بسمه تعالي

مناقصه شماره M1402 :

مناقصه
عملیات تخلیه و بارگیری
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شرایط شرکت در مناقصه
 -1موضوع مناقصه  " :عبارت است از تخليه و بارگيري محموالت  /رول و ورق آهن /كانتينر  ،استريپ كانتينري و شامل
دريافت ،چيدمان و جابجايی در محل پایانه مرکزی شرکت سایپا لجستیک
 -2کارفرما (مناقصه گزار)  :شركت سايپا لجستيک
 -3مدت اجرای موضوع مناقصه  :يكسال تمام شمسی
 -4سپرده شرکت در مناقصه
 4-1سپرده شركت در مناقصه معادل  2،500،000،000ريال می باشد كه متقاضی می بايستی مبلغ سپرده را طی يکک فقکره
ضککمانت نامککه بککانكی بککا اعتبککار سککه ماهککه و يککا فککيب بککانكی بککه شککماره اسککا  302811670826101شککماره شککبا
 IR950600302801106708261001بنام شركت امل و نقل چند وجهی سايپا نزد بانکک قکرا الحسکنه مهکر ايکران
شعبه  3028اسالمشهر تهيه و اداكثر تا روز شنبه مکور  1400/10/18بکه وااکد امکور مکالی شکركت بکه آدرت  :تهکران –
چهاردانگه – بعد از شهرک صنعتی  -شركت امل و نقل چند وجهی سايپا ( سايپا لجستيک ) تحويل و رسيد يکا تصکوير آن
را همراه با ساير پاكات به وااد اراست ارائه نمايند .
 4-2عودت سپرده تمامی شركت كنندگان تا پايان مراال مناقصه و مشخص شدن برنده امكان پذير نمی باشد.
 4-3چنانچه شركتی بعد از زمان شروع تشريفات مناقصه گشودن پاكت (الف) از ادامه مناقصه انصراف نمايد ،كکل سکپرده آن
شركت ضبط خواهد گرديد.
 4-4سپرده شركت در مناقصه نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد می گردد.
 4-5سپرده پيشنهاد دهندگان كه برنده اول و يا دوم نشده اند بالفاصله پس از تعيين برنده مناقصه مسترد خواهد شد.
 4-6در صورتی كه برنده مناقصه ظرف  10روز از تاريخ ابالغ نتيجه مناقصه ،از امضاي قرارداد خودداري نمايد ،سپرده شکركت
درمناقصه وي به نفع مناقصه گزار ضبط می گردد و در صورت اعالم برنده دوم توسط كميسيون معامالت ،نفر دوم موظکف بکه
امضاي قرارداد خواهد بود در غير اين صورت سپرده وي نيز ضبط می شود.
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 4-7رسيد سپرده شركت در مناقصه می بايست به همراه تصاویر فیش بانکی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه كپی كکارت
شناسايی معتبر در پاکت در بسته ( الف ) تحويل داده شود.
 4-8به پيشنهادهايی كه فاقد سپرده شركت در مناقصه باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5زمان و محل دریافت اسناد مناقصه
متقاضيان ميتوانند از تاريخ  1400/10/14تا پايان وقت اداري ( ساعت  ) 17روز شنبه مکور

 1400/10/18جهکت دريافکت

تكميل و ارسال اسناد مناقصه به سايت  WWW.SAIPALOGISTICS.IRمراجعه نمايند.
 -6زمان و محل تسلیم پیشنهادات
پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادهاي خود را با رعايت شرايط مندرج در اين اسناد تكميل و اکداكثر تکا سکاعت  17روز شکنبه
مور

 1400/10/18به وااد اراست شركت به آدرت ذكر شده در بند  5تحويل نمايند.

 -7نحوه تکمیل و ارسال پیشنهادات
 7-1پيشنهاد بايد در پاكت هاي الف ،

 ،ج و به ترتيب بندهاي بعدي تهيه و تحويل گردد  .توضيح اينكه پاكکت هکاي الکف،

و ج بايد جمعا در پاكت سر بسته ديگري گذاشته شده و الک و مهر گردد و روي پاكت نوشته شود :پيشنهاد براي مناقصه :
تخلیه و بارگیری  .ضمناً روي هر سه پاكت نام شرکت  ،نام مناقصه  ،شماره مناقصه  ،شماره پاکت و شماره تماس
ذكر گردد .
 7-2كليه اسناد و اوراق تحويلی در قالب پاكت هاي مذكور بايد توسط پيشنهاد دهنده مهر و امضا شود.
 7-3در مورد پيشنهادهايی كه با پست سفارشی ارسال شود در صورتيكه در موقع مقرر دريافت نشود مناقصه گزار مسکووليتی
نخواهد داشت.
 7-4اسناد و مداركی كه بايد در پاكت (الف ) قرار داده شود:
 7-4-1سپرده شركت در مناقصه كه به ترتيب پيب گفته شده تهيه می شود.
 7-5اسناد و مداركی كه بايد در پاكت ( ) قرار داده شود:
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 7-5-1شرايط عمومی و اختصاصی مناقصه ( متن ااضر)
 7-5-2سوابق كاري مرتبط به انضمام تصوير قراردادهاي منعقده و ليست تجهيزات مربوط به موضوع مناقصه .
 7-5-3تصوير مصدق اساسنامه شركت ،آگهی تاسيس و آخرين تغييرات و آگهی روزنامه رسمی امضاهاي مجاز.
 در صورتی كه دارندگان امضاي مجاز در اساسنامه اق دادن وكالت به غير داشته باشند و پيشنهاد دهنده بکه وكالکت
از طرف مسوولين شركت پيشنهاد بدهد بايد رونوشت مصدق وكالت نامه رسمی خود را همراه با پيشنهاد به مناقصکه
گزارتسليم نمايد.
 7-5-4هر نوع ضمائم و مداركی كه بعدا" از طرف مناقصه گزار ارسال شده باشد
 7-5-5تصوير رضايت نامه هاي دريافتی از شركت ها و گواهينامه هاي تضمين كيفيت ( ايزو)
 -7-5-6گواهی صالايت ايمنی پيمانكاران.
تبصره  : 1اوراق و مستندات ارائه شده عودت نخواهد شد.
تبصره  : 2مناقصه گزار پس از بررسی پاكت " " و سوابق داده شده در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است.
ارائه برخی مدارک فوق الزامی و برخی سبب اختصاص امتياز به مناقصه گر می باشد.
مناقصه گر ميتواند مداركی كه در اين اسناد از وي خواسته نشده اما ارائه آنها داللت بر توانمندي مناقصه گکر دارد را در قالکب
پاكت " ارائه نمايد مانند گواهينامه سيستم مديريت كيفيت و  ، HSEپرينت اسا و يا گردش مالی شركت ،گواهی اسکن
انجام كار
 7-6اسناد و مداركی كه بايد در پاكت "ج" قرار داده شود:
 7-6-1برگه پيشنهاد قيمت.
تبصره :3اعتبار پيشنهاد ارائه شده بايد اداقل  3ماه شمسی باشد.
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 -8انتخاب برنده مناقصه
در جلسه كميسيون معامالت پس از ثبت فهرست كليه پيشنهاد دهندگان ،پاكت هاي (الف) بازگشکايی شکده و پيشکنهادهايی
كه تضمين آنها مورد قبول واقع شود مشخص و اعالم می شود .پس از آن پاكت هکاي ( ) بازگشکايی شکده و اسکناد تحکويلی
ارزيابی و امتيازدهی می شود.
پس از تدوين جدول امتيازات شركت كنندگان ،پاكت هاي (ج) افتتاح و مبالغ پيشنهادي ثبکت و مراتکب صورتجلسکه ميشکود.
كميسيون معامالت دستگاه مناقصه گزار با عنايت به جدول امتيازات و مبالغ پيشکنهادي برنکده اول و دوم مناقصکه را انتخکا
می نمايد .الزم به ذكر است روند مذكور ممكن است در يک يا دو جلسه و يا بيشتر صورت گيرد.
كميسيون در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است .ضمنا كميسيون مختار می باشد كه قيمت هاي خارج از اعتکدال را
با تشخيص خود مردود اعالم نمايد .ضمنا مناقصه گزار مجاز است در هر مراله از مناقصه ،مناقصه را لغو نموده و كليه سکپرده
ها را مسترد نمايد.
برنده مناقصه ملزم است ظرف اداكثر 5روز پس از اطالع از برنده شدن در دفتر اداره بازرگکانی مناقصکه گکزار ااضکر شکده و
قرارداد تنظيم شده توسط آن اداره را تنفيذ نمايد.
تبصره  :4مناقصه گزار الزامی براي واگذاري موضوع مناقصه به برنده ندارد ضمناً مناقصه گزار مختار است موضوع مناقصه را به
بيب از يک شخص واجد شرايط واگذار نمايد.

 -9شرایط عمومی
 9-1مناقصه بر اسات آيين نامه معامالت شركت سايپا لجستيک ودستورالعمل برگزاري مناقصات شركت برگزار می شود.
 9-2شركت كنندگان در مناقصه می توانند قبل از محاسبه مبلغ پيشنهادي خود  ،براي آشنائی بيشتر به شرايط و محيط كکار
از محل عمليات ديدن نموده و نسبت به شرايط و خصوصيات محلی و كليه عواملی كه ممكن است بنحوي در محاسکبه مبلکغ
پيشنهادي آنان موثر باشد آگاهی كامل ااصل نمايند و قبل از تكميل نمودن اسناد و مدارک مناقصه ،اسناد را دقيقا مطالعکه و
بررسی و از مفهوم جزء به جزء آن مطلع گردند .چنانچه شركت كننده اي هنگام بازديد از محکل و يکا اکين مطالعکه اسکناد و
مدارک مناقصه نكات مبهم ،ناقص و يا اختالف و اشتباهی را مالاظه نموده و يا در مفهوم عبارات اسناد و مدارک مناقصکه بکه
اشكالی برخورد كند كه نياز به شرح و توضيح داشته باشد ,می تواند موضوع را از وااد بازرگانی داخلی  284سوال نمايند.
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هر نوع توضيح ،تجديد نظر ،اضافه يا اذف مطلبی از مدارک مناقصه از طريق رسمی انجام و طکی نامکه بکه نشکانی گيرنکدگان
اسناد مناقصه ارسال می شود و اين ضمائم جزء اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد گرديد.
بنابراين هيچ گونه عذري نسبت به عدم وضوح مطالب اسناد و مدارک مناقصه و استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در اسکناد
و مدارک مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده مسموع نخواهد بود.
 9-3مناقصه گزار اق تغيير و يا اصالح و يا تجديد نظر در هر قسمت از اسناد و مدارک مناقصه را قبل از انقضکاي مهلکت الزم
جهت تسليم پيشنهادات براي خود محفوظ می داند در اين صورت مراتب را به كليه دعوت شدگان در مناقصه ابالغ و نيز جکزء
اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد نمود.
 9-4شركت كنندگان در مناقصه بايد پس از مطالعه دقيق اسناد و مدارک مناقصه و انجام بررسی و تحقيقات الزم ريز نر يکا
نر هاي پيشنهادي خود را با دقت محاسبه و در برگ پيشنهاد قيمت به طور كامل و خوانا و بدون قلم خوردگی به اکروف و
عدد نوشته و سپس كليه اسناد و مدارک مناقصه را بدون تصرف و تغيير و يا اذف و يا قرار دادن شرط رد آن ،از ابتدا تا انتهکا
امضاء و مهر نمايد .
 9-5پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هيچ گونه ابهام خدشه عيب نقکص و قلکم خکوردگی نداشکته باشکد بکه
پيشنهاد هاي ناقص و مبهم و مشروط و خارج از ادود اعتدال و يا فاقد تضمين شركت در مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شکد
ضمنا مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است.
 9-6قيمت پيشنهادي پيشنهاد دهندگان شامل كليه هزينه هاي اصلی و جانبی انجام خدمات ،هزينه هاي عمکومی  ,هزينکه
هاي باالسري و هزينه هاي نيروي انسانی  ،سود و كسورات قانونی و  ...خواهد بود.
 9-7هيچ گونه تغيير و يا دخل تصرفی نبايد از ناايه پيشنهاد دهنده در اسناد و مدارک مناقصه داده شود در غير اين صکورت
به پيشنهاد وي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 9-8پيشنهاد دهندگان بايد نشانی كامل و دقيق و شماره تلفن خود را در اسکناد قيکد نماينکد هکر مكاتبکه اي كکه بکه نشکانه
مذكورارسال شود ابالغ رسمی تلقی خواهد شد.
 9-9پيشنهاد دهندگان بايد به كليه قوانين و مقررات قانون كار و تامين اجتماعی جاري كشور در مورد كاركنان خکود آشکنائی
كامل داشته باشد و آنها را اين اجراي موضوع مناقصه رعايت نمايند.
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 9-10پرداخت كليه كسورات متعلقه به عهده طرف قرارداد (پيمانكار) خواهد بود.
 9-11پشنهاد دهندگان اعم از اشخاص اقيقی و يا اقوقی بايستی مشکمول ممنوعيکت مقکرر در اصکل  141قکانون اساسکی
جمهوري اسالمی ايران و قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصو  22دي ماه  1337نباشند و چنانچکه خکالف آن ثابکت
شود برابرقوانين و مقررات مزبور رفتار خواهد شود.
 9-12مناقصه گزار مجاز خواهد بود بر طبق شرايط قرارداد تا ميزان  25درصد كار موضوع قرارداد را افزايب يکا كکاهب دهکد
درنتيجه پيمانكار ملزم به انجام خدمات اضافی بر اسات نر هاي قرارداد خواهد بود .
 9-13مناقصه گزار هزينه هائی را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهادات خود متحمل شده اند پرداخت نمکی
نمايد.
 9-14تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط واسناد مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 -10شرایط اختصاصی
 10-1اداقل  3سال سابقه در زمينه موضوع مناقصه
 10-2داشتن تجربه و دانب كاري مفيد مرتبط با موضوع مناقصه
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نمونه قرارداد
« قرارداد تخلیه و بارگیری»
اين قرارداد فيما بين شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا (سایپا لجستیک ) ( سهامی خاص ) ثبت شکده بکه شکماره
 232958و به شماره اقتصادي  ، 411148489475شناسه ملی  10102739529به نماينکدگی آقايکان فريکور رنجبکران بکه
سمت مدير عامل و نائب رئيس هيوت مديره و رايم رايمی ملک به سمت عضو هيوت مکديره بکه آدرت  :تهکران -بزرگکراه
آيت اله سعيدي  -كيلومتر  12جاده قديم ساوه – بعد از مصلی چهاردانگه به شکماره تلفکن  55250931-7كکه از ايکن پکس
کارفرما ناميده می شود از يک طرف و آقکاي /شرکت  .............................بکه شکماره  .......و شناسکنامه ملکی  , ..............كکد
اقتصادي  ......................... :به نمايندگی آقاي  ...................به سمت .......................به آدرت –............................................ :به شکماره
تلفن  ..............................كه از اين پس به اختصار پیمانکار ناميده می شوداز طرف ديگر ،به شرح ذيل منعقد

می گردد.

ماده -1موضوع قرارداد
عبارت است از عمليات تخليه ،بارگيري كاال و كانتينر (به هر سايز و تناژ) ،شيت آهن ورق و كويل وارده بکه صکورت ريلکی و
جاده اي و تغيير وضعيت كويل (نحوه چيدمان) از االت ايستاده به خوابيده و بالعكس (به هر سکايز و تنکاژ) ،اسکتريپ كکاالي
كانتينري و غير كانتينري شامل چيدمان ،جابجايی ،دريافت و انبارش در محکل پایانه مرکزی شرکت سایپا لجستتیک بکه
آدرت تهران  -بزرگراه آيت اهلل سعيدي – چهاردانگه  -جنب شركت صنيع كاوه بر اسات نياز كارفرما.
ماده  -2مدت قرارداد
مدت قرارداد در پايانه مركزي شركت سايپا لجستيک از تاريخ
طرفين قابل تمديد خواهد بود.

لغايت

تعيين می گردد كه اين مدت اسب رضايت

تبصره :1انقضاء مدت قرارداد رافع تعهدات و مسووليت هاي پيمانكار نبوده و متعهد به ايفاي تمامی تعهدات اين قرارداد
می باشد و بعد از اتمام مدت قانونی قرارداد ،پيمانكار در صورت دستور كتبی كارفرما متعهد به انجام عمليات موضوع قرارداد
به مدت دو ماه بدون تنظ يم الحاقيه با كليه شرايط مندرج در قرارداد ااضر خواهد بود .وااد مالی بر اسات نامه تمديد اق
الزامه پيمانكار را پرداخت می نمايد.
تبصره  : 2انجام عمليات اين قرارداد مربوط به قرارداد /الحاقيه شماره

مور

منعقده با شركت سايپا می باشد .

ماده  – 3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 1-3با توجه به شرايط مندرج در تعهدات طرفين كه در ذيل خواهد آمد مبلغ خدمات ارائه شده توسط پيمانكار جهکت انجکام
موارد موضوع قرارداد ( ماده  )1با توجه با انتخا هريک از االتهاي (الف) و ( ) كکه در برگکه اعکالم نکر مشکخص خواهکد
گرديد مطابق هريک از جداول (الف و ) يا تركيبی از هر دو می باشد .
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 -2-3بهاي انجام عمليات  ،بر اسات فرمت مورد تاييد در پايان هر ماه با تنظيم و ارسال صورت وضعيت عمليات انجام شده
توسط پيمانكار و تأييد دستگاه نظارت و تصويب امور بازرگانی به امور مالی ارسال پس از كسر كسورات قانونی و جرايم
ااتمالی و ...ظرف مدت دو ماه نسبت به پرداخت اقدام خواهد گرديد.
تبصره  : 3قيمت فوق الذكر تا پايان قرارداد ثابت بوده و پيمانكار اق هيچگونه افزايب قيمت را تا پايان قرارداد نخواهد
داشت.
تبصره  : 4در راستاي اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده  ،مبلغ ريالی ماليات در صورتی قابل پرداخت است كه در
فاكتورهاي ارائه شده درج گرديده و گواهی مبنی بر پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به اداره دارايی به وااد امور مالی كارفرما
تسليم گردد  .در غير اينصورت كارفرما هيچ مسووليتی در قبال موارد ناشی از عدم درج فاكتور و پرداخت نخواهد داشت .با
توجه به تغيير ااتمالی در نر محاسبه ماليات بر ارزش افزوده  ،مالک عمل در صورتحسابهاي نر اعالمی سازمان امور
مالياتی كشور در سال فعاليت می باشد
تبصره  : 5در صورت مشاهده هرگونه اشكال در صورتحسا ارسالی از طرف پيمانكار  ،مراتب به صورت كتبی به ايشان اعالم
خواهد شد  .بديهی است در چنين مواردي مسووليت هرگونه تأخير در پرداخت صورتحسا برعهده پيمانكار می باشد .
 -4-3واريز وجوه ص ورت اسابهاي پيمانكار پس از اخذ تائيدات مورد لزوم از طريق شماره اسا  .......شماره شبا  .........بانک
به نام آقاي  /شركت  ...امكانپذير خواهد بود .
ماده  -4کسورات :
 -1-4براسات مفاد ماده  38قانون كار و تامين اجتماعی ،از هر صورت اسا پيمانكار  %5اق بيمه علی الحسا توسط
كارفرما كسر و نزد شركت سپرده می گردد ضمن آنكه پرداخت آخرين وجه صورتحسا ارسالی و اق بيمه سپرده شده
منوط به ارائه مفاصا اسا سازمان تامين اجتماعی خواهد بود .پيمانكار مكلف است مفاصا اسا را بعد از اتمام قرارداد
اداكثر  2ماه بعد به شركت ارايه و در صورت عدم ارايه  ،سپرده و آخرين صورت وضعيت به نفع شركت ضبط خواهد شد و
هزينه بيمه با ضريب قطعی به اسا پيمانكار منظور می گردد .
 -2-4از هر صورت اسا پيمانكار  10درصد به عنوان تضمين اسن انجام كار قرارداد كسر و پس از ااراز صحت اجراي
تعهدات قرارداد و رضايت دستگاه نظارت از كميت و كيفيت خدمات ارائه شده پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاسا اسا بيمه
به پيمانكار مسترد خواهد شد.
ماده  -5تعهدات پیمانکار
 -1-5پيمانكار موظف است نيروي انسانی مناسب و ماهر مورد تاييد شركت سايپا لجستيک را جهت بهره برداري از تجهيکزات
مورد اشاره تامين نمايد.
 2-5پيمانكار موظف است خسارتهاي ااتمالی و كاالهاي كانتينري و يا غير كانتينري به صورت روزانه اعالم نمايد.

9

 3-5پيمانكار موظف است به شكلی خود را تجهيز نموده كه بتواند روزانه كليه كاالهاي كکانتينري و غيکر كکانتينري ورودي و
خروجی را پذيرش نموده و ارائه خدمات نمايد.
تبصره  : 6پيمانكار موظف به امل اوراق تخليه شده تا شعاع  100متري بنا به اعالم كارفرما می باشد.
 4-5پيمانكار موظف است در پايان هر ماه صورتحسا خود به انضمام ليست عملكرد عملياتی را به كارفرما ارائه نمايد.
 5-5پيمانكار مسوول اسن رفتار كاركنان خود در محل قرارداد می باشد و كليه پرسنل تابع قوانين و مقکررات اداري شکركت
از زمان اضور در سايت شركت می باشند و در صورت تخلف بر اسات روش اجرايکی نحکوه رسکيدگی بکه جکرايم پيمانكکاران
شركت كارفرما جرايم متعلقه محاسبه و از اولين صورتحسا پيمانكار كسر خواهد گرديد.
 - 6-5پيمانكارموظف است كليه پرسنل شاغل در اجراي قرارداد ااضر را تحکت پوشکب سکازمان تکامين اجتماعی(مکاده )66
قرارداده و آنها را در مقابل اوادث بيمه نموده و كليه بخشنامه هاي وزارت كار و امور اجتماعی را در مورد پرسنل موضوع ايکن
قرارداد اجراء و اعالميه مربوطه را به كارفرما تسليم نمايد و كارفرما در قبال نيرو هاي پيمانكار هيچ گونه تعهد قانونی ندارد.
 7-5پيمانكار موظف است در صورت نياز كارفرما به انجام تخليه و بارگيري امكان انجام عمليات در ترمينال را بکه صکورت 24
ساعته فراهم نمايد و كليه محموالت موضوع قرارداد وارد شده به شركت ظرف  24ساعت تخليکه گردنکد( .ايکام تعطيکل وغيکر
تعطيل) در غير اينصورت به ازاي هر ساعت توقف عمليات  ،هزينه اعالمی از سوي كارفرما بعهده پيمانكار می باشد.
تبصره  : 7در صورت انجام عمليات موضوع قرارداد در روزهاي تعطيل ( روزهاي جمعه و مناسبات مذهبی ) مبلغی به عنکوان
اضافه كاري به پيمانكار پرداخت نمی گردد.
 8-5پيمانكار موظف است در صورت مشاهده هر گونه آسيب ديدگی كاال و يا كانتينرها ،سريعاً مراتب را به نماينده كارفرمکا (
دستگاه نظارت ) اعالم نمايد تا سريعاً مورد بررسی قرار گيرد.
 9-5در صورت بروز و ايجاد هر گونه خسارت ( به كاال  ،واگن  ،تريلی  ،كانتينر  ،تاسيسکات پايانکه و )....توسکط پيمانكکار و يکا
كاركنان وي پس از تنظيم صورتجلسه و تائيد پيمانكار  ،در اسابهاي فی ما بين همان ماه محاسبه و كسر خواهد گرديد.
تبصره  : 8هزينه امل و جابجايی كاالهاي خسارت ديده در محوطه كارفرما به محکل مشکخص گرديکده توسکط كارفرمکا بکر
عهده پيمانكار می باشد.
در صورت عدم امضاء صورتجلسه خسارت توسط پيمانكار دستگاه نظارت (مديريت لجستيک مواد و قطعات ) مکی توانکد راسکا
نسبت به تاييد صورتجلسه اقدام و پيمانكاراق هرگونه اعتراا و مراجعه به مراجع قضايی را در اين خصوص از خکود سکلب و
ساقط می نمايد.
 10-5نگهداري كليه ماشين آالت تماماً بعهده پيمانكار مکی باشکد و كارفرمکا هيچگونکه تعهکدي نسکبت بکه هزينکه تعميکرات
،نگهداري و غيره را ندارد و می بايست در صورت خرابی ماشين آالت يا عدم كارايی آنها سريعاً دستگاه ماشين معادل آن را بکا
هماهنگی دستگاه نظارت جايگزين نمايد.
 11-5پيمانكار موظف می باشد كليه پرسنل خود را مجهز به تجهيزات ايمنی ،لبات كار ،و غيره نمايد و در صورت اعالم
كارفرما در خصوص سوء رفتار هر يک از كاركنان سريعاً اقدام بايسته معمول گردد و كارفرما می تواند از ورود پرسنل مورد
نظر ممانعت نمايد.
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 12-5پيمانكار موظف است در هنگام تخليه كانتينر و يا هر گونه كاالي ديگري نسبت به اعکالم آخکرين وضکعيت بکه صکورت
كتبی به كارفرما اقدام نمايد.
 13-5پيمانكار موظف به رعايت كليه دستور العملهاي و الزامات فنکی و كيفکی و ايمنکی تخليکه  ،بکارگيري  ،و غيکره كارفرمکا
می باشد و رعايت كليه دستور العملها الزامی است.
 14-5تجهيزات مورد نياز به شرح جدول ذيل می باشد كه پيمانكار موظف می باشد كليه تجهيزات مربوطه را بصکورت سکالم
و آماده فعاليت نگهداري نمايد و در صورت خرابی و يا نياز به تعميرات هر يک از ادوات مربوطه در اسرع وقت نسبت به تعميکر
و يا جايگزينی نمايد .در صورت عدم تامين تجهيزات مورد نياز وتوقف عمليات ،كارفرماراسا نسبت به تامين تجهيز مکورد نيکاز
اقدام و كليه هزينه هاي مربوطه را با  %20باال سري از اولين صورتحسا پيمانكار كسر خواهد شد.
سایت پایانه مرکزی
تجهیزات مورد نیاز
نوع تجهیزات

نیروی انسانی مورد نیاز

تعداد مورد نیاز

راننده

کارگر محوطه

لیفتراک  10تن
لیفتراک  15تن
لیفتراک سنگین 25تن)
تاپ لیفت
جمع

تبصره  : 9پيمانكار به هيچ وجه مجوز جابه جايی ورق رول توسط تجهيزاتی به غيکر از ليفتکراک فکورک دار را نکدارد كکه در
صورت مشاهده شامل جريمه بر اسات روش اجرايی نحوه رسيدگی به جرايم پيمانكاران و صالاديد كارفرما خواهد شد.
 15-5پيمانكار موظف به جمع آوري ضايعات ناشی از عمليات تخليه و بارگيري و استريپ كاال ( اعم از چکو و تسکمه پارچکه
اي و مفتول فلزي و  ) . . .و نخاله هاي عمومی در سطح پايانه و انتقال به محل هاي تعيين شده در پايکان هکر روز كکاري مکی
باشد  .در صورت عدم انجام  ،هزينه هاي كارگر روز مزد جهت جمع آوري كليه نخاله ها و ضکايعات ناشکی از اسکتريپ كکاال و
تخليه واگن بعهده پيمانكار می باشد.
تبصره  : 10جمع آوري و جاگذاري سدلهاي زير كويل نيز بر عهده پيمانكار می باشد.
 16-5كليه پرسنل پيمانكار موظف به ثبت ورود و خروج خود توسط اراست پايانه كارفرما می باشند و جهت خکروج از پايانکه
در ساعات اداري می بايست نسبت به اخذ مجوز از مسوول پايانه كارفرما اقدام نمايند .
 17-5جمع آوري و تعميرات انواع محموالت خسارت ديده جزئی توسط پيمانكار بايستی انجکام شکود ( تسکمه كشکی  ،لفکاف
بندي و ) ...
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تبصره  : 11كليه كويل ها و بنديلهاي خسارتی از ناايه لفاف و تسکمه ميبايسکت از سکوي وااکد عمليکات لجسکتيک مکواد و
قطعات به واادهاي اراست و مهندسی و طرح و توسعه اعالم و پس از انجکام فراينکد بکاز سکازي مراتکب ازسکوي نماينکدگان
واادهاي اراست و مهندسی و طرح و توسعه تاييد گردد.
 18-5پيمانكار موظف می باشد الزامات كيفی و ايمنی و استاندارهاي تعريف شده از طرف كارفرما را رعايت نمايد( مسکتندات
به پيوست ) و نماينده كيفی خود را مكتو معرفی و ايشکان بصکورت مسکتمر در محکل كارفرمکا جهکت تاييکد صورتجلسکات
خسارتی اضور داشته باشد.
 19-5مالک تعيين ميزان ريالی خسارات وارده از سوي پيمانكار كميته خسارت بوده كه پس از تعيين ميزان خسارت تا زمکان
دريافت اعالميه بدهكار از سوي مشتري بصورت علی الحسا به اسا پيمانكار منظور می گکردد و پکس از دريافکت اعالميکه
بدهكار ،ميزان خسارت مشخص و نهايی خواهد گرديد.
 20-5پيمانكار موظف است آهن ورق ،كانتينرها و ساير محموالت را بصورت سالم تحويل بگيرد و سالم تحويل دهکد ،در غيکر
اينصورت كليه تبعات ناشی از خسارت ايجاد شده و كليم آهن ورق و كانتينر و  . . .از جانب كارفرما به اسا پيمانكار لحکاظ
می گردد و كليه مدارک و تضامين اسن انجام تعهدات پيمانكار تا زمان صدور اعالميه بدهكار صادره از طرف شركت سکايپا و
ساير مشتريان  ،جهت كسر خسارت هاي ااتمالی و كليم آهن ورق و در نزد اين شركت خواهد ماند.
 21-5استفاده از تجهيزات و ماشين آالت استاندارد جهت تخليه آهن ورق و  ،متناسب با وزن كکاالي هکاي ورودي بکه پايانکه
هاي شركت سايپا لجستيک به نحوي كه كليه كاالهاي موضوع قرارداد دچار آسيب ديدگی نشودند بعهده پيمانكار می باشکد و
در صورت بروز هرگونه آسيب ديدگی آهن ورق  ،و ساير موارد قيکد شکده در موضکوع قکرارداد كکه بکه علکت عکدم اسکتفاده از
تجهيزات استاندارد و يا روش ناصحيح تخليه ،انبارش و بارگيري در محيط شركت سايپا لجسکتيک يکا تبعکات ناشکی از مکوارد
ريالی و كليم كاالي اعالم شده در موضوع قرارداد از جانب مشتريان شركت سايپا لجستيک بعهده پيمانكار می باشد.
22-5جهت دريافت ،جابجايی ،انبارش و ارسال كويل ها از شا ليفتراک استاندارد ( فورک دار) استفاده گردد .همچنين بکراي
بنديل از شا تخت و متناسب با طول ورق استفاده شود .براي تخليه ،جابجايی ،انبارش و ارسال از تجهيزات استاندارد استفاده
شود لذا استفاده از تجهيزات استاندارد جهت تخليه آهن ورق و از داخل كانتينر به نحوي كه كاالها مورد تخليه دچکار آسکيب
ديدگی نشوند اائز اهميت بوده و مسووليت تامين ،تهيه اين نوع تجهيزات ( تجهيزات مرتبط به تخليه سالم كاالهاي موضکوع
قرارداد) به عهده پيمانكار می باشد و در صورت بروز آسيب ديکدگی كاالهکاي موضکوع قکرارداد ،كليکه تبعکات ريکالی ناشکی از
ضايعات به اسا پيمانكار لحاظ می شود.
 23-5پيمانكار موظف به معرفی نماينده كيفی تام االختيار و تمام وقت به صورت مكتکو بکه كارفرمکا مکی باشکد ،همچنکين
نماينده پيمانكار نسبت به تاييد صورتجلسات و فرم هاي مربوط به اوراق نامنطبق اقدام نمايد.
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 24-5رعايت كليه الزامات كيفی و نحوه چيدمان كويل و بنديل (هم راستايی) و تعداد ورق در ارتفاع بکر اسکات ( الزامکات بکه
پيوست) الزامی می باشد و در صورت هرگونه آسيب ديدگی آهن ورق در محيط شركت سکايپا لجسکتيک يکا تبعکات ناشکی از
موارد ريالی و كليم آهن ورق و كانتينر از جانب مشتريان ،بعهده پيمانكار می باشد.
 25-5پيمانكار موظف است جهت عدم نفوذ سنگريزه به داخل كويل و در نهايت براي جلکوگيري از دفرمگکی نشکيمنگاه زيکر
رولی ،چهارتراش و يا تركيب هر دو را بر روي زمين قرار داده و در صورت دفرمگی و ايجاد خسارت كليه هزينه ها بکه اسکا
پيمانكار منظور خواهد شد.
 26-5رعايت الزامات كيفی جهت دريافت  ،جابجايی ،انبارش و ارسال آهن ورق ( پيوست ) می باشکد  .و در صکورت هرگونکه
آسيب ديدگی آهن ورق و در محيط شركت سايپا لجستيک يا تبعات ناشی از موارد ريالی و كليم آهن ورق و كانتينر از جانکب
مشتريان بعهده پيمانكار و هزينه ضايعات به اضافه  %20آن به اسا پيمانكار لحاظ می گردد.
 27-5پيمانكار موظف است كليه كاالهاي ورودي قبل از انجام عمليکات تخليکه توسکط پيمانكکار كنتکرل و در صکورت وجکود
دفرمگی يا هر گونه عيو كيفی به نماينده شركت سايپا لجستيک اطالع رسانی گردد در غير اينصورت كليکه تبعکات ناشکی از
جرايم ريالی و كليم مشتريان شركت سايپا لجستيک به اسا پيمانكار لحاظ می گردد.
 28-5با توجه به اهميت سالم بودن كاالهاي موضکوع قکرارداد جهکت مصکرف و تخصصکی بکودن فرآينکد تخليکه و بکارگيري،
مسووليت تخليه و بارگيري صحيح و سالم كليه كاالهاي موضوع قرارداد و اسکتفاده و تهيکه و سکاخت تجهيکزات مکورد نيکاز و
استاندارد جهت تخليه كاالها (تخليه سالم كويل  ،بنديل  ،و سکاير مکوارد از داخکل كکانتينر و سکاير مکوارد ) بعهکده پيمانكکار
می باشد و در صورت تخليه و بارگيري كاالها به صورت معيو كليه هزينه هکاي كلکيم و ضکايعات مشکتريان شکركت سکايپا
لجستيک به اضافه  %20رقم ضايعات مربوطه به اسا پيمانكار لحاظ خواهد شد.
 29-5هرگونه توقف بدليل غير استاندارد بودن و يا كمبود در تجهيزات تخليه كه ارتباط مستقيم با آسکيب ديکدگی و معيکو
شدن كاالهاي موضوع قرارداد دارد ،ميزان توقف و ظرفيت از دست رفته توسط ناظر اعکالم و جريمکه توقفکات پکس از طکرح و
نهايی شدن در كميته خسارت به اسا پيمانكار لحاظ می گردد.
تبصره  :12جدول نر توقفات به شرح ذيل می باشد.
مبالغ جرایم در صورت توقف ( بعد از  24ساعت )
هزینه دموراژ کانتینر 20فوت

هزینه دموراژ کانتینر 40فوت

خواب واگن

هزینه خواب تریلر (ساعتی)

 1،980،000ریال

 3،960،000ریال

 2،000،000ریال

 600،000ریال
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 30-5پيمانكار موظف می باشد كليه پرسنل ذيربط را كتبا ً به نماينده كارفرمکا جهکت تشکكيل پرونکده در اراسکت و منکابع
انسانی معرفی نمايد.
 31-5پيمانكار موظف می باشد كاركرد خود را بصورت روزانه طی ليست عملكرد (تخليه /بکارگيري /اسکتريپ)در پايکان وقکت
اداري به تاييد نماينده كارفرما رسانده و تاييديه اخذ گردد.
 32-5كل يه هزينه هاي مربوط به تهيه غذاي پرسنل ،ايا و ذها ،البسه و  . . .به عهده پيمانكار ميباشد و در صکورت تکامين
غذاي پرسنل از رستوران كارفرما هزينه هاي مربوطه از صورتحسابهاي ارسالی كسر خواهد گرديد.
 33-5چنانچه خسارتی اين فرآيند عمليات تخليه و بارگيري محموالت وارد گردد مسکووليت آن بکا پيمانكکار خواهکد بکود و
مطابق بندهاي قرارداد و در انتهاي هر ماه محاسبه و لحاظ خواهد گرديد.
 34-5دستگاهها و ادوات پيمانكار به همراه نيروي انسانی مربوطه با شروع ساعت كاري كارفرما در محل آماده اجراي تعهکدات
خود بوده و تا اعالم وااد عمليات ( بهره بردار ) در كليه روزها و ساعتهاي مورد نياز اضور خواهند داشت.
 35-5موجر موظف می باشد كپی كليه اسناد مربکوط بکه تجهيکزات  ،گواهينامکه اپراتکور  ،سکالمت دسکتگاه ، Certificate
تاييديه  ، HSEبيمه نامه هاي صادر شده تجهيزات و پرسنلی را اداكثر تا دو هفته بعکد از عقکد قکرارداد بکه وااکد بازرگکانی
ارسال نمايد.
 36-5كليه خسارات مالی كه توسط تجهيزات پيمانكار و يا در اثر عملكرد وي به اموال كارفرما وارد گکردد بکر عهکده پيمانكکار
می باشد.
 37-5مسووليت كليه خسارات جانی و مالی وارد بر پرسنل كارفرما يا پيمانكار و يا اشخاص ثالث كکه در اثکر عملكکرد و انجکام
آنچه در مفاد قرارداد صورت می پذيرد و يا بوسيله تجهيزات پيمانكکار در اکين كکار در محوطکه كارفرمکا وارد آيکد بکر عهکده
پيمانكار بوده و متعهد ميگردد پوشب بيمه اي كافی و مناسب جهت جبران خسارات را پيب بينی و اسکناد بيمکه نامکه هکاي
مربوطه در هنگام عقد قرارداد تحويل امور بازرگانی كارفرما گردد.
 38-5در صورتيكه با تشخيص كارفرما به علت عدم كارايی تجهيزات پيمانكار به كانتينر  ،كاال و وسيله امکل و نقکل كارفرمکا
جريمه  ،دموراژ و يا خوا وسيله نقليه تعلق گيرد كليه هزينه هاي مربوطه به اضکافه  %20باالسکري از صورتحسکا پيمانكکار
كسر خواهد شد.
ماده  -6ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار و الزامات محیط زیستی :
 -1-6مسککووليت عککدم رعايککت دسککتورالعمل هککاي منککدرج در قککانون كککار و تککأمين اجتمککاعی بککه وي ک ه فصککل ( 4افاظککت
فنی و بهداشکت كکار) ،مکاده هکاي 85تکا ، 95همچنکين الزامکات ،قکوانين و مقکررات ايمنکی و بهداشکت محکيط كکار ،قکوانين
و دسککتورالعمل هککاي وزارت بهداشککت ،درمککان و آمککوزش پزشککكی (خاصککه ،آيککين نامککه اجرايککی مککاده ،)13قککوانين
راهنمککايی و راننککدگی و نيککز ضککوابط و اسککتانداردهاي محککيط زيسککتی بککه عهککده پيمانكکککار اسککت كککه بککه عنککوان كارفرمککاي
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كارگر در مراجکع قکانونی اعکم از اجرايکی و قضکايی ،پاسکخگ و خواهکد بکود و در جهکت رعايکت ايکن اصکول ،تعهکد و تضکمين
الزم را به كارفرما می دهد تا در مواقع مورد لزوم و تشخيص خود اقدام نمايد.
 -2-6پيمانكار می بايست گواهی صالايت ايمنی انجام كار خود را اخذ و در هنگام عقد قرارداد تحويل نمايد.
 -3-6پيمانكککار متعهککد اسککت مقککررات و دسککتورالعمل هککاي ايمنککی ،بهداشککتی و الزامککات محککيط زيسککتی ،اعککم از روش
هککاي اجرايککی ،دسککتوركارها و دسککتورالعمل هککاي  OH&Sو محککيط زيسککت ،برگککه هککاي اطالعککات ايمنککی مککواد
) ،(MSDSالکککزامات  ISO 14001 ، ISO 45001را رعايککت نمايککد و كارفرمککا هککيچ گونککه مسککووليتی نسککبت بککه
اککوادث و يککا اتفاق کات سککوء ااتمککالی و تاديککه خسککارات ناشککی از انجککام كککار بککه نيروهککاي پيمانكککار را متقبککل و عهککده دار
نخواهد بود.
 -4-6پ يمانكار متعهکد اسکت قبکل از شکروع قکرارداد جهکت انجکام همکاهنگی هکا و دريافکت مجوزهکاي الزم در زمينکه امکور
ايمنککی ،بهداشککتی و محککيط زيسککتی بککه مککديريت اداري و توسککعه من کابع انسککانی كارفرمککا مراجعککه كککرده و نماينککده تککام
االختيار خود را معرفی نمايد.
-5-6كارشککنات  /OH&Sنماينککده تککام االختيککار پيمانكککار در اککوزه ايمنککی و بهداشککت محککيط كککار (بککا مککدرک و
تحصککيالت مککرتبط) ،تحککت نظککارت مسککتقيم مککديريت اداري و توسککعه منککابع انسککانی كارفرمککا مککی بايسککت فعاليککت نمايککد.
چنانچککه پيمانكککار تصککميم بککه تعککوي

نماينککده  OH&Sخککود داشککته باشککد ،الزم اسککت ايککن امککر بککا تاييککد مککديريت

مديريت اداري و توسعه منابع انسانی كارفرما صورت پذيرد.
 -6-6چنانچککه كاركنککان پيمانكککار اککين فعاليککت در شککركت سککايپا نيککاز بککه خککدمات درمککانی پيککدا كننککد اقککدامات الزم بککا
رويه شركت سکايپا لجسکتيک و بکه هزينکه پيمانكکار انجکام خواهکد شکد و بابکت هزينکه هکاي درمکانی سکرپايی انجکام شکده
جهکت هکر نفکر از كاركنکان پيمانكککار داخکل شکركت ( درمانگکاه سکايپا لجسککتيک ) هزينکه اي از پيمانكکار و يکا پرسککنل وي
اخذ نمی گردد .اما در صورت نيکاز بکه اعکزام ( بيمکار  /مصکدوم) بکه مراكکز خکارج از شکركت سکايپا لجسکتيک ،هزينکه هکاي
مربوطکه اخکذ خواهککد شکد .كارفرمککا در انتخکا مراكککز درمکانی مختکار مککی باشکد و پيمانكککار اکق اعتککراا نکدارد .بککديهی
اسککت بککا توجککه بککه مسککافت بککين محککيط كارفرمککا و مراكککز تابعککه و اهميککت زمککان رسککيدن ،اولويککت پيمانكککار بککراي اعککزام
بيمار /مصدوم خود از طريق اورژانس شهري می باشد.
 -7-6پيمانكار متعهد اسکت براسکات دفترچکه مصکو كارفرمکا ،نسکبت بکه تکامين البسکه (متحکد الشکكل و بکا آرم شکركت
پيمانكککار) و لککوازم افاظککت فککردي كاركنککان خککود اقککدام نمايککد )هزينککه هککاي آن بککه عهککده پيمانكارميباشککد) .مسککووليت
نظارت بر ايکن موضکوع بکه عهکده دسکتگاه نظکارت و مکديريت اداري و توسکعه منکابع انسکانی كارفرمکا اسکت .الزم بکه ذكکر
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اسککت در صککورت فعاليککت در محوطککه بککاز و فصککل زمسککتان اختصککاص و تهيککه اوركککت ،بککادگير ،كککاله بککافتنی و دسککتكب
زمستانی ،ماسک براي كاركنان توسط پيمانكار ضروري است.
 -8-6پيمانكککار متعهککد اسککت طبککق مککاده  92قککانون كککار بککراي كليککه كاركنککان خککود پرونککده بهداشککتی تشککكيل داده و
مدارک مربکوط بکه معاينکات بکدو اسکتخدام آنکان را اکداكثر يکک مکاه پکس از انعقکاد قکرارداد بکه مکديريت اداري و توسکعه
منابع انسانی كارفرمکا ارائکه نمکوده و سکاالنه نسکبت بکه تجديکد آن اهتمکام ورزد .هزينکه هکاي مربکوط بکه ا نجکام معاينکات
دوره اي و بدو استخدام كال" به عهده پيمانكار ميباشد.
 -9-6پيمانكار مکی با يسکت گکزارش اکوادث جکانی و مکالی خکود را بکه دسکتگاه نظکارت و مکديريت اداري و توسکعه منکابع
انسککانی كارفرمککا بالفاصککله پککس از وقککوع ارائککه نمککوده وكليککه الزامککات  HSEوزارت صککنعت ،معککدن و تجککارت را بککه طککور
كامل اجرا نمايد.
 -10-6چنانچککه بنککا بککه تشککخيص و گککزارش دسککتگاه نظککارت ،توسککط پيمانكککار يککا كاركنککان وي خسککارتی بککه محککيط
زيست شركت كارفرما وارد آيد ،جبران خسارت ااتمالی به عهده پيمانكار می باشد.
 -11-6پيمانكککار متعهککد اسککت بککر اسککات روال كارفرمککا در صککورت نيککاز بککه انجککام كککار سککرد ( در ارتفککاع ،داخککل منهککول،
مخازن ،افر چاه ،استفاده از جرثقيل) و كار گرم از مديريت اداري و توسعه منابع انسانی كارفرما مجوز دريافت
 -12-6پيمانكککار متعهککد اسککت از كاركنککانی كککه داراي صککالايت ،آگککاهی و آمککوزش الزم در زمينککه ايمنککی ،بهداشککتی و
الزامات محيط زيستی بوده و از نظر جسمی ،روای و مهارتی با وظايف محوله متناسب باشند استفاده نمايد.
 -13-6پيمانكککار موظککف اسککت در طککول مککدت پيمککان بککا همککاهنگی و نظککر مککديريت اداري و توسککعه منککابع انسککانی
كارفرما نسبت به برگزاري دوره هکاي آموزشکی بکا موضکوع ايمنکی ،بهداشکتی و محکيط زيسکتی جهکت پرسکنل خکود اقکدام
نمايد.
 -14-6پيمانكکککار بايسککتی كليککه مسککائل ايمنککی عوامککل اجرائککی خککود درخصککوص انجککام كککار موضککوع قککرارداد را رعايککت و
فراهم نمايد و كارفرمکا هکيچ گونکه مسکووليتی نسکبت بکه اکوادث و يکا اتفاقکات سکوء ااتمکالی و تاديکه خسکارات ناشکی از
انجام كار به نيروهاي پيمانكار را متقبل و عهده دار نخواهد بود.
 -15-6پيمانكککار مککی بايسککت فهرسککتی از مککواد شککيميايی ،تجهيککزات و ماشککين آالت مککورد اسککتفاده را تهيککه نمککوده و در
زمان آغاز به كار به مديريت مديريت اداري و توسعه منابع انسانی كارفرما ارائه نمايد.
 -16-6پيمانكککار متعهککد بککه ثبککت و گککزارش آمککار و اککوادث محککيط زيسککتی ( ماننککد نشککت و ريککزش مککواد شککيميايی،
آسککيب و تخريککب فضککاي سککبز ،انتشککار آالينککده هککا بککه محککيط هککاي پذيرنککده) و نيککز ارائککه آن بککه اداره م کديريت اداري و
توسعه منابع انسانی كارفرما می باشد.
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 -17-6ورود و بککه كککارگيري هرگونککه تجهيککزات ،مککواد شککيميايی يککا قطعککات مصککرفی داراي ممنوعيککت قککانونی (محککيط
زيسککتی و سککالمت كاركنککان) ماننککد اسککتفاده از خودروهککاي فرسککوده و بککدون برگککه معاينککه فنککی ،مککواد و قطعککات مصککرفی
داراي آزبست و  ...به محبط كارفرما ممنوع می باشد.
 -18-6پيمانكککار متعهککد اسککت تجهيککزات مککورد اسککتفاده خککود را بککه صککورت مککنظم بازرسککی نمککوده و در صککورت نقککص
فنی كه منجر به نقص ايمنی و آلودگی محيط زيستی گردد ،نسبت به برطرف كردن آن اقدام نمايد.
 -19-6پيمانكار متعهد است قبل از استفاده از تجهيزات  ،از ايمن بودن (سالمت) آنها اطمينان ااصل نمايند.
 -20-6هرگونه تعميرات در محوطه كارفرما ممنوع می باشد.
 -21-6جهت افاظت از پرسنل در هنگام انجام عمليات استفاده از كاله ايمنی الزامی می باشد.
 -22-6پيمانكککار متعهککد اسککت طککرح ايمنککی و بهداش کت شککغلی(  ) OH&S PLANخککود را تهيککه و بککه مککديريت اداري
و توسعه منابع انسانی كارفرما ارائه نمايد.
 -23-6هککر گونککه اسککتفاده از تجهيککزات گرمايشککی و سرمايشککی نککا ايمککن و سککاير تجهيککزات برقککی غيککرايمن در محککيط
كاري و محل استقرار پيمانكار ممنوع می باشد.
ماده - 7تعهدات کارفرما
 -1-7كارفرما متعهد است محلی مناسب با فضاي كافی جهت استقرار پرسنل دفتري پيمانكکار بکا امكانکات متکداول در محکل
پايانه در اختيار پيمانكار قرار دهد ( .بديهی است هزينه هاي آ  ،برق  ،گاز  ،اينترنت ماهيانکه بکه مبلکغ  20/000/000ريکال
بعهده پيمانكار خواهد بود).
 -2-7كارفرما ميبايست چک ليست روزانه جهت تاييد تعداد عمليات تخليکه و بکارگيري رول  /ورق /كويکل و كانتينرهکا ثبکت
نمايد.
 -3-7كارفرما متعهد است اداكثر دو ماه پس از دريافت صورتحسا از پيمانكار و تائيد شکده توسکط دسکتگاههاي نظکارتی ،
نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.
 -4-7مسککووليت افاظککت فيزيكککی ترمينککال و پيشککگيري از سککرقت و ايجککاد امنيککت فيزيكککی بککراي كليککه كاالهککا و
كانتينرهاي موجود در ترمينال بر عهده كارفرما می باشد.
تبصره  : 13در صورت وجود هر گونه مغايرت در صورتحسا ارسالی از سوي پيمانكار  ،كارفرمکا موظکف اسکت ظکرف مکدت
اداكثر  25روز اصالاات مورد نظر را اعالم و صورتحسا را جهت اصالح عودت نمايد.
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ماده  : 8نظارت بر اجراء
 -1-8مديريت لجستيک مواد و قطعات در اين قرارداد دستگاه نظارت ناميده ميشود .
 -2-8كارفرما مجاز است طی مدت قرارداد توسط نمايندگان خود عمليات پيمانكار را كنترل و بازرسی نمايد و پيمانكار
موظف است هر نوع اطالعات و مداركی را كه مورد نياز باشد در اختيار نمايندگان كارفرما قرار دهد  .بديهی است نظارت
كارفرما به هيچ وجه از مسووليت هاي پيمانكار نخواهد كاست .
ماده  : 9تضامین حسن انجام تعهدات
پيمانكار به منظور رسيدن كارفرما به اقوق اقه خود در صورت عدم انجام تعهدات ،جبران خسارات وارده و جرائم عملكکردي
و  ...و همچنين بابت ضمانت اسن تعهدات قرارداد  ،اسناد تعهدآور الزم را معادل  50،000،000،000ريال (چک صکيادي) در
زمان امضاء قرارداد به كارفرما تسليم می نمايد و تا ايفاي تمامی تعهدات پيمانكار نزد كارفرما بکاقی خواهکد مانکد و در صکورت
تشخيص تخلف پيمانكار توسط كارفرما از هر يک از مفاد اين قرارداد ،كارفرما محق خواهد بود نسبت به ضبط تضامين اقدام و
مطالبات و خسارات وارده را از محل كليه تضامين و اسناد تجاري دريافتی ( تحت هکر عنکوان از جملکه پکيب پرداخکت ،علکی
الحسا  ،اسن انجام كار و )...و ساير مطالبات پيمانكار برداشت نمايد و پيمانكکاراق هرگونکه اعتکراا و مراجعکه بکه مراجکع
قضايی را در اين خصوص از خود سلب و ساقط می نمايد .بديهی است درصورت صحت اجراي تعهدات مندرج در ايکن قکرارداد
اسناد مربوطه پس از پايان ايفاي تمامی تعهدات پيمانكار و تأييد دستگاه نظکارت،و ارائکه مفاسکا اسکا بکه پيمانكکار مسکترد
خواهد شد.
تبصره  :14در صورتی كه پيمانكار به هر علت به غير از موارد فورت ماژور از اجراي عمليات موضوع قرارداد خودداري نمايد
كارفرما قرارداد را فسخ وجه ضمانت نامه بانكی دريافتی و يا معادل وجه آن را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد از پيمانكار
دريافت خواهد نمود.
تبصره  -15در صورت عدم اجراي تعهدات قرارداد ،كارفرما مجاز در فسخ قرارداد و اخذ خسارات به تشخيص كميته خسارات
كارفرما می باشد و پيمانكار مكلف به تبعيت از نظر كميته مربوطه می باشد.
ماده  -10حل اختالف
در صورت بروز هر گونه اختالف بدواً از طريق اقدامات مصالحه آميز و مذاكره ال گردد و در صورت موثر نبودن ،نظر مدير
عامل محترم شركت سايپا لجستيک مورد تاييد پيمانكار بوده و فصل الخطا می باشد و قابليت اجرايی خواهد داشت.
ماده  - 11انتقال به غیر:
درانجام موضوع قرارداد مباشرت پيمانكار شرط است بنابر اين پيمانكار اق واگذاري موضوع قرارداد  ،ولو انتقال جزئی به غير
را ندارد در صورت تخلف ،كارفرما مجاز است قرارداد را رأساً فسخ و سپرده را به نفع خود ضبط نمايد.
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ماده  – 12شرایط فسخ قرارداد
 -1-12چنانچه به تشخيص كارفرما ،پيمانكار در انجام تمام و يا قسمتی از مفاد مندرج در قرارداد ااضر تخطی و يکا قصکوري
نمايد و يا از انجام تعهدات خود ،به صورت كلی يا جزئی خکودداري نمايکد ،كارفرمکا اکق فسکخ قکرارداد را خواهکد داشکت .در
اينصورت كارفرما به پيمانكار اخطار كتبی خواهد نمود و چنانچه پيمانكکار نکواقص و معايکب خکود را ظکرف مکدت سکه روز از
دريافت اخطار كتبی برطرف نكند كارفرما اق خواهد داشت قرارداد را بصورت يكجانبه فسخ نمايکد .در صکورت تحقکق مکوارد
فسخ قرارداد (اعمال از سوي كارفرما) ،كارفرما محق خواهد بود بدون هيچگونه تشريفات اداري و قضايی صرفا بکا ارسکال نامکه
مكتو  ،فسخ قرارداد را اعالم نموده و برابر مفاد آن نسبت به مطالبه و برداشت خسارات و جکرائم از محکل تضکمينات يکا هکر
محل ديگري اقدام نمايد .پيمانكار ضمن پذيرش اين موضوع طرح هرگونه ادعا و دعواي ااتمالی را از خود سلب و سکاقط مکی
نمايد.
 -2-12كارفرما متعهد است وجوه خسارت وارده بر اسات هزينههاي انجام شده جهت تكميل كار را از مانده مطالبات پيمانكار
و يا اسناد تعهدآور اخذ نمايد.
 -3-12چنانچه در بندهاي قرارداد ااضر به دليل تخلف پيمانكار از شرايط و مفاد قرارداد ،جريمهاي نيز در نظکر گرفتکه شکده
باشد ،كارفرما محق است ضمن اعمال و دريافت جرايم و خسارات وارده ،نسبت به فسخ قرارداد ااضر نيز اقدام نمايد.
در هر مقطع زمانی از اجراي قرارداد ااضر ،كارفرما میتواند با اعالم كتبی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد .در صورت فسخ
قرارداد از سوي پيمانكار ،پيمانكار می بايد از دو ماه قبل موضوع فسخ قرارداد را كتباً اعالم نمايد كه در اين صورت هر گونه
هزينه و خسارات مربوطه بر عهده پيمانكار خواهد بود.
 -4-12تشخيص ورود خسارت و ميزان آن به كارفرما از سوي پيمانكار يا كارگران وي ،بعهده كارفرما میباشد.
ماده  -13فورس ماژور :
در مواقعی كه طرفين متعهد بنا به عللی كه خارج از كنترل آنها است نظير جنگ  ،اعتصابات كلی  ،وقوع اوادث غير مترقبه
طبيعی نظير سيل  ،زلزله قادر نباشد تمام يا بخشی از تعهدات خود را مطابق قرارداد انجام دهند ،در اين صورت
طرف متاثر از اين وقايع در زمان تداوم چنين ناتوانی  ،از انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد معذور می باشد  ،البته مشروط
بر اينكه و جود شرايط فورت ماژور را در اسرع وقت به طرف مقابل اطالع دهد.
ماده  -14مقررات حاکم بر قرارداد
مقررات ااكم بر اين قرارداد قوانين جاري كشور جمهوري اسالمی ايران می باشد.
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ماده  -15نسخ قرارداد:
اين قرارداد در  15ماده  15تبصره و پيوست هاي -----جزءالينفک اين قرارداد می باشد در سه نسخه با اعتبار وااکد امضکا و
مبادله گرديد .

پیمانکار

کارفرما
شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا
( سایپا لجستیک )

مهم  :نمونه قرارداد فوق صرفا "به منظور آشنائی شرکت کننده در مناقصه (مناقصه گر) بتا نتوع قراردادهتای
منعقده می باشد ومناقصه گزار (كارفرما) مجاز به تغییردرمفاد نمونه قرارداد مذکور می باشد.

نشانی شرکت کننده در مناقصه (مناقصه گر) :
بدینوسیله ضمن اعالم نشانی و تلفن تماس خود به شرح ذیل اعالم می دارد هر گونه ابالغ به نشانی مندرج و یا
تماس از طریق تلفن یا ایمیل ارائه شده به منزله ابالغ به این شرکت/موسسه قلمداد
نشانی:
تلفن تماس)ثابت ،همراه  (:فکس:
ایمیل:
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می گردد.

برگ پیشنهاد قیمت
مفروضات :





وزن كانتينرها از  15تا  30تن می باشد.
وزن ورق و كويل آهن از  5الی  25تن می باشد.
متوسط اجم ماهانه ورودي كانتينرها  200دستگاه می باشد ( .اداقل  ،10 :اداكثر  )400 :دستگاه
متوسط تناژ ماهانه ورودي آهن ورق ( شيت  ،كويل)  30000تن می باشد ( .اداقل  ، 15000 :اکداكثر  )40000تکن

می باشد كه متوسط ورودي روزانه ورق  1000تن و متوسط خروجی و جابجايی روزانه  1500تن ميباشد.
 درصد آمار ورودي ريلی  %40و جاده اي  % 60می باشد.

حالت الف  :در صورت محاسبه بر اساس هر (دستگاه کانتینر  /تن کویل و ورق)
نرخهای عملیات تخلیه و بارگیری
ردیف

واحد

شرح

بازه
تناژ/تعداد

دستگاه کانتینر

1-100

دستگاه کانتینر

100-200

دستگاه کانتینر

 200به باال

ارائه خدمات تخلیه  ،بارگیری کانتینر های  40فوت ( پر و

دستگاه کانتینر

1-100

5

خالی)

دستگاه کانتینر

 100به باال

6

استریپ کانتینر  20فوت ( تناژ رولها بین  4.5الی  12تن

دستگاه کانتینر

1-100

7

می باشد)

دستگاه کانتینر

 100به باال

تن

1-15000

تن

 15000به باال

تن

1-15000

تن

 15000به باال

1
2

ارائه خدمات تخلیه  ،بارگیری کانتینر های  20فوت ( پر و
خالی)

3
4

8
9

تخلیه آهن ورق (رول  ،شیت ) از روی واگن و تریلر ،
جابجایی و چیدمان در سایت مطابق درخواست کارفرما

10
بارگیری آهن ورق ( رول  /شیت ) بر روی تریلر
11
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مبلغ (ریال)

حالت ( ب) اعالم مبلغ اجاره هر دستگاه و تعداد دستگاه مورد نیاز بتر استاس میتزان فعالیتت اعتالم شتده در
مفروضات
مبلغ اجاره یک دستگاه لیفتراک
ردیف

شرح

تعداد دستگاه

مبلغ اجاره ماهیانه

تعداد نیروی انسانی

مورد نیاز

(ریال)

مورد نیاز

لیفتراک  15تن جهت تخلیه و بارگیری آهن ورق (
1

2
4
5

رول و شیت) و هرگونه جابجایی در سایت
لیفتراک  10تن جهت تخلیه و بارگیری کویل و ورق
آهن
لیفتراک سنگین تن با قابلیت تخلیه و بارگیری
رولهای سنگین ( تا  25تن)
تاپ لیفت جهت تخلیه و بارگیری هر دستگاه
کانتینر  20یا  40فوت
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