
 

 

 

 رسانان پترو ایرانیان پاکشرکت سوخت

 «پتران»

 

 

 

 اسناد مناقصه مربوط به:

 جایگاه عرضه سوخت خودرو باب ---- بهره برداری و نگهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست مندرجات

 صفحه شرح هابخش

 مدارک مناقصه                                             پیوستها

 3 در مناقصهدعوتنامه شرکت  بخش یک

 6 شرایط مناقصه و دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان بخش دوم

 11 نمونه قرارداد بخش سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «بخش یکم»

 دعوتنامه شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     ------------دیرعامل محترم م

 

 دعوتنامه شرکت در مناقصه

موجود و درحال ساخت ) درشرف بهره  باب جایگاه ---عبارت است از اداره تمامی امور  مناقصهموضوع 

 – های نفتی ایرانهای نفتی از شرکت ملی پخش فرآوردهشامل خرید و دریافت فرآورده  برداری می باشد (

های فروش، ، عرضه به مصرف کنندگان صرفاً در باک خودروها، نگهداشت و تعمیرات تلمبه منطقه تهران

تعمیرات جزئی تأسیسات و مستحدثات در جایگاه، انجام امور خدمات نظافت و فضای سبز و به طور کلی کلیه 

 باشد. های جایگاه میخدماتی که به نوعی مرتبط با اداره امور و فعالیت

 ا:لیست جایگاه ه

  به لیست پیوست  -1

 

 با سالم 

الذکر و با عنایت به اینکه در ارزیابی عطف به اعالم آمادگی آن شرکت به منظور شرکت در مناقصه موضوع فوق 

برای موضوع مذکور ذیصالح شناخته  H.S.Eتوان اجرای کار )کیفی( و توانمندی ایمنی، بهداشتی و محیط زیست 

 رساند:اید لذا با توجه به موارد فوق مطالب زیر را به اطالع میشده و امتیاز الزم را کسب نموده

ون معامالت شرکت  یبرای دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیس، در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه  -1

طبقه اول  -81پالک  -کوچه طاهری -روبروی جام جم -باالتر از نیایش -خیابان ولیعصر -تهران : به نشانی

مراجعه و  www.petranco.irو یا وب سایت این شرکت به آدرس مدیریت امور مالی  ، شرکت پتران

مناقصه نسبت به  تحویل اسناد  26/10/1397شنبه مورخ چهار(  روز 17حداکثر تا پایان وقت اداری) ساعت 

 ید . به دبیرخانه کمیسیون معامالت اقدام نمای

شنبه مورخ چهارروز  17چنانچه آن شرکت ظرف مدت تعیین شده جهت اخذ اسناد مناقصه ساعت  -2

 باشد.مراجعه ننماید چنین تلقی خواهد شد که مایل به شرکت در این مناقصه نمی  26/10/1397

به عنوان سپرده شرکت در مناقصه، به  ریال ( میلیون دویست)  200.000.000پیشنهاد دهنده باید معادل  -3

های معتبر و رسانان پترو ایرانیان پاک )پتران( به صورت ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکنام شرکت سوخت

بانک آینده شعبه جام  0100178057001قابل قبول این شرکت یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 

http://www.petranco.ir/


اریخ تسلیم پیشنهاد معتبر و قابل تمدید باشد را تهیه و به همراه روز از ت 90( که تا مدت 0208جم )کد 

 امور مالی( تسلیم و رسید دریافت نماید. یتپاکات پیشنهادی به دبیرخانه کمیسیون معامالت )مدیر

باشند و یا به نحوی از انحاء در رابطه با اشخاص و مؤسساتی که مشمول منع مداخله در معامالت دولتی می -4

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محکومیت یافته و هنوز در دوران محکومیتی که قانون  49 اجرای اصل

 برند، حق شرکت در این مناقصه را ندارند.تعیین کرده به سر می

و محل آن دبیرخانه کمیسیون  09/11/1397مورخ  سه شنبهروز  17ساعت پاکات مناقصه مهلت تسلیم  -5

گذاری صنعت نفت )به آدرس: ساختمان شرکت سرمایه -معامالت شرکت پتران )مدیر مالی( واقع در تهران

 باشد.مندرج در بند یک فوق( می

ای به نشانی مذکور ارسال نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در این دعوتنامه ذکر شده است، هر مکاتبه -6

تلقی خواهد گردید مگر آنکه هرگونه تغییر در نشانی قبالً به صورت کتبی به دبیر کمیسیون  شود ابالغ شده

 معامالت  این شرکت اطالع داده شده باشد.

 

 

 021-22054574: تلفن دبیرخانه کمیسیون مناقصات

 021-22054638: فاکس دبیرخانه کمیسیون مناقصات

 

 

 

 علی هرندی

 یس کمیسیون معامالتئر
 

 

 

 

 



 «دوم بخش»

 شرایط مناقصه و دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرایط مناقصه و دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان

های نفتی از شرکت باب جایگاه  شامل خرید و دریافت فرآورده ----اداره تمامی امور موضوع مناقصه: 

های نفتی ایران ، عرضه به مصرف کنندگان صرفاً در باک خودروها، نگهداشت و تعمیرات ملی پخش فرآورده

های فروش، تعمیرات جزئی تأسیسات و مستحدثات در جایگاه، انجام امور خدمات نظافت و فضای تلمبه

 باشد. های جایگاه میکلیه خدماتی که به نوعی مرتبط با اداره امور و فعالیت سبز و به طور کلی

 لیست جایگاه ها:

 به لیست پیوست  -1

 

 بررسی اسناد و مدارک مناقصه

شرایط  بهپیشنهاد دهندگان بایستی قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادی از محل کار مورد پیمان بازدید و نسبت 

است به نحوی در محاسبه مبلغ پیشنهادی مؤثر باشد آگاهی حاصل نموده و محلی و کلیه عواملی که ممکن 

ن مطلع آقبل از تسلیم پیشنهاد خود، اسناد و مدارک مناقصه را دقیقاً مطالعه و بررسی و از مفهوم جزء به جزء 

ص وجود گردند. چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارک مناقصه به نظر پیشنهاد دهندگان نکات مبهم و یا ناق

داشته باشد که نیاز به شرح و توضیح بیشتری باشد پیشنهاد دهنده باید در آن مورد از دبیر کمیسیون معامالت 

 .شرکت پتران استفسار نماید 

هیچگونه استنادی از طرف پیشنهاد دهندگان به توضیحات شفاهی و هیج نوع ادعای بعدی به دلیل اینکه 

و احوال کلی محلی واقف نبوده است و هیچگونه عذر به عدم فهم مطالب پیشنهاد دهنده به شرایط و اوضاع 

اسناد مناقصه و یا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در آنها از طرف پیشنهاد دهنده مسموع نخواهد بود. به 

مغایرت  پیشنهادات ناقص و مبهم و یا مشروط و فاقد ضمانتنامه بانکی و پیشنهادهایی که با شرایط این مناقصه

 داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 تکمیل نمودن مدارک مناقصه -1

پیشنهاددهندگان باید پس از انجام بررسی و تحقیقات الزم مبلغ پیشنهادی خود را تسلیم نمایند. ضمناً هیچگونه 

کامل این تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه داده شود در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای 

دستورالعمل پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و این شرکت حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح 

 یا استداللی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.
 

 سپرده شرکت در مناقصه -2

ضمانتنامه بانکی به عنوان سپرده شرکت  میلیون( ریال دویست)  200.000.000پیشنهاددهندگان باید معادل 

رسانان پترو ایرانیان پاک )پتران( از یکی از بانکهای معتبر و قابل قبول شرکت در مناقصه به نام شرکت سوخت



 جام جمشعبه  آیندهبانک  0100178057001پتران )غیر از پست بانک( و یا واریز وجه نقد به حساب جاری 

روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر و قابل تمدید باشد تهیه و به همراه پاکات  90که تا مدت  0208 کد 

روبروی  -بعد از نیایش -خیابان ولیعصر -پیشنهادی به دبیرخانه کمیسیون مناقصات این شرکت واقع در تهران

 -گذاری صنعت نفتساختمان شرکت سرمایه 196681541کدپستی  -81پالک  -کوچه طاهری -جام جم

 دبیر کمیسیون مناقصات )مدیر مالی( تسلیم و رسید دریافت نمایند. -شرکت پتران -ه اولطبق
 

 تسلیم پیشنهاد -3

)ب( به شرح زیر گذارده شود و طی نامه رسمی  و بسته و مهر شده )الف(در پاکت جداگانه  دوپیشنهادات باید در 

شرکت پتران به نشانی  معامالتبه دبیرخانه کمیسیون  09/11/1397 مورخ   سه شنبهروز  17و حداکثر تا ساعت 

 فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند. 2مندرج در بند 
 

 محتوی: "الف"پاکت 

بابت  0208 کد  جام جمشعبه  آیندهبانک  0100178057001حساب جاری ریال به  500.000 یفیش واریز -1

 خرید اسناد مناقصه

 سپرده شرکت درمناقصه -2

 صالحیت وزارت کار ) با تاریخ اعتبار (گواهی تایید  -3
 

 محتوی: "ب"پاکت 

نوشته شود و پیشنهادات بایستی تا به شرح ذیل  پیشنهاد قیمت به صورت مقطوع و یک قلم با حروف و عدد  -1

 بعد از سررسید مناقصه )تاریخ ارائه پاکات( معتبر باشد. سه ماهتاریخ 

 

 ریال ) به حروف ( می باشد  -------نرخ پیشنهادی به ازای هر لیتر فروش بنزین 

 

کنندگان به منظور حصور اطمینان مبنی بر اطالع از کلیه شرایط و مشخصات و مفاد مندرج در این برگ شرکت

اد خود ضمیمه بایستی ذیل کلیه صفحات این دستور العمل و نمونه قرارداد را امضاء و مهر نموده و به پیشنه

 نمایند.

 قبول پیشنهاد مختار می باشد .یا شرکت در رد و 
 

هیچ یک از پیشنهادهای فنی و مالی واصله قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعالم کتبی درباره چنین قبولی 

 به وسیله شرکت پتران برای پیشنهاد دهنده فرستاده شده باشد.



د که پیشنهاد دهندگان در ارایه نرخ، کالً یا بعضاً به زیان شرکت پتران هرگاه در حین مناقصه وقوف حاصل شو

های اخذ شده از پیشنهاد دهندگان موصوف مردود و اسامی پیشنهاد دهندگان متخلف موقتاً اند، نرختبانی کرده

 صالحیت حذف خواهد شد.و یا به صورت دائم از لیست پیمانکاران ذی

مدت مقرر تسلیم شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. کلیه پیشنهاد دهندگان باید به پیشنهاداتی که خارج از 

 اطالعاتی را در آن خصوص فاش ننمایند.  در حفظ آن کوشا و  اسناد و مدارک مناقصه را محرمانه دانسته و

 افتتاح پیشنهادها -4

پاکات پیشنهادات مالی و سپرده به ترتیب زیر توسط کمیسیون مناقصات شرکت پتران باز و بررسی و نتیجه 

 اعالم خواهد شد.  آن

سپرده شرکت در مناقصه بازگشایی باز شده و در و  فیش بانکی خرید اسناد مناقصه  محتوی  "الف"ابتدا پاکت 

ه به تشخیص اعضاء کمیسیون طبق شرایط مناقصه تهیه ضمانتنامه شرکت در مناقصفیش بانکی و صورتی که 

باز نگردیده و به پیشنهاد دهنده عیناً مسترد  پاکت )ب(نشده باشد، پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته شده و 

 گردد.می

 بازگشایی میشود . "ب"در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه ایرادی نداشته باشد، پاکت 

 

 تکمیل پیشنهاد -5

 می باشد.قیمت پیشنهادی پیمانکاران مقطوع 

گردد، کلیه اسناد مناقصه و برگ پیشنهادات مالی نیز باید با چنانچه اسناد تعهدآور با دو/ چند امضاء نافذ می

 دو/ چند امضاء مهر شرکت تکمیل گردد.

این فاصله هیچ عاملی روز معتبر بوده و در  90مبلغ پیشنهادی از تاریخ تسلیم پیشنهادات به مدت تذکر یک: 

 تواند زمینه ادعا برای پیشنهاد دهنده باشد و به هر حال مبلغ پیشنهادی مالک عمل خواهد بود.نمی

 

 قانون کار، بیمه و مالیات -6

های اجتماعی و آخرین مصوبات و پیشنهاد دهندگان باید به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه

های داقل دستمزد کار، آشنایی کامل داشته باشند و آنها را رعایت نموده و در نرخقوانین مربوطه، خصوصاً ح

پیشنهادی خود منظور نمایند. پرداخت مالیات و عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه 

کسر مالیات و خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهندگان دلیل قبول پرداخت و 

 باشد.عوارض و سایر کسورات مزبور از قیمت کل پیشنهادی می

های تأمین اجتماعی، آخرین مصوبات و قوانین مربوط در در مورد مقررات مربوط به کارگران، قانون کار و بیمه

 این مورد مالک عمل خواهد بود.



های مسئول اجتماعی مورد تقاضای دستگاهحقوق دولتی )از جمله مالیات( و بهره مالکانه و حق بیمه تأمین 

 .شودهای پیمانکار کسر میوضعیتدولتی از صورت

 

 های مناقصههزینه -7

گران بابت تهیه و تسلیم پیشنهادات خود و همچنین سپرده شرکت در هایی که مناقصهشرکت پتران هزینه

 نماید.اند، پرداخت نمیمناقصه را متحمل شده

هر علت از اجرای خدمات و انعقاد قرارداد با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، چنانچه شرکت پتران به 

تضمین شرکت در مناقصه مسترد خواهد شد. در این صورت برنده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خساراتی 

 از این بابت را نخواهد داشت.
 

 نحوه استرداد سپرده شرکت در مناقصه -8

های مربوط ررسی پیشنهادات واصله توسط شرکت پتران و اعالم برنده مناقصه سپردهپس از باز شدن پاکتها و ب

( طبق ضوابط و مقررات مسترد خواهد در صورت داشتن نفر دوم  کنندگان )به جز نفرات اول و دومبه شرکت

 شد. 

مسترد  قرارداد سپرده شرکت در مناقصه برنده اول پس از تسلیم ضمانتنامه تضمین انجام تعهدات و امضای 

 خواهد شد و همچنین سپرده نفر دوم طبق تصمیم کمیسیون مناقصات مسترد خواهد شد. 

 انعقاد پیمان

 یمانکار حق انتقال تمام یا قسمتی از کار موضوع قرارداد را به غیر ندارد.پ -1-11

پیشنهادات را بدون ذکر دارد که تمام و یا تعدادی از شرکت پتران این حق را برای خود محفوظ می -2-11

دلیل رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء قرارداد با 

 کمترین نرخ پیشنهادی را ندارد.

روز کاری از تاریخ ابالغیه کتبی  7برنده مناقصه ملزم است به منظور تضمین انجام تعهدات ظرف مدت  -3-11

ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات خود را از یکی از بانکها و یا مؤسسات اعتباری مورد قبول  ، دقبول پیشنها

شرکت پتران )غیر از پست بانک( که تا دو ماه پس از مدت زمان پیمان معتبر و قابل تمدید باشد را تهیه و 

 .شرکت پتران ارائه نماید مجاری عرضه  ،امور بهره برداری جهت امضای پیمان به 

عدم تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات در زمان مقرر به منزله آن است که برنده مناقصه از مبادله و  -4-11

شرایط  "2"امضای پیمان خودداری نموده است و در این صورت وجه تضمین شرکت در مناقصه مندرج در بند 

قضائی ضبط شده و برنده مذکور مناقصه که تسلیم نموده است، به نفع شرکت پتران بدون هیچگونه تشریفات 

حق هیچگونه اعتراض و ادعائی نسبت به آن نخواهد داشت. در چنین موردی شرکت پتران در صورت امکان 



های پیشنهادی و مبلغ کند )درصورت وجود برنده نفر دوم با توجه به قیمتنفر دوم را به عنوان برنده اعالم می

وم هم به شرح مذکور به موقع ضمانتنامه انجام تعهدات تسلیم تضمین شرکت در مناقصه( و چنانچه نفر د

 ننماید و حاضر به انعقاد پیمان نشود، سپرده وی هم ضبط خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول گروه بندی جایگاه های پتران جهت بهره برداری
    

 گروه یک

 انبار شمال شرق ناحیه شرق امام خمینی 228جایگاه  1

 انبار ری ناحیه جنوب کیانشهر 258جایگاه  2

 انبار ری ناحیه جنوب وثوقی 262جایگاه  3

 انبار ری ناحیه ری کاروان 244جایگاه  4

 لیتر روزانه 85000فروش تقریبی 
    

 گروه دو

 انبار شمال غرب ناحیه غرب جایگاه صادقیه 1

 انبار شمال غرب ناحیه غرب فکوری 269جایگاه   2

 انبار شمال غرب ناحیه غرب عقاب 266جایگاه  3

 انبار شمال غرب ناحیه غرب چیتگر 259جایگاه  4

  لیتر روزانه 87000فروش تقریبی 

    

 گروه سه

 انبار شمال شرق ناحیه شمال شهید رجائی 270جایگاه  1

 انبار شمال غرب ناحیه غرب زیبادشت 265جایگاه  2

 انبار شمال غرب غربناحیه  آزادی 243جایگاه  3

 انبار شمال غرب ناحیه غرب گلستان 268جایگاه  4

 انبار شمال غرب ناحیه غرب آبشار 242جایگاه  5

 لیتر 105000فروش تقریبی روزانه 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «سومبخش »

 قراردادنمونه 

 

 

 

 



 ها به بهره بردارقرارداد واگذاری اداره امور جایگاه

 

این قرارداد فیمابین شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک  باب جایگاه ، ---های به منظور واگذاری اداره امور و فعالیت

به نشانی تهران، خیابان ولیعصر باالتر از نیایش  411531671898شماره اقتصادی    502110)پتران( ثبت شده به شماره 

به نمایندگی آقایان  22054638و  22054574تلفن   196681541و کد پستی  81روبروی جام جم، خیابان طاهری پالک 

سید ناصر سجادی )مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره( و علی هرندی )عضو هیئت مدیره( که از این پس در این قرارداد 

-----شناسه ملی    --------ثبت شده به شماره   ---------------------شود از یک طرف و شرکت نامیده می“ شرکت”

 --------------------------------------------------------------------------به نشانی   ----------------

شود از نامیده می“ بهره بردار”که منبعد در این قرارداد    -------------به نمایندگی آقای     ------------به شماره تلفن 

 باشند. رفین ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن میطرف دیگر منعقد و ط

 موضوع قرارداد: ( 1 ماده

های نفتی از شرکت ملی شامل خرید و دریافت فرآورده باب جایگاه  ----موضوع قرارداد عبارت است از اداره تمامی امور 

های فروش، رات تلمبههای نفتی ایران ، عرضه به مصرف کنندگان صرفاً در باک خودروها، نگهداشت و تعمیپخش فرآورده

تعمیرات جزئی تأسیسات و مستحدثات در جایگاه، انجام امور خدمات نظافت و فضای سبز و به طور کلی کلیه خدماتی که به 

 باشد. های جایگاه مینوعی مرتبط با اداره امور و فعالیت

 مشخصات جایگاه: ( 2 ماده

  ------------------------------------آدرس :   -----------جایگاه  (1

ها سایر مشخصات جزئی و دقیق جایگاه که در این ماده و پیوست شماره یک آن اشاره نگردیده مطابق نقشه تبصره:

 باشد. و مدارک موجود در شرکت می

 مدت قرارداد:  ( 3 ماده

 باشد. می به مدت یک سال شمسی -----/----/---لغایت  -----/---/---مدت این قرارداد از تاریخ 

 حق الزحمه بهره برداری و نحوه پرداخت  ( 4 ماده

بردار برای انجام کلیه خدمات موضوع قرارداد و در ازای عرضه و فروش هر یک لیتر فرآورده نفتی به حق الزحمه بهره (1-4

بردار باشد که این مبلغ در پایان هر ماه و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی به حسابی که بهرهریال می -----مبلغ 

 نماید واریز خواهد شد. شرکت معرفی میبه 

لیتر در هر ده هزار لیتر، طبق مقررات جاری شرکت ملی پخش  42بابت حق تبخیر بنزین در جایگاه تا سقف  (2-4

 –های نفتی ایران های نفتی ایران در عملکرد ماهیانه جایگاه حسب محاسبات شرکت ملی پخش فرآوردهفرآورده

بردارپرداخت ه توسط شرکت مذکور به شرکت پرداخت خواهد نمود عیناً به حساب بهرهمنطقه تهران و با نرخ مصوب ک

 باشد. خواهد شد. بدیهی است هر گونه کسری مازاد بر سقف فوق به عهده بهره بردار می

 بهره بردار موظف است در پایان هر ماه ، گزارش کارکرد خود را تنظیم و به نماینده شرکت تسلیم نماید تا پس از (3-4

 های الزم نسبت به پرداخت حق الزحمه بهره برداری اقدام گردد. انجام بررسی

شود، لذا هیچگونه بردار بر اساس میزان فروش لیتری فرآورده محاسبه و پرداخت میبا توجه به اینکه حق الزحمه بهره (4-4

 بردار نخواهد بود. تعدیلی در طول مدت قرارداد قابل پرداخت به بهره

ن اجرای قرارداد، جایگاه در اثر بروز عیب و نقص کلی نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد، شرکت چنانچه در حی (5-4

 مبادرت به تعطیلی جایگاه و انجام تعمیرات خواهد نمود. 



بردار شامل حقوق و های قطعی انجام شده توسط بهرهماه( هزینه 2در طول مدت تعطیلی جایگاه )حداکثر به مدت 

)طبق لیست پرداخت حق بیمه کارکنان جایگاه در ماه قبل از شروع تعمیرات و به شرط تداوم  دستمزد کارکنان

 بردار پرداخت خواهد شد. های تعطیلی جایگاه(، بهای قبوض آب و برق به بهرهپرداخت حقوق و دستمزد آنان در ماه

بردار و عوامل وی در نحوه بهره چنانچه نیاز به انجام تعمیرات فوق الذکر به لحاظ قصور یا تقصیر :1تبصره 

گردد کلیه خسارات بردار پرداخت نمیبرداری جایگاه باشد عالوه بر اینکه وجهی برای مدت تعمیرات به بهرهبهره

بردار بردار اخذ خواهد شد. تشخیص شرکت در این موارد قطعی و مورد قبول بهرهوارده به شرکت نیز از بهره

 باشد. می

رتیکه انجام تعمیرات اساسی مذکور بیش از دو ماه به طول انجامد، بر اساس توافق بعدی با در صو: 2تبصره 

شود و یا بردار به مدت قرارداد اضافه میبردار، مدت تعطیلی بیش از دو ماه بدون پرداخت هرگونه وجهی به بهرهبهره

 قرارداد فسخ خواهد شد. 

به ارائه فاکتور طبق فرمت سازمان امور مالیاتی کشور و گواهی پرداخت مالیات برارزش افزوده منوط  :3تبصره 

 ارزش افزوده دارای تاریخ اعتبار می باشد .

 زمان فعالیت جایگاه  ( 5 ماده

بردار موظف است برنامه و زمان کار باشد و بهرهساعته( و بدون تعطیلی می 24فعالیت جایگاه به صورت شبانه روزی ) (1-5

ها در کلیه ساعات ها و نازلو تأمین اجتماعی به نحوی تنظیم نماید که تمامی تلمبه کارکنان خود را مطابق قوانین کار

بایست برای این اقدام خود، پرسنل واجد صالحیت بردار میشبانه روز اعم از روزهای عادی و تعطیالت فعال باشد و بهره

 د کافی در اختیار داشته باشد. را که از هر حیث بتوانند این خدمات را به نحو احسن انجام دهند، به تعدا

 نظارت و مدیریت  بهره بردار یا نماینده تام االختیار وی باید در تمام ساعات شبانه روز بر فعالیت جایگاه (2-5

 داشته باشند. 

 بایست عالوه بر اینکه دارای توانایی جسمانی وگیرد میبردار برای اداره امور جایگاه به کار مینیروی انسانی که بهره (3-5

های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده HSEهای آموزش ایمنی و آتش نشانی را در واحد صالحیت اخالقی باشند، دوره

 ایران گذرانده و گواهینامه مربوطه را دارا بوده و به شرکت ارائه نمایند. 

تواند به دلیل کت میبهره بردار مسئولیت کامل حسن اجرای خدمات کارکنان خود را به عهده دارد لیکن در هر حال شر (4-5

بردار را از ایشان بخواهد و در اینصورت ای و اخالقی، تعویض فرد یا افرادی از کارکنان بهرهعدم کفایت و قابلیت حرفه

بایست در اسرع وقت و به هزینه و ای در این موارد برای شرکت ایجاد نماید، میبردار بدون اینکه تعهد یا هزینهبهره

 ت به جایگزینی فرد یا افراد مذکور، با فرد یا افراد واجد صالحیت اقدام نماید. مسئولیت خود، نسب

بایست با رعایت مفاد بردار میموارد مندرج در این ماده به منزله تعیین تعداد نیروی انسانی از طرف شرکت نبوده و بهره (5-5

 بینی و تأمین نماید. ایگاه را پیشاین قرارداد، نیروی انسانی صالحیت دار کافی جهت ارائه خدمات مطلوب در ج

 

 تعهدات شرکت  ( 6 ماده

بردار و بر اساس کار انجام شده نسبت به پرداخت حق الزحمه شرکت در مقابل انجام موضوع قرارداد، تعهدات بهره (1-6

 نماید. قرارداد اقدام می 4بردار بر مبنای مفاد ماده بهره

 های نفتی گردد به شرکت ملی پخش فرآوردهبردار معین میشرکت نسبت به معرفی فردی که از سوی بهره (2-6

منطقه تهران به منظور خرید فرآورده و سایر موارد مرتبط با جایگاه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شرکت  –ایران 

ید فرآورده و سایر مراودات اداری و عملیاتی جایگاه با نماید. بدیهی است فرد مذکور صرفاً جهت خراخیرالذکر، اقدام می



منطقه تهران خواهد بود و حق دریافت هرگونه وجهی که از طرف شرکت  –های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده

 باشد نخواهد داشت. های نفتی ایران بابت کارمزد و یا سایر موارد به شرکت قابل پرداخت میملی پخش فرآورده

 بردار ات بهرهتعهد ( 7 ماده

 بایست نسبت به خرید نقدی فرآورده به نحوی اقدام نماید که هیچگاه منجر به تعطیلی جایگاه نشود.بهره بردار می (1-7

بردار یا عوامل بایست قبل از تخلیه از لحاظ کمی و کیفی توسط بهرههای رسیده به جایگاه میموجودی مخزن نفتکش (2-7

و کیفیت فرآورده و نوع آن بر طبق مندرجات بارنامه / حواله صادره از طرف  وی کنترل و پس از حصول از صحت کمیت

های های نفتی ایران، نسبت به تخلیه کامل فرآورده و ته کشی نفتکش با رعایت دستور العملشرکت ملی پخش فرآورده

 ایمنی اقدام نماید. 

های های جاری و دستورالعملو بر اساس روشهای فروش بایست فقط از طریق تلمبهفرآورده دریافتی در جایگاه می (3-7

 های نفتی ایران به مشتریان عرضه گردد. صادره از طرف شرکت ملی پخش فرآورده

های های مصوب شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی دریافتی را فقط بر اساس نرخگردد فرآوردهبهره بردار متعهد می (4-7

افی توسط کارکنان و عوامل خود به طور جدی ممانعت بعمل آورد. بدیهی نفتی ایران عرضه نموده و از دریافت وجوه اض

بردار و فرد خاطی طبق مقررات جاری و مفاد این قرارداد است اضافه دریافتی از مشتریان، تخلف محسوب و با بهره

 گردد. برخورد می

ها و به طور کلی تمامی آزمایش تلمبهکلیه عملیات جایگاه شامل دریافت فرآورده، موجودی اول وقت و آخر وقت مخازن،  (5-7

بایست در دفاتر جایگاه ثبت گردد. این دفاتر مستمراً توسط نماینده شرکت کنترل اقدامات بعمل آمده در جایگاه می

 شود. خواهد شد و موارد عدم ثبت به عنوان تخلف محسوب می

یقاً محاسبه و ضمن درج در دفاتر جایگاه، هر بایست میزان سرک و کسری موجودی مخازن جایگاه را دقبهره بردار می (6-7

لیتر در ده هزار لیتر( و همچنین عملیات رسید و فروش جایگاه را به  42نوع سرک و کسری غیر متعارف )بیشتر از 

 صورت روزانه تهیه و مراتب را کتباً به نماینده شرکت ارائه نماید. 

 باشد موارد ذیل را به دقت رعایت نماید: ی نفتی متعهد میهابهره بردار به منظور جلوگیری از آلودگی فرآورده (7-7

حوضچه در مخازن باید کامالً تمیز بوده و از جمع شدن آب و آشغال در داخل آن جلوگیری و در این  الف( 

 بایست همواره بسته باشد. ها میحوضچه

های تخلیه را ی و در حوضچههای تخلیه را باز و در محل مخصوص نگهدارپس از تخلیه هر نفتکش شیلنگ ب( 

 بالفاصله بسته و قفل نماید. 

های منهول مخازن جایگاه باید مسدود بوده و از آب بندی در و اتصاالت در مخازن به منظور در حوضچه ج( 

پیشگیری از نفوذ پذیری آب به داخل مخازن اطمینان حاصل شود. با وجود این در صورت نفوذ و جمع شدن 

، به ویژه در مواقع بارندگی و بعد از آن، با خمیر آب یاب کنترل و در صورت لزوم بر اساس آب در کف مخازن

های نفتی ایران نسبت به های صنعتی و کنترل کیفیت شرکت ملی پخش فرآوردههای سرویسدستور العمل

حیط اقدام و آب های ایمنی و بهداشت متخلیه آب با استفاده از ابزار و ادوات مجاز و رعایت دستور العمل

تخلیه شده را با هزینه خود، در ظروف در بسته به نزدیکترین انبار نفت که از طرف شرکت ملی پخش 

 گردد انتقال دهد. های نفتی ایران تعیین میفرآورده

 بایست موارد زیربهره بردار به منظور رعایت مسائل ایمنی و بهداشت محیط زیست و مقابله با حوادث آتش سوزی می (8-7

 را به دقت رعایت و اجرا نماید: 

 سیم ارت و اتصاالت مربوطه را همواره تحت کنترل قرار داده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل گردد.  الف( 

پس از ورود نفتکش حامل فرآورده نفتی به جایگاه و استقرار در محل تخلیه، قبل از هر اقدامی قالب سیم ارت  ب(

 را به بدنه نفتکش نصب نماید. 



از استفاده هر نوع وسیله گرمایی دارای شعله، هیترهای برقی المنت دار، چراغ خوراک پزی و غیره در جایگاه  ج(

 جداً ممانعت بعمل آورد. 

ها و تابلوهای برق جایگاه اکیداً خودداری از هر نوع دستکاری و حذف و اضافه در سیستم روشنایی، سیم کشی  د(

 و هرگونه تغییرات و تعمیرات را پس از اخذ مجوز از شرکت با رعایت ضوابط ابالغی اجرا نماید. 

های بسته داخل جایگاه خودداری ها و غیره در محیطهای نفتی مظروف، مانند مکملاز نگهداری فرآورده هـ(

 نماید. 

بایست طبق برنامه زمان بندی که از طرف واحد ایمنی، بهداشت های آتش نشانی موجود در جایگاه میکپسول و(

بردار مورد گردد، با هزینه بهرههای نفتی ایران ابالغ میمحیط زیست شرکت و یا شرکت ملی پخش فرآورده

 ژ مجدد قرار گرفته و سوابق امر در جایگاه ثبت و نگهداری شود. بازدید و در صورت لزوم شار

البسه کارکنان جایگاه طبق دستور العمل واحد ایمنی، بهداشت محیط زیست شرکت تهیه و پس از تأیید واحد  ز( 

 مذکور مورد استفاده قرار گیرد. 

ها و عرضه فرآورده به خودروها و همچنین با نظارت دائمی بر عملکرد تمامی کارکنان خود، در تخلیه نفتکش ح( 

های فروش، از هر نوع ریخت و پاش فرآورده و آلودگی محوطه ها و شلنگرفع به موقع نشتی از اتصاالت، نازل

بایست نسبت به رعایت موارد فوق، می جایگاه پیشگیری بعمل آورد و در صورت آلوده شدن محوطه در اثر عدم

رفع آلودگی با استفاده از ماسه بادی اقدام و ماسه آلوده به مواد نفتی را جمع آوری و در ظرف و محل ایمن 

 اقدام نماید.  HSEنگهداری و نسبت به امحاء آن با نظر کارشناس 

را به “ استعمال دخانیات ممنوع”تابلوهای های آن جلوگیری و از استعمال دخانیات در محوطه جایگاه و اطاق ط(

 تعداد کافی در معرض دید عموم نصب نماید. 

کلیه مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی را در محیط کار رعایت نموده و در صورت مشاهده هر گونه قصور یا  ی(

 جبران نماید. تقصیر از جانب کارکنان خود و ایراد خسارت به شرکت یا اشخاص ثالث، خسارت وارده را 

 بردار خواهد بود. تشخیص شرکت در این گونه موارد قاطع و مورد قبول بهره 

ای های فروش، تأسیسات و مستحدثات جایگاه موضوع قرارداد، طی صورتجلسهدر زمان شروع کار بهره بردار، کلیه تلمبه (9-7

ئی مورد نیاز با رعایت شرایط زیر به عهده و گردد و در طول مدت قرارداد، انجام تعمیرات جزبردار تحویل میبه بهره

 باشد. بردار میهزینه بهره

های نصب شده در جایگاه و تعویض قطعات مورد نیاز منحصراً بایستی از طریق پیمانکاران مجاز تعمیر تلمبه الف( 

در نگهداری  های نفتی ایران هستند انجام شود. نظارت و دقتکه دارای تأییدیه از شرکت ملی پخش فرآورده

ها الزامی است و بازشدن خوان نصب شده روی تلمبههای کارتها و دستگاههای توتاالیزرها، تلمبهسالم پلمپ

شود و موجب مسئولیت پیمانکار براساس دستورالعمل رسیدگی به های یاد شده تخلف محسوب میپلمپ

 های نفتی ایران خواهد بود.دهتخلفات از قراردادهای فروش تنظیم شده در شرکت ملی پخش فرآور

ها و همچنین پلمپ تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزات سامانه هوشمند سوخت منصوبه در جایگاه و تلمبه ب( 

PT باشد که از طرف شرکت بردار پشتیبان تجهیزات سامانه هوشمند میها به عهده بهرهو در پرچمی تلمبه

های مذکور و نصب مجدد آنها گردد. فک پلمپه تهران معرفی میمنطق –های نفتی ایران ملی پخش فرآورده

بردار مربوطه مجاز بوده و هر بار پس از انجام تعمیرات یا تعویض قطعات های بهرهفقط توسط تکنیسین

 بایست کلیه اقدامات انجام شده در دفتر تعمیرات یا بازرسی ثبت گردد.می



بایست ضمن ثبت در دفاتر جایگاه فوراً به شرکت و شرکت ند میهر نوع اشکال در تجهیزات سامانه هوشم ج(

 منطقه تهران اعالم گردد. –های نفتی ایران ملی پخش فرآورده

بردار موظف به رفع نقص یا تعویض تلمبه تصادفی )در ها، بهرهدر صورت برخورد وسایط نقلیه به تلمبه د(

 به عهده پیمانکار خواهد بود. ها از مقصر حادثه صورت نیاز( میباشد. اخذ هزینه

ها، رفع های شکسته درها و پنجرههای آب، تعویض شیشهتعمیر یا تعویض شیرآالت و رفع نشتی لوله کشی هـ(

 های آب و فاضالب، تعویض دستشویی و توالت شکسته در طول مدت قرارداد.گرفتگی لوله

 ات شرکتها و یا پیمانکاران مجاز. آزمایش و تست سیستم ارتینگ جایگاه با استفاده از خدم و(

های سوخته روشنایی سقف سایبان و ساختمان جایگاه، محوطه و تأمین و تعویض تأمین و تعویض المپ ز(

 فیوزها، کلیدها و اتوتریپ تابلوهای برق. 

وند شدیدگی میلکه گیری آسفالت و بتن محل تخلیه و محوطه جایگاه که در طول مدت قرارداد دچار آسیب ح(

 و همچنین رنگ آمیزی جداول و سکوها در یک نوبت در طول مدت قرارداد.

های تخلیه در صورت سوراخ شدن یا دو پهن شدن در اثر قرار گرفتن در زیر چرخ تهیه و تعویض شیلنگ ط(

 ها مطابق نوع، کیفیت و استاندارد شیلنگ قبلی. نفتکش

 و تأمین و تعویض آنها در صورت شکست شدن.  تمیز نمودن کاورهای چراغهای سایبان و محوطه ی(

های در و پنجره ساختمان و لوازم اداری موجود در جایگاه، نظافت دائمی محوطه جایگاه، اطاقها، شیشه ک(

بهداشتی به نحوی که همواره قابل استفاده برای  ها، دیوارها و همچنین سرویسنظافت جداول، بدنه تلمبه

 مراجعین باشد. 

 آبیاری و همچنین کوددهی فضای سبز موجود در جایگاه در صورت وجود فضای سبز در جایگاه  ل(

های فاضالب در صورت پر شدن، رفع آب گرفتگی از محوطه جایگاه، بازدید و رفع گرفتگی تخلیه چاه م(

  های آب باران، برف روبی از محوطه جایگاه لوله

 عایت و تعهد نماید: بایست موارد زیر را نیز ربهره بردار می (10-7

قبل از شروع به کار، کارکنان مورد نظر خود جهت اجرای قرارداد را با ارائه کپی شناسنامه، کارت ملی،  الف( 

های نفتی ایران در شرکت ملی پخش فرآورده HSEهای آموزش گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه و گواهینامه

 به شرکت معرفی نماید. 

های خود در خصوص جبران خسارات احتمالی به شرکت یا اشخاص ثالث، نسبت به با توجه به مسئولیت ب(

 ای مناسب اقدام نماید. های بیمهتأمین پوشش

کلیه مقررات و قوانین کار و تأمین اجتماعی را در مورد کارکنان خود رعایت نموده و حق بیمه آنان را به  ج( 

 اجتماعی پرداخت و رسید آن را به نماینده شرکت تسلیم نماید. طور مرتب به سازمان تأمین 

شوند به عنوان بردار برای اجرای عملیات این قرارداد به کار گمارده میکارکنانی که از طرف بهره تبصره: 

ان بردار بوده و همکاری آنان در اجرای موضوع این قرارداد به هیچ وجه به عنوان سابقه کار آنابوابجمعی بهره

 شود و هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نخواهد نمود. در شرکت محسوب نمی



بردار با مسئولیت تأمین غذا، ایاب ذهاب، لباس کار، لوازم و تجهیزات ایمنی و استحفاظی ابوابجمعی بهره د(

 باشد. بردار میرعایت استانداردهای ایمنی به عهده و هزینه بهره

بردار به عهده ایشان بوده و عدم پرداخت به ی مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بهرهدر هر شرایط هـ(

بردار از طرف شرکت نبایستی موجبات وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وی و موقع مطالبات بهره

 اجرای عملیات جایگاه گردد. 

 باشد. مورد کارکنان خود می بهره بردار موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در و( 

مسئولیت حفظ تأسیسات، اموال و اثاثیه شرکت در جایگاه در طول مدت قرارداد به عنوان امین بر عهده  ز(

بردار در مقابل هر گونه سوء استفاده از امکانات و تأسیسات شرکت و همچنین باشد و بهرهبردار میبهره

 بایست از عهده خسارات وارده برآید. اهمال در نگهداری آنها مسئول بوده و می

های ناشی از حوادث کار در جایگاه موضوع قرارداد در حین کار که به هر دلیل منجر به نقص کلیه مسئولیت ح(

بردار بوده و بردار و یا اشخاص ثالث گردد بعهده بهرهعضو، از کار افتادگی و یا فوت هر یک از کارکنان بهره

 باشد. نیز به عهده ایشان می جبران خسارات مربوطه

بردار و کارکنان وی موجبات کسری غیرمتعارف و چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد، قصور یا تقصیر بهره ط(

یا اتالف فرآورده را فراهم آورد و یا به تأسیسات و تجهیزات جایگاه خساراتی وارد شود، خسارت وارده به 

بردار مطالبه و وصول تجهیزات و قیمت فرآورده با نرخ عرضه از بهرهقیمت تمام شده در خصوص تأسیسات و 

 خواهد شد. 

 باشد. بردار مینظر شرکت درخصوص تعیین میزان خسارات، قطعی و مورد قبول بهره 

بردار های نفتی تصریح شده در قرارداد در اختیار بهرهجایگاه موضوع قرارداد صرفاً به منظور عرضه فرآورده ی(

 باشد. بردار مجاز به بهره برداری دیگری از آن نمیگرفته و بهره قرار

بردار بردار خواهد بود و بهرهتخلف از مفاد این بند موجب فسخ قرارداد و ضبط سپرده انجام تعهدات بهره 

 میبایست بالفاصله نسبت به تسویه حساب اقدام و جایگاه را به شرکت تحویل نماید. 

یزاتی را که در هنگام تحویل جایگاه و یا در طول مدت قرارداد تحویل گرفته در پایان مدت کلیه لوازم و تجه ک(

و یا فسخ قرارداد، عیناً و مطابق با زمان تحویل به شرکت مسترد نماید و در صورتیکه به هر علت ، تأسیسات، 

وده و موظف است طبق ابنیه و تجهیزات مذکور تلف، مفقود و یا معیوب شده باشد، ضامن خسارات وارده ب

 نظر شرکت مثل یا قیمت آنرا به شرکت مسترد نماید. 

 نماید. بهره بردار حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص را از خود سلب و ساقط می 

 تبصره: در هنگام استرداد لوازم و تجهیزات به شرکت، استهالک آنها با نظر شرکت مد نظر  

 قرار خواهد گرفت. 

 

 عرضه غیر مجاز فرآورده  ( 8 ماده

های ناشی از عرضه غیر مجاز فرآورده، انحراف محموالت نفتی، تحویل فرآورده در ظروف و عدم تخلیه کامل یا کلیه مسئولیت

و  بردار با اطالع کامل از مفاد قانون مبارزه با قاچاق کاالبردار بوده و بهرههای رسیده به جایگاه، بر عهده بهرهبخشی از فرآورده

های نفتی و آیین نامه رسیدگی به تخلفات ارز و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله دستور العمل مبارزه با قاچاق فرآورده



های نفتی ایران تدوین و به تصویب مراجع های نفتی از قراردادها که توسط شرکت ملی پخش فرآوردهتوزیع و فروش فرآورده

های تحویلی که رأساً نماید که در صورت انحراف محموله از مسیر، جابجایی یا قاچاق فرآوردهیذیصالح رسیده، قبول و تعهد م

های مقرر، نسبت به پرداخت غرامت مذکور در بردار صورت پذیرد، عالوه بر تحمل مجازاتیا توسط کارکنان و عوامل بهره

خ اعالم شرکت اقدام نماید و در غیراینصورت شرکت دستور العمل و آیین نامه یاد شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاری

 بردار خواهد بود. های مذکور از هرگونه مطالبات، سپرده انجام تعهدات یا هرگونه اموال دیگر بهرهمجاز به کسر غرامت
 

 سپرده انجام تعهدات  ( 9 ماده

میلیون  دویستو قابل تمدید به مبلغ  بردار به منظور حسن اجرای این قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی غیر قابل فسخبهره

باشد در صورت لزوم نسبت به برای تمام مدت قرارداد در اختیار شرکت قرار داده و شرکت مجاز و محق می) هر جایگاه( ریال  

تمدید ضمانت نامه مذکور با هزینه بهره بردار اقدام نماید و همچنین در صورتیکه مطالبات پیمانکار تکافوی جبران خسارات 

های پیمانکار ا ننماید، از محل ضمانت نامه مذکور و یا سایر داراییهای متعلقه و سایر مطالبات شرکت روارده، وجه التزام

نماید. ضمانت نامه یاد شده پس استیفای حق نماید. پیمانکار حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می

های الزم، قابل استرداد به حساب از انقضای مدت قرارداد، انجام کلیه تعهدات قراردادی، تسویه حساب با شرکت و ارائه مفاصا

 باشد. بردار میبهره
 

 رعایت قانون تأمین اجتماعی  ( 10 ماده

درصد کسر و در  5بردار معادل قانون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی آن، از هر پرداخت به بهره 38شرکت در اجرای ماده 

بردار و تسویه حساب آخرین صورتحساب بهره های خود نگهداری خواهد نمود. استرداد این کسور و همچنین پرداختحساب

 نهایی با ایشان، منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. 

 نمایندگان  ( 11 ماده

بایست نسبت به معرفی کتبی نمایندگان خود به یکدیگر با تعیین حدود اختیارات نمایندگان اقدام طرفین می

 نمایند. 

 قرارداد بردار از مفاد آگاهی بهره ( 12 ماده

نماید که شرایط، مفاد و مندرجات قرارداد و پیوست آن را به دقت مطالعه نموده و از بهره بردار اعالم و اقرار می

کیفیت کار، مشخصات و مقتضیات محل و همچنین امکان انجام کار در مدت مقرر و به طور کلی نسبت به 

اشته و از این بابت هیچگونه ادعایی در آینده مسموع جمیع امور مرتبط به اجرای موضوع قرارداد اطالع کافی د

 نخواهد بود. 

 عدم واگذاری به غیر  ( 13 ماده

بهره بردار به هیچ وجه حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی 

بدون هرگونه تواند این قرارداد را بدون موافقت قبلی و کتبی شرکت ندارد و در صورت تخلف شرکت می

بردار وصول بردار را ضبط و بعالوه کلیه خسارات وارده را نیز از بهرهتشریفات فسخ و سپرده انجام تعهدات بهره

 نماید. 

 اخذ جریمه و جبران خسارات  ( 14 ماده

و بردار های جایگاه، چنانچه در اثر قصور یا تقصیر بهرهها و نازلبا توجه به لزوم فعالیت شبانه روزی کلیه تلمبه (1-14

های جایگاه به علت عدم رفع به موقع نواقص تجهیزات سامانه هوشمند، عدم انجام کارکنان وی، میانگین فروش نازل

ها و سایر علل کمتر از میانگین فروش هر نازل در سه ماه قبل گردد، در مرتبه اول نسبت به به موقع تعمیرات تلمبه



ر ضمن اخطار کتبی مجدد معادل سه برابر حق الزحمه هر لیتر بردار اقدام و در صورت تکرااخطار کتبی به بهره

گردد و در صورت تکرار مجدد نسبت به تعیین تکلیف قرارداد با نظر بردار کسر میهای بهرهکاهش از صورت حساب

 شرکت اقدام خواهد شد. 

بایست هر گونه خرابی بردار به منظور جلوگیری از اقدامات شرکت در خصوص موارد فوق میبهره تبصره:

های نفتی ها را کتباً به شرکت و شرکت ملی پخش فرآوردهها و نازلتجهیزات سامانه هوشمند و یا اشکاالت تلمبه

 مجدانه پیگیری نماید. منطقه تهران اعالم و موضوع را جهت رفع نواقص و انجام تعمیرات  –ایران 

گردد کلیه بهره بردار در طول مدت قرارداد مسئولیت کامل عملکرد کارکنان خود را به عهده داشته و متعهد می (2-14

شوند کلیه مقررات ایمنی، بهداشت، کارکنانی که برای انجام موضوع این قرارداد از طرف وی به کار گمارده می

و سایر حوادث را مطابق مقررات، ضوابط و استانداردهای شرکت به نحو کامل  انضباط اداری، جلوگیری از بروز حریق

 رعایت نماید. 

بردار و کارکنان وی به شرکت و یا مسئولیت جبران هرگونه خسارت جانی و مالی ناشی از قصور یا تقصیر بهره

 دارد. جبران خسارتی مبری می بردار بوده و بهره بردار، شرکت را از هرگونهاشخاص ثالث مستقیماً به عهده بهره

 محرمانه بودن اطالعات  ( 15 ماده

نماید محرمانه بوده و بردار در طول اجرای قرارداد از شرکت تحصیل میکلیه اطالعات و مدارکی که بهره

باشد این اطالعات و مدارک را بدون موافقت کتبی و قبلی شرکت در اختیار دیگران قرار بردار مجاز نمیبهره

 بردار برخورد خواهد شد. بردار از این امر، بر اساس مقررات انضباطی شرکت با بهرهرت تخلف بهرهدهد و در صو

 فسخ قرارداد  ( 16 ماده

بردار حق هر گونه شرکت در موارد زیر حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهد داشت و در اجرای این ماده بهره

 نماید. ادعایی را از خود سلب و ساقط می

 اشخاص ثالث جزأً یا کالً بدون اجازه شرکت  انتقال قرارداد به (1

 بردار ورشکستگی یا انحالل شرکت بهره (2

 غیر فعال نمودن کامل یا بخشی از ظرفیت جایگاه با توجه به مفاد قرارداد  (3

 عدم انجام تعهداتی در این قرارداد که موجبات فسخ را فراهم آورد (4

بردار و تکرار فسخ یک جانبه قرارداد پس از صدور یک اخطار کتبی از جانب شرکت به بهره ( 1تبصره 

 پذیرد. مجدد تخلف صورت می

بردار از سوی شرکت ضبط و خسارات درصورت اعمال این ماده، سپرده انجام تعهدات بهره ( 2تبصره 

 گردد. بردار اخذ میحاصل از فسخ نیز از بهره

  

 حل اختالف  ( 17 ماده

در صورت بروز هرگونه اختالف فیمابین طرفین در تفسیر، تعبیر یا اجرای قرارداد، موضوع اختالف بدواً از 

طریق مذاکرات حل و فصل خواهد شد و در صورت ابقای اختالف، مراتب به هیأتی متشکل از یک داور از طرف 

سط طرفین قرارداد یا داوران اخیر بردار و یک نفر داور مرضی الطرفین که توشرکت و یک داور از طرف بهره

 گردد. شوند، ارجاع میالذکر انتخاب می

 باشد. نظر هیئت داوری مورد قبول طرفین قرارداد بوده و قطعی و الزم االجرا برای طرفین می



 اقامتگاه  ( 18 ماده

های آدرس اقامتگاه قانونی طرفین همانست که در مقدمه قرارداد درج گردیده و کلیه مکاتبات و ابالغیه ها به

 مذکور ارسال خواهد شد. 

دیگر کتباً اعالم نمایند و  ساعت به طرف 48باشند هرگونه تغییر نشانی را حداکثر ظرف مدت طرفین ملزم می

 گردد. های مذکور ارسال شود ابالغ شده تلقی میهایی که به آدرساینصورت تمامی مکاتبات و ابالغیهدر غیر 

  تعداد مواد و نسخ قرارداد ( 19 ماده

تبصره با یک پیوست در دو نسخه متحدالمتن تنظیم از همین تاریخ الزم االجراء  9ماده و  19این قرارداد در 

 باشد. برای طرفین قرارداد می
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