقت داشتن با نمونه پيشنهادي در زمان مناقصه ،تسويه بعمل خواهد
آمد.
ارسال نمونه:
براي رديف يك ارائه  2كيلوگرم  ،براي رديف دوم ارائه  2گيلو گرم و براي رديف سوم ارائه  5ليتر نمونه به همراه پيشنهاد الزامي ميباشد.

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939خوانده شد و مورد تائيد میباشد.

نام و نام خانوادگی  -------------امضاء

تاريخ------

18  از8 صفحه
0 : ویرایش

اسناد مناقصه یک مرحله ای

94/00/00 :تاریخ

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

PRODUCT DATA
LIQUID CASING® COARSE
PRODUCT DESCRIPTION:
Liquid Casing® Coarse is a severe loss circulation additive that can be used in oil
or water based muds. The material will not block the jets of the bit or mud
motors. It provides excellent loss circulation control without damaging rheology
in all conventional drilling fluids. It is nondamaging and can be pumped through
most sizes of bit nozzles without blocking.
HOW IT WORKS:
Liquid Casing® Coarse has an increased particle size distribution compared to
Liquid Casing® Fine. As a result, it interlocks and swells in the fluids to form an
effective seal, which increases in efficiency as the
pressure increases.
USAGE:
• It is normally used to cure losses when moderate to total losses occur.
• Optimum dosage of the pill is 40-60ppb in the existing drilling fluid.
• In a nonaqueous fluid system, diesel based or synthetic oil based, the maximum
allowable dosage of LiquidCasing® Coarse is 40 ppb.
• In a bentonite based waterbased fluid system, the maximum allowable dosage is
50 ppb to 60 ppb.
• In a Polymer, XCPolymer based, fluid system, the maximum allowable dosage
is 60 ppb.
• It can be pumped into the bit and into BHA, with MWD tools, at the bottom
without any problems or any necessary trips.

----------تاريخ

 امضاء-------------- نام و نام خانوادگی

.خوانده شد و مورد تائيد میباشدM.O.T-953939 : اسناد مناقصه شماره

18  از9 صفحه
0 : ویرایش
94/00/00 :تاریخ

اسناد مناقصه یک مرحله ای

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

PRODUCT DATA
KWIK or Quick-SEAL® (C)
LOST CIRCULATION MATERIAL
KWIK or Quick ® is a blend of products containing high strength
particles, flakes and fibres with various
particle size distribution. KWIK or Quick ® is available in three grades
and is used to control a variety of
lost circulation types.
KWIK or Quick ® COARSE is used to seal large fractures, highly
permeable formations and
total loss zones. Coarse will pass through larger jet nozzles.
FEATURES AND BENEFITS:
Particle size distribution allows the various grades to be used for a
variety of lost
circulation types.
Seals micro-fractures, inhibits seepage loss and seals off low pressure
zones.
May be used in water-based fluids as well as cementing operations.
PHYSICAL PROPERTIES:
Appearance: Blend of tan to brown particles
Specific Gravity: N/A
Solubility: Insoluble
pH: N/A

----------تاريخ

 امضاء-------------- نام و نام خانوادگی

.خوانده شد و مورد تائيد میباشدM.O.T-953939 : اسناد مناقصه شماره

18  از10 صفحه
0 : ویرایش

اسناد مناقصه یک مرحله ای

94/00/00 :تاریخ

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

PRODUCT DATA
Sodium Silicate Solution
Product name:
Sodium silicate solution
Product description:
Colorless, Viscous, Alkaline liquid Physical appearance
3.22 weight ratio sodium silicate, 37.5% solution in water
PH >11.5
1.3 Specific gravity

----------تاريخ

 امضاء-------------- نام و نام خانوادگی

.خوانده شد و مورد تائيد میباشدM.O.T-953939 : اسناد مناقصه شماره

صفحه  11از 18
ویرایش 0 :
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ISO 9001:2008
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ISO/TS 29001:2010
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تاریخ94/00/00 :

پيوست شماره :2
فرم پيشنهاد مالي
این جدول توسط مناقصه گر تکمیل شود
ردیف

شرح كاال/خدمت پيشنهادي

تعداد /مقدار

واحد

1

Liquid casing corse

100.000

کیلوگرم

2

Quick seal corse

15.000

کیلوگرم

Silicate sodium reuse 3\2

400

بشکه

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939 :خوانده شد و مورد تائيد میباشد.

بهای واحد پیشنهادی (ریال)

بهای کل پیشنهادی (ریال)
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پيوست شماره :3
نمونه قرارداد خريد مواد شيميايي

به استناد مصوبه شماره  ............مورخ  ................اين قرارداد بين پژوهشگاه صنعت نفت بهنشانی تهران ـ بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادي ـ پژوهشگاه صنعت نفت كد پستی
 1485733111كد اقتصادي  411334369796و شناسه ملی شماره  14003433998كه منبعد خريدار ناميده میشود از يك طرف و شركت ………………… به شماره
…………..بنمايندگی
ملی:
شناسه
اقتصادي…………….و
كد
././.
مورخ
…………
ثبت
آقاي  ……………..به شماره ملی ……................…… :به آدرس  ......................................................كدپستی ……………… :تلفن :
…………… فاكس ………….. :كه از اين پس فروشنده ناميده میشود ،از طرف ديگر طبق مواد ذيل منعقد می گردد.
ماده  : 1موضوع قرارداد
موضوع اين قرارداد عبارت از خريد مواد شيميايی طبق شرح مشخصات پيوست میباشد .به اين منظور طی مناقصه شماره  ...........................از فروشنده خواسته شده است تا با
مطالعه دقيق اوراق و مشخصات داده شده و كسب هر گونه اطالعات الزم كه ممكن است به نحوي در قيمت پيشنهادي مؤثر باشد آگاهی كامل حاصل نموده و قيمت پيشنهادي
خود را تسليم نمايد ،مشاراليه براين اساس پيشنهاد خود را طی نامه شماره  …………..مورخ  ../../..اعالم كه مورد موافقت خريدار قرار گرفته است.
ماده  : 2مبلغ قرارداد
/ ……………………. /
به حروف
مبلغ كل قرارداد بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده  -------------------------------- : --------ريال میباشد.
/ ……………. /
به عدد
موضوع اين قرارداد تابع تغييرات اضافی يا نقصانی حداكثرتا سقف  %25مبلغ كل قرارداد میباشدو فروشنده موظف به انجام تعهدات اضافی يا نقصانی با همان نرخ و شرايط
میباشد.
ماده  : 3زمان و محل تحويل
فروشنده مكلف است حداكثر ظرف مدت  …..از تاريخ امضاي قرارداد نسبت به تحويل موضوع قرارداد در …………… اقدام نمايد.
تبصره :منظور از تحويل موضوع قرارداد ،تحويل فيزيكی و تأييد نماينده خريدار داير بر تطبيق كاال با مشخصات فنی پيوست قرارداد میباشد.
ماده  : 4نحوه پرداخت
 -1-4بهاي موضوع قرارداد پس از تحويل و تأييد نماينده خريدار داير بر منطبق بودن با مشخصات درخواستی قابل پرداخت خواهد بود .
 -2-4در صورت درخواست كتبی فروشنده بيست و پنج درصد ( )%25مبلغ كل قرارداد در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكی بعنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت می گردد كه اين
مبلغ در هنگام پرداخت بهاي موضوع قرارداد كسر خواهد شد .
ماده  : 5جريمه تاخير
جريمه تأخير غير مجاز به ازاء هر روز مبلغ يك هزارم مبلغ كل قرارداد تا سقف  10درصد مبلغ كل قرارداد می باشد كه هرگاه فروشنده هر يك از تعهدات مندرج در قرارداد را در
مدت مقرر در قرارداد انجام ندهد از مطالبات فروشنده كسر خواهد شد.
تبصره :چنانچه جمع جرايم موضوع اين ماده از  10درصد كل مبلغ قرارداد بيشتر شود خريدار می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام و يا به هر ترتيب كه صالح بداند عمل كند.
بديهی است عدم فسخ قرارداد به معناي عدم قابليت دريافت جريمه مذكور نمی باشد.
ماده : 6سپرده حسن انجام تعهدات
فروشنده موظف میباشد قبل از امضاي قرارداد معادل  %10مبلغ كل قرارداد را به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكی به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به خريدار تسليم
نمايد كه استرداد آن پس از تحويل موضوع قرارداد و تأييد نماينده خريدار امكان پذير می باشد.
درصورتی كه فروشنده به هر يك از تعهدات خود عمل ننمايد سپرده مذكور بنفع خريدار ضبط میگردد.

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939 :خوانده شد و مورد تائيد میباشد.
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ماده  : 7ماليات  ،بيمه و عوارض
پرداخت هر گونه حقوق ،بيمه ،عوارض و ماليات كه به اين قرارداد تعلق بگيرد بعهده فروشنده می باشد .
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده  ،بر عهده خريدار و منوط به ارائه گواهی ثبت نامه در سيستم ماليات بر ارزش افزوده از طرف فروشنده می باشد.
ماده  : 8نماينده خريدار
نماينده خريدار در اين قرارداد رئيس واحد …………………… و يا شخص معرفی شده از طرف ايشان به صورت مكتوب میباشد .كليه مكاتبات فروشنده با خريدار
صرفاً از طريق نماينده مذكور انجام میپذيرد.
ماده  :9نماينده فروشنده
فروشنده موظف است طی يك هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به معرفی كتبی نماينده خود به خريدار اقدام نمايد .نماينده مذكور میبايست در دسترس باشد .هرگونه ابالغ به
نماينده فروشنده به معناي ابالغ به فروشنده تلقی شده و عذر عدم اطالع از طرف فروشنده در اين خصوص به هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد.
ماده  : 10حوادث قهريه
در صورت بروز حوادث قهريه و خارج از اختيار طرفين ،از قبيل سيل ،زلزله ،آتش سوزي ،جنگ ،اعتصاب ،اپيدمی و كليه حوادث و اتفاقاتی كه غير قابل كنترل و غير قابل پيش
بينی می باشند طرفين از مسئوليت خود در اين قرارداد معاف می باشند .در اينصورت هر يك از طرفين موظف است حداكثر طی هفت روز از بروز حوادث قهريه طرف ديگر را
كتبا" مطلع كند  .در صورت رفع حوادث قهريه تا مدت  30روز ،اجراي قرارداد بعد از  30روز ادامه خواهد يافت .در غير اين صورت قرارداد خاتمه خواهد يافت.
ماده  : 11حل اختالف
هرگاه در تفسير يا اجراي مفاد پيمان/قرارداد بين طرفين آن اختالف نظر پيش آيد ،اختالف بين طرفين ابتدا از طريق مذاكره و تفاهم ،حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم
حصول نتيجه به شرح مذكور در شيوهنامه حل اختالفهاي قراردادي ،كه به قرارداد منضم میشود ،قابل حل خواهد بود.
ماده  : 12مقررات ISO
فروشنده و كاركنان وي ملزم به رعايت دستورالعمل  HSEو استانداردهاي ذيل در پژوهشگاه صنعت نفت ميباشد .
ISO 9001-2000
ISO 14001
OHSAS 18001

ماده  : 13فسخ قرارداد
خريدار حق دارد در موارد زير قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط سپرده حسن انجام تعهدات اقدام نمايد و فروشنده حق هيچگونه اعتراض در اين مورد را نخواهد داشت.
 -1فروشنده اقرار مینمايد كه مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب دي ماه 1337و اصل  141قانون اساسی جهموري اسالمی ايران نبوده و در صورت اثبات
خالف آن ،قرارداد فسخ و سپرده حسن انجام تعهدات به نفع خريدار ضبط میگردد.
 -2هرگاه يكی از منسوبين درجه  1فروشنده به مقام مديريت يا معاونت در شركت ملی نفت ايران يا شركتهاي تابعه وزارت نفت برسند فروشنده متعهد است مراتب را به خريدار
اطالع دهد كه در اين صورت قرارداد فسخ می گردد و هيچگونه ضرر و زيان از فروشنده كسر نخواهد شد در صورتی كه فروشنده مراتب را اطالع ندهد و موضوع براي خريدار
محرز شود قرارداد فسخ و طبق سرفصل همين ماده عمل خواهد شد .
 -3انتقال قرارداد به شخص ثالث يا سهيم نمودن شخص ،اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگري بدون اجازه خريدار
 -4عمل نكردن فروشنده به هر يك از موارد و فصول اين قرارداد (تعهدات خود) بنا به تشخيص خريدار
 -5پرداخت هرگونه حق داللی و كميسيون و نظاير آنها توسط مشاراليه به واسطه  /واسطه ها بصورت مستقيم يا غير مستقيم
-6تأخير غيرموجه فروشنده در تحويل كاالي موضوع قرارداد با توجه به ماده  6قرارداد
ماده  : 14نشانی
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نشانی طرفين قرارداد همان است كه در سرفصل قرارداد ذكر گرديده است هرگاه هر يك از طرفين نشانی خود را تغيير دهند موظف میباشند حداكثرطی يك هفته نشانی جديد
خود را در اختيار طرف مقابل قرار دهند در غير اين صورت هرگونه مكاتبه به آدرس قبلی توسط پست سفارشی اعالم شده بطرف مقابل تلقی می گردد.
ماده  : 15نسخ و محل تنظيم قرارداد
اين قرارداد شامل پانزده ( )15ماده و در سه نسخه كه داراي اعتبار يكسان می باشد در پژوهشگاه صنعت نفت تنظيم ،امضاء و بين طرفين قرارداد مبادله شده است.
فروشنده :
خريدار  :پژوهشگاه صنعت نفت
نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی :

سمت :

سمت :

امضاء :

مهر و امضاء :
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پيوست شماره :4
نمونه ضمانتنامه شركت در مناقصه

نظر به اينكه * به نشاني:
مايل است در مناقصه **** شركت نمايد ،اين ** از * در مقابل *** براي مبلغ -----------------ريال تضمين و تعهد مينمايد
چنانچه ***

به اين ** اطالع دهد كه پيشنهاد شركتكننده نامبرده موردقبول واقعشده و مشاراليه از امضاي بيان

مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ،تا ميزان  ----------------ريال هر مبلغي را كه *** مطالبه نمايد
بهمحض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي *** بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از
مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد بيدرنگ در وجه يا حوالهكرد *** بپردازد.
مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز  -----------معتبر ميباشد .اين مدت بنا به درخواست كتبي *** براي
حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتيكه ** تمديد را فراهم نسازد و ** را موافق يا تمديد ننمايد ** متعهد است بدون اينكه
احتياجي به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درجشده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حوالهكرد *** پرداخت كند.
چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي *** مطالبه نشود ،ضمانتنامه در سررسيد خودبهخود باطل و از درجه اعتبار ساقط است،
اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

* انم فروشنده
** ابنك اي موسسات اعتباري غري ابنكي داراي جموز
*** انم خريدار
**** موضوع قرارداد مورد نظر

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939 :خوانده شد و مورد تائيد میباشد.
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پيوست شماره :5
نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات

نظر به اينكه * به نشاني :
به اين ** اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد **** را با *** دارد ،اين ** از * در مقابل *** براي مبلغ  -----------------ريال
بهمنظور انجام تعهداتي كه بهموجب قرارداد يادشده به عهده ميگيرد تضمين و تعهد مينمايد درصورتيكه *** كتباً و قبل از انقضاي سررسيد
اين ضمانتنامه به اين ** اطالع دهد كه * از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد يادشده تخلف ورزيده است ،ا ميزان -------------
 ---ريال ،هر مبلغ را كه *** مطالبه كند بهمحض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از *** بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه يااقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد ،بيدرنگ در وجه يا حوالهكرد*** بپردازد.
مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز  -----------------است و بنا به درخواست كتبي *** واصله تا قبل از پايان وقت
اداري روز تعيينشده ،براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد ميباشد و درصورتيكه ** نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند
و يا * موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمديد نمايد ** متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ
درجشده در باال را در وجه يا حوالهكرد *** پرداخت كند.
* انم فروشنده
** ابنك اي موسسات اعتباري غري ابنكي داراي جموز
*** انم خريدار
**** موضوع قرارداد مورد نظر

اسناد مناقصه شماره M.O.T-953939 :خوانده شد و مورد تائيد میباشد.
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پيوست شماره :6
نمونه ضمانت نامه پيش پرداخت

نظر به اينكه * به نشاني -----------به اين ** اطالع داده است قرارداد **** را با *** منعقد نموده است و قرارداد مبلغ-----------
اين *** متعه د است در صورتي كه *** كتباً به اين بانك اطالع دهد كه خواستار باز پرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به * است ،هر
مبلغي تا ميزان مانده از مبلغ پيش پرداخت را بهمحض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از *** بدون اينكه احتياجي به صدور اظهار نامه و يا
اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد ،بيدرنگ در وجه يا حواله كرد *** بپردازد .اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز ----
 -------است و بنا به درخواست كتبي **** و اصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ،براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديدميباشد و درصورتيكه ** نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا * موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر
به تمديد نمايد ------------ ،متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله كرد ***
پرداخت كند.
مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي * كه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است ،طبق نظر كتبي *** كه بايد حداكثر ظرف
سي روز از تاريخ تحويل نامه استعالم ** به *** در مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گردد ،تقليل داده ميشود و در صورت عدم
وصول پاسخي از سوي *** ضمانتنامه معادل مبلغي كه * اعالم نموده است ،تقليل داده خواهد شد .در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت
به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود،اين ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط
است ،اعم از اينكه اصل به بانك مسترد گرد يا مسترد نگردد.
*انم فروشنده
** ابنك اي موسسات اعتباري غري ابنكي داراي جموز
*** انم خريدار
**** موضوع قرارداد مورد نظر
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نظر به اينكه * به نشاني ---------------------------------- :به اين ** اطالع داده است كه مقرر است مبلغ  ----------ريال
از طرف *** بهعنوان استرداد كسور حسن انجام كار قرارداد **** به * پرداخت شود ،از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور بهحساب * نزد
اين ** اين ** متعهد است در صورتي كه *** كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين ** اطالع دهد كه * از اجراي تعهدات
ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است ،تا ميزان  -----------------------ريالِ ،هر مبلغي را كه *** مطالبه كند ،بهمحض دريافت
اولين تقاضاي كتبي *** بدون اينكه احتياجي به صدور اظهار نامه و يا اقدامي از معياري قانوني و قضايي داشته باشد .بيدرنگ در وجه حواله
كرد *** بپردازد .مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز  --------------است و بنا به درخواست كتبي *** واصله تا قبل از
پايان وقت اداري روز تعيين شده ،براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد و در صورتي كه ** نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل
از انقضاي آن تمديد كند و يا * موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمديد نمايد ** متعهد است بدون آنكه احتياجي به
مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله كرد *** پرداخت كند.
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