
بسمه تعالی 
  OKDC-TENDER / 9923 دستورالعمل مناقصه شماره

مربوط به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال از کلیه گمرکات در سرزمین اصلی و جزیره کیش 
دستورالعمل شرکت حفاري استوان کیش که منبعد کارفرما نامیده میشود به پـیشنهاد دهندگـان بشرح 

زیر میباشد: 
1. ضروریست این دستورالعمل همراه با شرایط مناقصه پـیوست و ضمائم دیگـر آن محرمانه تلقی گـردیده 

و بر این اساس عدم افشاء اطالعات مناقصه از کلیه مناقصه گران مورد انتظار میباشد. 2. پـیشنهاد 
دهندگـان در مناقصه الزم است مدارك مورد نیاز حضور در مناقصه را طبق مقررات و شرایط مندرج در 

این دستورالعمل، تهیه ، تکمیل و به کارفرما تسلیم نمایند.  
3. چـنانچـه مناقصه گر پـس از دریافت دستورالعمل و مدارك مناقصه از حضور در این مناقصه منصرف 

شود، ضروریست کتبا مراتب را با ذکر علت در اسرع وقت به دبیر خانه کمیسیون معامالت شرکت واقع در 
تهران، خیابان ظفر، بین شمس تبریزي و نفت، جنب بانک شهر، پـالك 148، طبقه پنجم، تلفن   71- 
26401668 ، نمابر 26401672  و یا ایمیل  transaction.committee@ostovan.com   اعالم 

نموده تا همچنان نام آن شرکت در فهرست اسامی شرکتهایی که در مناقصات آتی نیز دعوت خواهند شد، 
باقی بماند. 

4. به موجب این دستورالعمل شرکت کنندگـان می توانند جهت آشنایی بیشتر با محل و شرح کار موضوع 
مناقصه و یا پاسخ به سواالت احتمالی از طریق شماره تماس  26401668 ، داخلی 3404 و یا 4421704 

– 0764 با آقاي بزرگ نیا تماس حاصل نمایند. 
5. قیمتهاي پـیشنهادي که مالك بررسی قرار خواهد گـرفت، مبالغی هستند که به وسیله پـیشنهاد 

دهنده کتبا و بدون قلم خوردگـی اعالم میشوند. 
6- هیچـگـونه تصرف و تغییري نباید در اسناد مناقصه صورت گـیرد. در صورت وقوع چـنین امري و یا در 

صورت عدم اجراي کامل مفاد و شرایط مناقصه، پـیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و شرکت حفاري 
استوان کیش حق دارد بدون اینکه نیازي به هر نوع توضیح یا استداللی باشد چـنین پـیشنهادي را مردود 

بداند. 
7- شرکت حفاري استوان کیش این حق را براي خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادي از پـیشنهادات را 

رد نماید و به هیچـوجه مقید به قبول پـیشنهاد خاصی نمی باشد و بر این اساس تعهدي مبنی بر امضاي 
پـیمان با کمترین قیمت پـیشنهاد شده را ندارد. 

8- هرگـاه در مراحل مناقصه وقوف حاصل شود که تعدادي از پـیشنهاد دهندگـان به زیان کارفرما تبانی 
کرده اند، قیمتهاي پـیشنهادي آنان مردود تلقی گردیده و اسامی پـیشنهاد دهندگـان از فهرست 

شرکتهاي ذیصالح AVL)( در مناقصه حذف و اقدامات حقوقی الزم متعاقباً انجام خواهد شد. 9- 
چـنانچـه شرکت حفاري استوان کیش به هر علت از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گـردد برنده 

مناقصه حق هیچـگـونه ادعاي جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت. 
10- پـیشنهاد دهنده میبایست شرایط، اسناد و مدارك مناقصه، موقعیت و شرایط محل و جمیع جوانب و 

امکانات مورد نیاز اجراي شرح کار را بدقت مطالعه، بررسی و ارزیابی نموده و در قیمت پـیشنهادي خود 
ملحوظ و منظور نماید. 
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11- قیمت پـیشنهادي به همان ترتیبی که در اسناد و مدارك مناقصه به آنها اشاره شده است شامل 
کلیه هزینه هاي انجام کار، هزینه هاي عمومی و باالسري و سود و غیره خواهد بود. 

12- پـیشنهاد دهندگـان باید قبل از تسلیم اسناد و مدارك مناقصه، آنها را دقیقاً مطالعه، بررسی و از 
مفهوم جزء به جزء آنها مطلع گـردند. چـنانچـه هنگـام مطالعه اسناد و مدارك مناقصه به نظر 

پـیشنهاد دهنده نکات مبهم وجود داشته باشد میتوانند همزمان با ارسال نامه کتبی درخصوص 
موضوعات مورد سوال به آدرس پست الکترونیک transaction.committee@ostovan.com  و 
یا از طریق 26401668 ، داخلی 3404  و یا 4421704 – 0764 موضوع سواالت را از آقاي بزرگ نیا 

استفسار نموده و چـنانچـه در نتیجه آن، اطالعات و توضیحاتی بدست آید که در اسناد و مدارك 
مناقصه منعکس نباشد، مراتب کتباً به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید. هر نوع 

توضیح یا تجدید نظر اضافه یا حذف مطلبی از مدارك مناقصه کتبا انجام و از طریق پست الکترونیک و 
یا نمابر به اطالع دعوت شدگـان به مناقصه رسیده و بعنوان ضمائم مدارك مناقصه منظور خواهد شد. 

هیچـگـونه استنادي از طرف پـیشنهاد دهندگـان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعاي بعدي به دلیل 
اینکه پـیشنهاد دهنده به شرایط و احوال کلی و محلی واقف نبوده است و هیچـگـونه تعذر به عدم فهم 
مطالب اسناد و مدارك مناقصه و یا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در آنها مورد قبول نخواهد بود. 

بدیهی است عواقب و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات فوق متوجه پـیشنهاد دهنده خواهد بود. 
13- شرکت حق تغییر، اصالح و یا تجدید نظر در شرایط قرارداد را قبل از انقضاء مهلت تسلیم 

پـیشنهادات براي خود محفوظ داشته و اگـر چـنین موردي پـیش آید، اصالحات فوق طی یک اطالعیه 
جهت کلیه دعوت شدگـان در مناقصه ارسال خواهد شد. 

14- پـیشنهاد دهندگـان باید به مقررات مربوط به قانون کار، بیمه هاي اجتماعی و آخرین مصوبات و 
قوانین مربوطه وقوف کامل داشته و آنها را رعایت نمایند. در صورت انجام شرح کار توسط برنده 

مناقصه، پـرداخت مالیات، عوارض، بیمه و سایر کسور دولتی و قانونی و از این قبیل ناشی از اجراي کار، 
بعهده وي خواهد بود.  

15- پـرداخت کلیه هزینه هایی که پـیشنهاد دهندگـان بابت تهیه و تسلیم پـیشنهادات خود متحمل 
شده اند نمی نماید برعهده ایشان بوده و مطالبه هیچگونه هزینه و یا خسارتی ناشی از این امر مسموع 

نبوده و کارفرما از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.  
16- پـیشنهاد دهنده میبایست مشخصات موسسه، سوابق کاري شرکت در خصوص موضوع مناقصه، 

کلیه مدارك و اسناد ثبتی از جمله مجوز فعالیت خود در منطقه ویژه اقتصادي در جزیره کیش، رزومه 
تیم فنی- اجرایی و گواهینامه هاي آنها، گواهینامه هاي مربوط به استانداردهاي مدیریتی و فنی و 

گواهینامه هاي حسن انجام کار براي ارائه خدمات مشابه )اخذ شده از کارفرماهاي قبلی در طول 3 سال 
گذشته( و گواهینامه هاي بروز رسانی شده کالیبراسیون وسایل و تجهیزات مورد استفاده در زمان 
اجراي شرح کار موضوع مناقصه را مطابق فرم پرسش نامه بررسی منابع - تامین کنندگان خدمات 

داخلی تکمیل و همراه با پیشنهاد فنی در پاکت الف تسلیم نماید. 
17- نشانی پـیشنهاد دهنده همان است که در صدر برگ پـیشنهادهاي فنی و مالی ذکر شده و هر 
مکاتبه اي که به نشانی مذکور ارسال شود ابالغ تلقی خواهد گـردید مگـر آنکه هرگـونه تغییري در 

نشانی قبًال و بصورت کتبی به دبیرخانه کمیسیون معامالت اطالع داده شده باشد.    
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 ،ه پس از تاریخ مقرر تحویل شوند و یا بصورت فکس و یا سرگشاده ارسال گردندبه پیشنهاداتی ک -18
 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 اشد.باز کل می %70از کل و امتیاز ارزیابی مالی  %30امتیاز ارزیابی فنی  -19
ات پس از گشایش پاکات مربوط به پیشنهاد کاري (ده) روز 10ظرف مدت حداکثر برنده مناقصه  -20

 مالی اعالم خواهد شد. فنی و
و ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد انعقاد زمان تضمین شرکت در مناقصه برندگان اول و دوم تا  -21

توسط برنده مناقصه نزد مناقصه گذار نگهداري و پس از آن آزاد خواهد شد. تضمین شرکت در 
 زاد خواهد شد.پس از تعیین برندگان اول و دوم آنیز  مناقصه بقیه مناقصه گران

وسط تبرنده اول ناقصه هر گاه برنده اول مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمین شرکت در م -22
سایر اقدامات طبق قوانین و مقررات انجام خواهد شد. سپس با رعایت  گردیده و مناقصه گزار ضبط

قرارداد دعوت و همین  قانون برگزاري مناقصات، برنده دوم مناقصه (در صورت وجود) براي انعقاد
 روش براي او نیز اعمال خواهد شد.

مفاد اسناد مناقصه، انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منوط به روئیت صورتهاي با رعایت کلیه شروط و   -23
آیین نامه راهکارهاي افزایش ضمانت اجرایی و تقویت "مالی حسابرسی شده برنده مناقصه طبق 

هیات  09/02/1388ك مورخ  39039/ت26510شماره پیوست به موضوع تصویب نامه  "حسابرسی
محترم وزیران (در صورت شمول تصویب نامه بر برنده مناقصه) است. بر این اساس مناقصه گران در 

 صورت شمول موظف به ارسال تصویر مستندات مربوط در پیشنهاد فنی میباشند.

 دبیرخانه کمیسیون معامالت   
 حفاري استوان کیش
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 بسمه تعالی
 OKDC-TENDER / 9923 شماره مناقصه شرایط 

 جزیره کیشگمرکات در سرزمین اصلی و  هیکل ازکاال  ترخیص و یگمرک فاتیانجام تشره مربوط ب

 یگمرک فاتیتشرانجام نظر دارد از خدمات شرکتهاي واجد صالحیت جهت  در حفاري استوان کیش شرکت
انتخاب شرکت واجد  .نمایدستفاده ا گمرکات در سرزمین اصلی و جزیره کیش هیکل ازکاال  ترخیص و

ر . شایان ذکصورت خواهد گـرفت توجه به شرایط و مقررات ذیل منتخب با "پـیمانکار"صالحیت بعنوان 
  حفاري استوان کیش در هر صورت در رد یا قبول پیمانکاران مختار خواهد بود.شرکت است 

 مناقصه موضوع -1
و  یصلا نیگمرکات در سرزم هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیتشرانجام  موضوع شرح کار عبارتست از

 )1ضمیمه (شرح کار مندرج در مطابق با مفاد  شیک رهیجز
 هندگـاند تعهدات پـیشنهاد -2
 دپـیشنهاد دهندگـان متعهد هستند در صورتیکه بعنوان برنده مناقصه انتخاب و قرارداد با ایشان منعق -2-1

ده و تحویل نماینانجام  کارفرمابنحو مطلوب و مورد قبول و رضایت  موضوع مناقصه را شرح کارگـردد، 
 .وي نمایند

 بارتبا قید عکلیه اسناد و مدارك و شرایط این مناقصه و ضمائم آن را  میبایستپـیشنهاد دهندگـان  -2-2
 شنبهسه روز  0014:حداکثـر تا ساعت مهر و امضاء نموده و  "و مورد قبول است خوانده شد "

 -انتهربه نشانی ـاکات سربسته به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت در پ 27/08/1399 مورخ
 تحویل و رسید دریافت نمایند. طبقه پنجم  148پـالك  خیابان ظفر، بین شمس تبریزي و نفت

روز از تاریخ تسلیم پـیشنهاد اعتبار خواهد  )نود( 90پـیشنهاد شرکت کنندگـان در مناقصه براي مدت  -2-3
 .داشت

ط با اسناد مرتب ضمائم و تمامیکه شامل پیشنهاد فنی و خود ات پـیشنهاد میبایست گران مناقصه -2-4
در غالب یک  شرکت در مناقصه ضمانتنامهو مالی را در (پاکت ب)  شنهادیپدر (پاکت الف) و را  آن

بدون درج  و الیر )میلیون پنجاه(دویست و  250،000،000 به ارزشمعتبر شرکتی  چکفقره 
شرکت در وجه  تحویل مدارك(شصت) روز پس از زمان  60 خیبه تار هیچگونه مطلبی بر روي آن

روز  14:00 ساعت تاکلیه پاکات را و را در پاکت (ج) قرار داده  صادر گردیده شیاستوان ک يحفار
سربسته به دبیرخانه کمیسیون معامالت تحویل و  ه وجداگان بطور 27/08/1399مورخ  شنبهسه 

، اقصهبا برنده من اول و دوم تا انعقاد قرارداد برندگانشرکت در مناقصه  نیتضم رسید دریافت نمایند.
رخیص ت، دوم مناقصه گر نیتضمسند ، مناقصه اول برندهترخیص نخواهد شد. پـس از امضاء قرارداد با 

  پیشنهادات فنی نباید حاوي اطالعات و پیشنهادات مالی باشد و بالعکس. خواهد شد.
 کیارائه  ابالغ کار از طرف کارفرما،پس از موعد مقرر شرح کار در  لیبا توجه به ضرورت اتمام و تحو-2-5

( ده درصد) کل مبلغ قرارداد بنام کارفرما و بدون  %10کارفرما، معادل  ی بهفقره چک معتبر شرکت
ان ضمانت بعنو انعقاد قرارداد همزمان با) ماه دوازده( 12 خیآن به تار يبر رو یمطلب چگونهیدرج ه

ا تسویه همزمان ب شرح کاراتمام  پس ازتوسط پیمانکار الزامیست. سند تضمین  ،م کارفرماانجام کار بنا
 عودت خواهد شد. مانکاریبه پو تایید نماینده کارفرما   حساب نهایی
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انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهاي وارداتی از مبادي ورود به گمرکات در به ضرورت  نظر -2-6
پیمانکار موظف  ،از طرف کارفرما ابالغ کارپس از موعد مقرر در سرزمین اصلی و یا در جزیره کیش 

کاالي وارداتی و یا  CIFارزش معادل  چک یا سفته معتبر به تشخیص کارفرماارائه است نسبت به 
در سامانه اسکناس نرخ ارز  برابريارزش بر اساس ارزش اعالم شده از سوي کارفرما (به حسب مورد) 

دام اقبنام کارفرما  ترخیص و تحویل کاال انجام تعهدات مربوط بهبعنوان ضمانت  ،در روز ابالغسنا 
بل و قکار شرح ابالغ پس از ظرف مدت یک روز کاري مذکور میبایست حداکثر  سفته ایچک نماید. 

 ند تضمینس استرداد به کارفرما تسلیم گردد.، پیمانکاراز تحویل اسناد بازرگانی ظهر نویسی شده به 
اتمام تشریفات مربوطه و تحویل کاال به نماینده  پس از مانکاریپترخیص به  مربوط به هر یک از موارد

 کارفرما خواهد بود. 
 %10حداکثر درصد)  دو( %2بوده و جریمه هر روز تاخیر معادل کاريروز  )پنج( 5حداکثر زمان تاخیر  -2-7

 درصد) کل ارزش قرارداد میباشد. ده(
 ستیلو  1پیمانکار متعهد است در پایان هر مورد کار ارجاعی در چارچوب شرح کار (ضمیمه شماره  -2-8

)، صورتحساب مربوطه را همراه با گزارش پیشرفت 2پیوست فرم پیشنهاد قیمت / ضمیمه  يمتهایق
 ي) روز کاری(س 30ظرف مدت کار تهیه و به کارفرما ارائه نماید. صورتحسابهاي دریافتی از پیمانکار 

 اشد. ب یقابل پرداخت م مانکاریبه پ یکارفرما و پس از کسر کسورات قانون ندهینما دییپس از تأ
 عمومیمقررات  - 3
و سایر  2-2به پـیشنهادات ناقص، مبهم، مشروط، فاقد امضاء و پـیشنهاداتی که مغایر با مفاد بند  -3-1

 شرایط این مناقصه باشند و یا با مداد نوشته شده و یا مخدوش باشند ترتیب اثـر داده نخواهد شد.
شد مگـر اینکه اعالم کتبی درباره قبول هیچـیک از پـیشنهادات واصله قبول شده تلقی نخواهد  -3-2

 دهندگـان ارسال شده باشد. پـیشنهاد برنده مناقصه به وسیله شرکت براي پـیشنهاد
، در صورت سفارش کار به برنده مناقصهتا هنگامیکه قرارداد مربوطه تنظیم، امضاء و مبادله نشده است،  -3-3

مربوط به این مناقصه به منزله قرارداد معتبر فیمابین برنده مناقصه و کلیه اسناد و مدارك پیشنهاد 
 تلقی خواهد شد.

(سه)  3دهندگـان مناقصه تا انعقاد قرارداد حداکثـر به مدت  قیمتهاي تعیین شده از طرف پـیشنهاد -3-4
قرارداد ثـابت و مندرج در موضوع و ضمائم کار شرح ماه و همچـنین پـس از انعقاد قرارداد تا پـایان 

 د ماند.نون تغییر خواهبد
پس از ابالغ برنده شدن  شرح کارو تاریخ شروع اجراي یکسال بوده مدت  ارائه خدمات براي قرارداد -3-5

 در مناقصه به وي اعالم خواهد شد. 
ات  و سایر اطالع و نحوه از نوعاز تکمیل و ارسال اسناد  قبلمیبایست  شرکت کنندگـان در مناقصه -3-6

 نمایند.آگـاهیهاي کافی کسب شرح کار موضوع مناقصه جهت اجراي الزم 
و  یاصل نیگمرکات در سرزم هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیتشرانجام شامل  شرح کاراجراي  -3-7

 .میباشد شیک رهیجز
 و مودهنمطرح  "شرکت کنندگان در مناقصه میتوانند سواالت فنی و قراردادي خود را با کارفرما کتبا -3-8

 نیز ارسال میشود.  قصه گراناتمامی منپاسخها براي  در صورتیکه کارفرما مقتضی بداند
 ، پیشنهاد 2ضمیمه شماره پیوست  يمتهایق ستیلشرکت کنندگان در مناقصه میبایست بر اساس  -3-9

 . مالی خود را درج نمایند

٧ 



 به صورت ریالی ارائه شود.  ستیبایقیمتهاي پیشنهادي م -3-10
 .ستیالزام یمال شنهادیدر پ متهایق زیو ر تهایفعال اتیجزئ هیدرج کل -3-11
ر داعالم شده  بر مواردافزون  المیقیکه به تشخیص پیشنهاد دهندگان نیاز به افزایش ادر صورت -3-12

ارفرما کپشتیبانی  امورت یبایست قبال تایید مدیرباشد، می 2ضمیمه شماره  وستیپ يمتهایقلیست 
 قصه گران خواهد رسید.اع کلیه مندر صورت تایید، موضوع به اطال . بدیهیستنمایندرا کسب 

 اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد : -3-13
 شرح کار  1ضمیمه شماره 
 / نرخها فرم پیشنهاد قیمت  2ضمیمه شماره 
  یکنندگان خدمات داخل نیتام -فرم پرسش نامه بررسی منابع  3ضمیمه شماره 
(در صورت موجود بودن) یو فن یتیریمد ياستانداردها مربوط به ينامه ها یگواه 4ضمیمه شماره 

اجرا شده در طول  يدر خصوص پروژه ها یقبل يکارفرماها يها هیدییتا همراه با
 سال گذشته، 3حداقل 

 1398لغایت  1395صورتهاي مالی منتهی به پایان سالهاي       5ضمیمه شماره 
 نیگمرکات در سرزم هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیمربوط به انجام تشرقرارداد      6ضمیمه شماره 

 شیک رهیو جز یاصل

٨ 



 

   1ضمیمه شماره 

 شرح کار
 مهر و امضا و در پاکت (الف) تحویل خواهد شدتوسط مناقصه گر  پیوستبه شرح 

 2ضمیمه شماره 
 / نرخها فرم پـیشنهاد قیمت

 ) تحویل خواهد شدبتکمیل و در پاکت (توسط مناقصه گر  به شرح پیوست

 3ضمیمه شماره 
 یکنندگان خدمات داخل نیتام -فرم پرسش نامه بررسی منابع 

 تکمیل و در پاکت (الف) تحویل خواهد شدتوسط مناقصه گر  به شرح پیوست

 4ضمیمه شماره 
 يها هیدییتا همراه با(در صورت موجود بودن) ی و فن یتیریمد يمربوط به  استانداردها ينامه ها یگواه

 سال گذشته، 3اجرا شده در طول حداقل  يدر خصوص پروژه ها یقبل يکارفرماها
 توسط مناقصه گر تهیه و در پاکت (الف) تحویل خواهد شد

 ضمیمه شماره 5

 1397لغایت  1395صورتهاي مالی منتهی به پایان سالهاي  
 خواهد شد لیتحو )الف(و در پاکت  هیگر تهتوسط مناقصه 

 6ضمیمه شماره 
  شیک رهیو جز یاصل نیگمرکات در سرزم هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیانجام تشر قرارداد

 خواهد شد لیتوسط مناقصه گر مهر و امضا و در پاکت (الف) تحو پیوستبه شرح 
 
 
 

 ٩ 



 

 

 
 )IMS( کپارچهی تیریمد ستمیس

 داخلی) خدمات کنندگانفرم پرسش نامه بررسی منابع (تأمین
 
 کارگاه             آزمایشگاه              شرکت    :شخصیت                                            نام تأمین کننده:  1

2 

  نوع شرکت: 
  سایر   تعاونی      با مسئولیت محدود       سهامی عام         سهامی خاص  

 نوع مالکیت:
  سایر   تحت پوشش      عمومی       دولتی         خصوصی  

 کد اقتصادي:  شماره ثبت:  تاریخ ثبت:  تاریخ تاسیس:  

(فتوکپی برابر اصل مدارك شرکت شامل: آگهی روزنامه رسمی (روزنامه صادره ابتداي تاسیس و آخرین تغییرات، اظهارنامه تاسیس 
  و اساسنامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت ضمیمه گردد.)

 :  / مدیریت  عاملنام مدیر  3

4 

 فعالیت:و شرح  نوع
  
  

5 

 تخصصی مربوط به فعالیت: گواهینامه هايمجوزها و 
 
 

(درصورت دارا بودن هرگونه نمایندگی، تاییدیه از شرکتهاي اصلی و هرگونه مجوز فعالیت و پروانه کار از وزارتخانه، موسسات، 
 بوطه را  ضمیمه فرمائید.)ها و ... ، مدارك مرانجمنها، اتحادیه

6 

 (مشخصات دفتر مرکزي)
  استان :                                                شهر :

 آدرس :
 وب سایت:  تلفن: 
 پست الکترونیکی: فاکس:

 کد پستی :
   صندوق پستی:

7 

 )و کارگاه ها (مشخصات سایر دفاتر
 شهر :           استان :                                 

 آدرس : 
 وب سایت:  تلفن: 
 پست الکترونیکی: فاکس:

 کد پستی :
 صندوق پستی:

8 
  .باشد می ........................پرسنل کلیدي مرتبط با خدمات تعداد 

 پیوست شود) کلیدي (رزومه پرسنل :سوابق عملی و تجربی پرسنل کلیدي

9 
پیوسـت ) را تجهیـزات و ماشـین آالتو  ادوات تسـت ،آزمایشـگاهی شامل امکانات کارگـاهی،( ظرخدمات مورد نسخت افزارهاي مرتبط با 

 نمایید. 
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 )IMS( کپارچهی تیریمد ستمیس

 داخلی) خدمات کنندگانفرم پرسش نامه بررسی منابع (تأمین
 

10 
 نرم افزارهاي تخصصی مورد استفاده در راستاي خدمات مورد نظر به پیوست ارائه شود.

11 
 ، کـار پایـان درخدمات انجام شـده مربوط به   ON LINEنسخ کاغذي / الکترونیکی /  چه  نوع مدارك و مستندات فنی در قالب  

 .به پیوست ارائه گردد) هر گونه مدارك و سوابق مرتبط(ارائه خواهد شد 
 

 □خیر  □ساختار و رویه هاي کنترل کیفیت محصول (خدمات) موجود است؟  بلی  13
 در صورت پاسخ مثبت، مدارك و مستندات مرتبط پیوست گردد.

 □خیر  □بلی    داراي ضمانتنامه کیفیت (گارانتی) و خدمات پس از فروش هستند؟/ خدمات آیا محصوالت  14
 (درصورت پاسخ مثبت، لطفاً مدت هریک را قید فرمائید.) 

15 
(بـا ها، موسسات و شرکتها نیز ثبت گردیـده اسـت؟ آیا آن شرکت در واحدهاي بررسی منابع شرکتهاي وزارت نفت یا دیگر وزارتخانه

 خ، و ارائه هرگونه مدارك موجود)ذکر نام، تاری

16 

 (مدارك مربوطه ضمیمه گردد.)اید. ، و غیره را اخذ نمودهHSE ،ISOهاي مدیریت کیفیت، محیط زیست و آیا گواهینامه
ISO9001 □   

□ ISO14001 
□ OHSAS18001 
□ ISO/TS29001 

17 
 اید؟ذي صالح دریافت نمودهریان خود و یا موسسات گواهینامه و یا حسن انجام کار در خدمات ارائه شده را از مشت آیا
 )در صورت پاسخ مثبت، مدارك و مستندات مرتبط پیوست گردد.(   □خیر  □بلی  

18 
 :(صورتهاي مالی حسابرسی شده) ارائه شود گردش مالی سه سال گذشته

 (مدارك مرتبط پیوست شود) .نماییداستانداردها و روش هاي کاري مدون مورد استفاده در فعالیت هاي خود را ذکر  19

20 

 گردد. ) برگ تایید می2) بند در دو  (20(بیست صحت کلیه مطالب مندرج در این فرم پرسشنامه ، شامل 
 نام و نام خانوادگی مدیرعامل 

 

 تاریخ: امضاء و مهر 
  توجه:
بـه مـدیریت امـور  PDF) و تحت فایـل CDشرده (لطفاً هرگونه کاتالوگ، مشخصات و اطالعات خود را حتی االمکان بصورت لوح ف •

  تحویل نمایید. حقوقی و قراردادها
 مدارك درخواستی در این فرم به همراه هرگونه مدارك و مستندات که بتواند مورد بررسی قرارگیرد بایستی ضمیمه و ممهور به مهـر •

  گردد.  آن شرکت
 بود.  کلیه اطالعات و مدارك ارسالی در این شرکت محفوظ خواهد •
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 : شرح کار1ضمیمه 
 لعکساب ریمسو  کیش رهیجزو ارسال کاال از سرزمین اصلی به انتقال انجام تشریفات گمرکی و 

 کاالهاي ارسالی تامین پوشش بیمه جهت -2
 کیش جهت خروج موقت کاال از جزیره میلیارد ریال 10ضمانتنامه گمرکی به مبلغ  ارائهتوانایی  -3
افراد مشخص شده از طرف نماینده شرکت پرداخت صورتحساب هاي مورد تایید شرکت حفاري استوان کیش به پیمانکاران و  -4

 باالسري. مالحظه درصدمبلغ پرداختی به شرکت پیمانکار با (سی) روزه  30توان کیش و تسویه حداکثر حفاري اس
و کلیه اقدامات الزم دراین راستا در وتاژ ، کترخیص قطعی، ترخیص موقت، ترانزیتانجام کلیه امورات و تشریفات گمرکی شامل  -5

با  در سراسر کشور یالملل نیب يگمرکات مستقر در فرودگاهها ریو در صورت لزوم در سا یاصل نیگمرکات مناطق آزاد و سرزم
 کار یا پیمانکاربکارگیري کارت بازرگانی ترخیص 

 اصلی که قبض انبار انها مفقود و یا در دسترس نمیباشد. ارسال کاالهایی به سرزمین -6
 

 
  

 

 

 



 
 

 OKDC-TENDER / 9923 شماره مناقصه 

 جدول نرخها: 2ضمیمه 

 
  شیک رهیو جز یاصل نیگمرکات در سرزم هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیانجام تشر

 کاال کارمزد ترخیص

  الیر .......................هر پروانه مبلغ يبه ازا شیدر گمرك سازمان منطقه آزاد ک تیموقت و ترانز ،یقطع صی. ترخ1
  الیر ..................هر پروانه مبلغ  يبه ازا شیک - رانیدر مبدا در گمرکات ا تی. خدمات ترانز2
  الیر ....................هر پروانه مبلغ  يبه ازا رانیدر مقصد در گمرکات ا تی. خدمات ترانز3
  الیر....................و ثبت آن مبلغ  شکی – رانیدر گمرکات ا يکابوتاژ ورود ی. خدمات گمرک4
  الیر .....................مبلغ  شکی – رانیدر گمرکات ا یکابوتاژ خروج ی. خدمات گمرک5
 الیر .................................مبلغ شکی – رانیدر گمرکات ا صی. خدمات ترخ6
  الیر ....................مبلغ  شکی – رانی. خدمات ورود موقت در گمرکات ا7
 الیر...................هر پروانه مبلغ  يبابت گذاشتن ضمانتنامه به ازا يباالسر نهءی. هز8

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 



     

 

  

  
گمرکات در  هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیانجام تشر قرارداد  

 شیک رهیو جز یاصل نیسرزم

  
 خاص)  کارفرما : شرکت حفاري استوان کیش(سهامی ...........................پیمانکار :  

 .....................قرارداد شماره : 

       

 ..............قرارداد  شماره :              

  
 
  

 مربوط به

 
 

    
  شیک رهیو جز یاصل نیگمرکات در سرزم هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیانجام تشر

  
 فی مابین 

 
  
  

 شرکت حفاري استوان کیش (سهامی خاص) 

 
  
 

 و  

  
 
 

 .....................................شرکت  

  
  
  
  

 

                             و قراردادها                                                                                  یامور حقوق
   1399 آبان

 

 



     

 

  

  
گمرکات در  هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیانجام تشر قرارداد  

 شیک رهیو جز یاصل نیسرزم

  
 خاص)  کارفرما : شرکت حفاري استوان کیش(سهامی ...........................پیمانکار :  

 .....................قرارداد شماره : 

  این قرارداد در تاریخ : .../.../1399 فیمـابین: 
و با شناسه  9113که تحت شمارهبه نمایندگی آقاي مرتضی پاکروان نوقابی  شرکت حفاري استوان کیش (سهامی خاص)

در اداره ثبت شرکتهاي منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و  411387176319و کد اقتصادي   14000024648ملی  
و دفتر هماهنگی به نشانی تهران،  0764- 4421704تلفن   3طبقه اول واحد  -27نشانی آن در جزیره کیش، بلوار ایران ، قطعه 

و دورنگار 021-26421987و شماره تلفنو پنج چهار  اتطبق 148خیابان ظفر، بعد از شمس تبریزي ، جنب بانک شهر ، پالك 
 و  نامیده می شود) از یک طرف "کارفرما"د (که منبعد در این قراردا 26422355-021

 ...................و کد اقتصادي شماره  ...........با شناسه ملی  ............که تحت شماره  ................. يآقا یندگیبه نما ...................شرکت 
 "ارپیمانک"(که منبعد در این قرارداد  .................تلفن ..................به ثبت رسیده است به نشانی  .............در اداره ثبت شرکت هاي 

 نامیده می شود) از طرف دیگر قرارداد ذیل منعقد گردید. 

  نظر به اینکه 
 100پاسارگاد  ي، نسبت به اجاره دستگاه حفار956-96-35) در چارچوب قرارداد شماره PPPPالف) شرکت نفت و گاز پارس (

پاسارگاد با بهره  ياز شرکت گسترش انرژ یپارس جنوب يگاز دانیم 5 یال 2 يفازها يچاهها دیتوان تول شیجهت افزا
 اقدام نموده و يپژواك انرژ یمهندس اتو شرکت خدم شیاستوان ک ياز خدمات شرکت حفار يریگ

                                  و استفاده نماید در مبادي ورودي کشور گمرکات هیکاال از کل صیترخمایل است از خدمات پیمانکار به منظور کارفرما ب) 
نجام قادر به ا مجرب نیروي انسانیی، فنی، تجربتوانمندیهاي  بودن دارابا صراحتًاً تأیید و اعالم نموده است که پیمانکار ج)  

 خدمات موضوع قرارداد می باشد. 
 : ذیل مبادرت نمودند اتتوافق به شرحنسبت به انعقاد قرارداد حاضر  نیطرف، مانکاریو اعالم پ دییا توجه به تاب

 شرح کار / موضوع قرارداد -1ماده 

 صی، ترخ یکارت بازرگان يریشرکت اعم از واردات با بکارگ ازیمورد ن یعبارت است از انجام و ارائه خدمات گمرکرارداد موضوع ق
مرکات گکلیه مبادي گمرکی مستقر بنادر اصلی در از طرف کارفرما در  یاعالم یواردات يوتاژ کاالهاو ک تیموقت، ترانز ،یقطع

 يریارگبا بک  کشور در سراسرمستقر در فرودگاههاي بین المللی گمرکات  ریو در صورت لزوم در سا یاصل نیمناطق آزاد و سرزم
مطابق  يجار نیو قوان راتطبق مقر کاال به کارفرما صیو ترخ یاسناد قانون هیکل لیتحوو  مانکاریپ ایکار  صیترخ یکارت بازرگان

 . )1 مهیبا مفاد مندرج در شرح کار (ضم

  اسناد و مدارك قرارداد -2ماده 
اسناد و مدارك مشروح زیر به منزله اجزاء متشکله و جزء الینفک قرارداد حاضر محسوب گردیده و از مستندات آن به شمار 
 رفته و مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت وجود هرگونه تناقض بین آنها به ترتیب مندرج در ذیل اولویت خواهند داشت:  

  قرارداد حاضر.  سند -الف
  ) شماره یک ضمیمه(کار  شرح  -ب
 )  دوشماره  ضمیمھ(ریز قیمت / آحاد بھائ خدمات  -ج
 
 

 



     

 

  

  
گمرکات در  هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیانجام تشر قرارداد  

 شیک رهیو جز یاصل نیسرزم

  
 خاص)  کارفرما : شرکت حفاري استوان کیش(سهامی ...........................پیمانکار :  

 .....................قرارداد شماره : 

   پرداخت طیشراو مبلغ  – 3ماده 

ریال بدون مالحظه  )..............( ..................سقف ناخالص مبلغ برآوردي قرارداد در قبال انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ  -3-1
 .مالیات ارزش افزوده می باشد 

حق الزحمه پیمانکار در قبال انجام خدمات موضوع قرارداد و ایفاي تعهدات مندرج در آن و در چارچوب مفاد مندرج در  -3-2
هر مورد سفارش متناسباً با ارائه صورتحساب اجراي ارجاعی  رداحسب موتعداد و با توجه به این قرارداد  2و ضمیمه  3ماده 

(سی)  30همراه با نسخه اصل اسناد ترخیص که بنام کارفرما صادر شده اند ظرف مدت  کار منضم به گزارش کار انجام شده
و شماره شبا  ..............................به شماره پیمانکار به حساب ي پس از تأیید نماینده کارفرما روز کار

PP.............................................  قابل پرداخت می باشد.  ...............................شعبه ......................نزد بانک 
نسبت به تکمیل و کاري در صورت عـدم تایید صورتحسابها به پیمانکار عودت و ایشان حداکثر ظرف مهلت هفت روز  -3-3

 آن قسمت از صورتحسابهاي تایید شده وفق قرارداد پرداخت خواهد شد.استرداد آن اقـدام خواهـد نمـود بـدیهی است 
نرخ هاي مندرج در ضمیمه شماره دو در طول مدت قرارداد ثابت و مقطوع بوده و مشمول هیچگونه قرارداد و  مبلغسقف  -3-4

 پرداخت نخواهد شد. مانکارپیبابت خدمات موضوع این قرارداد به  هیچگونه مبلغ اضافه دیگريو مازاد بر آن نبوده تعدیل 
لیتی وکارفرما از این بابت هیچگونه مسئ بعهده و هزینه مشارالیه بوده و پیمانکارپرداخت هرگونه مالیات متعلق به درآمد  -3-5

 کارفرما از هر بابت مصون و مبري می دارد.  پیمانکارنداشته و 

 افزایش یا کاهش قرارداد – 5ماده 
 % 25میتواند با رعایت کلیه شرایط قرارداد و عدم افزایش در نرخهاي مندرج در ضمیمه دو تا میزان مبلغ این قرارداد  -5-1

کاهش یابد، پیمانکار  %25(بیست و پنج درصد) افزایش یابد. در صورتیکه حجم خدمات تحت قرارداد به هر دلیلی بیش از 
 نماید. این اصل را پذیرفته و حق هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب می

رارداد ق مانکاریپ د،یجد مانکاریکارها به پ لیکارفرما و تا زمان تحو یو اعالم کتب ازیپس از خاتمه مدت قرارداد در صورت ن -5-2
 .قرارداد حاضر ادامه دهد مهیمدت سه ماه با نرخ مندرج در ضم يمکلف است به خدمات خود حداکثر برا

 مدت قرارداد   – 6ماده 
بوده و در صورت توافق طرفین به مدت یکسال کامل شمسی داراي اعتبار  1400/ .../... غایتل 1399 /.../...این قرارداد از تاریخ 

   .براي دوره مشابه قابل تمدید میباشد

 کسور قانونی -7ماده 
باستثناي  رهیبر درآمد و غ اتیقرارداد اعم از مال نیا ه در اجراي شرح کارمتعلقو عوارض  یقانون اتیپرداخت هرگونه مال -6-1

نزد هر  ییکارفرما را از هر گونه ادعا مانکار،یبوده و پ مانکاریپ نهیبعهده و هزهزینه هاي مستقیم ناشی از ترخیص کاال تماما 
 دارد. یو مصون م يخود مبر نهیخصوص به هز نیدر ا یمرجع

کسر و بعنوان (پنج درصد)   %5معادل  مانکاریکارفرما از هر صورتحساب پ ،قانون تامین اجتماعی 38ماده  در راستاي اجراي -6-2
و همچنین پرداخت آخرین  بیمه مبالغ سپرده ادخود نگهداري خواهد کرد. استردحسابهاي تامین اجتماعی نزد بیمه سپرده 

 امین اجتماعی خواهد بود.صورتحساب پیمانکار منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان ت

 



     

 

  

  
گمرکات در  هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیانجام تشر قرارداد  

 شیک رهیو جز یاصل نیسرزم

  
 خاص)  کارفرما : شرکت حفاري استوان کیش(سهامی ...........................پیمانکار :  

 .....................قرارداد شماره : 

 یاتی، مصوبات و بخشنامه هاي سازمان امور مال نیقوان نیبر ارزش افزوده (در صـورت تعلـق) وفـق آخر اتیدر خصوص مال -6-3
 ثبت ارزش افزوده اقدام خواهد شد. یاقدام و با ارائه گواه

 کار و تعهداتتضمین انجام  -8ماده 
فقره چک معتبر  کیارائه  ابالغ کار از طرف کارفرما،پس از موعد مقرر شرح کار در  لیتحوبا توجه به ضرورت اتمام و  -8-1

آن به  يبر رو یمطلب چگونهی( ده درصد) کل مبلغ قرارداد بنام کارفرما و بدون درج ه %10کارفرما، معادل  ی بهشرکت
توسط پیمانکار الزامیست. سند تضمین  ،بنام کارفرما ضمانت انجام کاربعنوان  انعقاد قرارداد) ماه پس از دوازده( 12 خیتار

 عودت خواهد شد. مانکاریبه پو تایید نماینده کارفرما   همزمان با تسویه حساب نهایی شرح کاراتمام  پس از
انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهاي وارداتی از مبادي ورود به گمرکات در سرزمین اصلی و یا در به ضرورت  نظر -8-2

ه چک یا سفته معتبر بارائه پیمانکار موظف است نسبت به  ابالغ کار از طرف کارفرما،پس از موعد مقرر در جزیره کیش 
ارزش اعالم شده از سوي کارفرما (به حسب مورد) بر کاالي وارداتی و یا  PPPارزش معادل  ويبنام و  تشخیص کارفرما

ماید. اقدام ن تحویل کاالي ترخیص شده به کارفرماضمانت بعنوان ،  برابري نرخ ارز در سامانه سنا در روز ابالغارزش اساس 
نی بازرگاابالغ شرح کار و قبل از تحویل اسناد پس از مذکور میبایست حداکثر ظرف مدت یک روز کاري  سفته ایچک 

 مانکاریپه ترخیص ب سند تضمین مربوط به هر یک از موارد ظهر نویسی شده به پیمانکار، به کارفرما تسلیم گردد. استرداد
 به نماینده کارفرما خواهد بود.  ي ترخیص شدهاتمام تشریفات مربوطه و تحویل کاال پس از

 جریمه تاخیر / عدم انجام شرح کار -9ماده 
بر انجام شرح  یکارفرما مبن یکتب درخواست افتیپس از در یمی) روز تقوپنج( 5ظرف مدت حداکثر  مانکاریچنانچه پ -9-1

نسبت به انجام بموقع شرح کار اقدام ننموده  )14(ماده  ياز حوادث قهر یبجز موارد ناش یلیبه هر دل کار به حسب مورد،
حداکثر تا سقف  کارفرما یپس از زمان درخواست کتب ریهر روز تاخ يموظف خواهد بود به ازا د،یمورد قصور نما نیو در ا

 شرح کار مورد درخواستارزش (ده درصد)  % 10حداکثر تا سقف درصد)  دو( % 2معادل  ی، مبلغروز تقویمی) پنج( 5
ر انجام د ریاز قصور و تاخ یناش مهیجر هیکارفرما محق است راسا نسبت به تاد نرویاز ا د،یپرداخت نما ریمه تاخیبعنوان جر

 راتی) اقدام نموده و در صورت بروز تاخ8(ماده و تعهدات  کارانجام تضامین مطالبات پیمانکار و یا شرح کار از محل 
ارسال ابالغ  همزمان باشرح کار بر انجام  یکارفرما مبن یدرخواست کتباز زمان  یمی(پنج) روز تقو 5از  شیب مانکاریپ

واند ت یو کارفرما م دینمایرا از خود سلب م یحق هر گونه اعتراض مانکاریاساس پ نیو بر ا نمودهفسخ  راقرارداد  ،یکتب
 .دیبه شرح فوق اقدام نما) 7( ماده تعهدات کار و مین انجام انسبت به ضبط تض

لغ اوصول مازاد خسارات وارده (چنانچه مب يمانع مراجعه کارفرما به دادگاه صالح برا ضبط تضامین انجام کار و تعهدات -9-2
 بود. نخواهدمین مذکور تکافوي جبران خسارات وارده به کارفرما را ننماید) اتض

 تعهدات پیمانکار   -10ماده 
بنام  االهاکن اساس ضروریست کلیه اسناد ترخیص پیمانکار متعهد است کلیه کاالها را بنام کارفرما ترخیص نموده و بر ای -10-1

 ویل نماینده کارفرما شود.نیز تحکارفرما صادر و نسخه اصل آنها 

 



     

 

  

  
گمرکات در  هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیانجام تشر قرارداد  

 شیک رهیو جز یاصل نیسرزم

  
 خاص)  کارفرما : شرکت حفاري استوان کیش(سهامی ...........................پیمانکار :  

 .....................قرارداد شماره : 

پیمانکار حق واگذاري عملیات موضوع این قرارداد را بصورت جزیی یا کلی به غیر ندارد مگر پس از اخذ مجوز کتبی از  -10-2
 کارفرما. 

به اخذ نسبت  این قرارداد شماره یکشرح کار ضمیمه  است بمنظور انجام موضوع و مفاد مندرج در پیمانکار متعهد -10-3
به هزینه خود و ارائه  هاي ذیربطاز سازمانو یا هرگونه مجوز مـرتبط اعم از پیش بینی شده و یا نشده وز هاي الزم مج

. بدیهی است در صـورت عـدم رعایـت استانداردها و مقررات آمره حاکم اقدام نمایدیک نسخه از آن به نماینده کارفرما 
ر این بربط تماما بعهده پیمانکـار بـوده و مسئولیت پاسخگویی به مراجع ذی ،موضوع قرارداد انجام شرح کارمربوط به 

 . داردها، دعاوي و غیره مصون و مبري میکارفرما را به هزینه خود از کلیه ادعااساس پیمانکار 
توسط نماینده کارفرما، پیمانکار متعهد  بر انجام شرح کار به حسب مورد یکارفرما مبن یدرخواست کتباعالم بمحض  -10-4

 ایندر چارچوب مفاد مندرج در به ارائه خدمات حداکثر ظرف مدت یک روز کاري پس از دریافت ابالغ شرح کار نسبت 
 اقدام نماید. یقرارداد در تمام

پیمانکار اقرار می نماید که کاالي موضوع قرارداد به صاحب کاال تعلق داشته و پیمانکار حق هیچگونه دخل و تصرفی به  -10-5
 هر شکل و عنوان را ندارد.

 پیمانکار موظف است پس از دریافت اسناد کاال بالفاصله جهت تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی اقدام نماید. -10-6
مقررات جمله از دستور العمل ها  آئین نامه ها و ،بخش نامه ها ،قوانین و مقررات و اقرار نمود که از کلیهپیمانکار اعالم  -10-7

 است.و ملزم به رعایت دقیق آنها  الزم و کافی دارد یگاهگمرکی کشور و مقررات بانکی مربوطه آ
کاال، بالفاصله نسبت به ترخیص کاال اقدام نموده و  پیمانکار موظف است پس از حمل کاال به گمرك و دریافت اسناد -10-8

 به نماینده کارفرما تحویل دهد.اسناد مربوطه را (پنج) روز کاري کاال را ترخیص و  5حداکثر ظرف مدت 
پیمانکار موظف است کلیه هزینه هاي مربوط به ترخیص کاال و انجام عملیات گمرکی را بر اساس تعرفه هاي رسمی در   -10-9

 ی پرداخت نماید.زمان مقتض
ترخیص، گردش کار و هزینه هاي مربوط به پروانه هاي گمرکی کاالها را براي  کار موظف است پس از انجام عملیاتپیمان -10-10

 هر مرحله در قالب صورت حساب جداگانه تنظیم و به همراه اسناد مثبته و مدارك مربوطه به کارفرما تحویل دهد.
اشکال در جریان تشریفات مرتبط با ترخیص کاالها که رفع آن از عهده پیمانکار خارج در صورت مواجه شدن با هر گونه  -10-11

 باشد، پیمانکار موظف است مراتب را در حداقل زمان ممکن به کارفرما اعالم نماید.
ق طری تواند به هر کارفرما میدر مورد انجام امور گمرکی و ترخیص کاال، تعهدات خود انجام از  پیمانکاردر صورت تخلف  -10-12

 %20بعالوه را  هزینه آن اجراء وکه پیمانکار از اجراي آن خودداري کرده و یا عاجز مانده است ممکن آن قسمت از کار را 
 مستهلک خواهد شد. انجام کار باالسري از مطالبات پیمانکار کسر و یا از محل تضمین  )درصد(بیست 

ثالث یا پرداخت به اشخاص ثالث بجز آنچه براي اجراي موضوع  کار حق ایجاد تعهد براي کارفرما در قبال اشخاصپیمان -10-13
 .میباشدو به هزینه خود مسئول  اهد داشت و در غیر این صورت رأسااقرارداد به لحاظ قانونی و قراردادي الزم باشد نخو

منطقه  خود در تیاز جمله مجوز فعال یمدارك و اسناد ثبت هیموظف است قبل از انعقاد قرارداد نسبت به ارائه کل مانکاریپ -10-14
 .دیاقدام نما شیک رهیدر جز ياقتصاد ژهیو

 کارفرما تعهدات – 11ماده 

 



     

 

  

  
گمرکات در  هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیانجام تشر قرارداد  

 شیک رهیو جز یاصل نیسرزم

  
 خاص)  کارفرما : شرکت حفاري استوان کیش(سهامی ...........................پیمانکار :  

 .....................قرارداد شماره : 

 بدونیک وکالتنامه رسمی  مربوط به ترخیص کاالها از مبادي گمرکی، کارفرما موظف است جهت انجام امور محموله -11-1
 تنظیم نماید.کتبا توسط پیمانکار معرفی میشود، که پیمانکار  نمایندهحق توکیل بغیر به نام 

ر دقرار دهد.  کارفرما موظف است کلیه اسناد الزم و ضروري مربوط به ترخیص کاال را به طور کامل در اختیار پیمانکار -11-2
ارفرما ک به عهده ناشی از این امرو زیان احتمالی  جبران ضررمسئولیت ، صورت ارائه اطالعات و اسناد نادرست به پیمانکار

 می باشد.
پرداخت کلیه هزینه هاي رسمی ترخیص کاال شامل؛ هزینه هاي نمایندگان خطوط کشتیرانی، شرکت هاي حمل و نقل  -11-3

بین المللی و هواپیمایی، هزینه حق ورود کاال و عوارض گمرکی و بندري و انبارداري کاالهاي مورد نیاز کارفرما بر عهده 
ر طی مدت قرارداد به نمایندگی از سوي کارفرما در قالب قرارداد حاضر و بر اساس تعرفه د پبمانکارکارفرما می باشد که 

هاي رسمی و قانونی به سازمان ها و مراجع ذیربط پرداخت و مدارك مثبته و اسناد مربوطه را همراه با صورتحساب به 
قیم و غیر مستقیم مربوط به انجام موضوع کارفرما تحویل خواهد داد. به غیر از هزینه هاي مذکور، سایر هزینه هاي مست

 کار خواهد بود.پیمانقرارداد به عهده 
انکار پیمدر صورت هرگونه تأخیر و یا توقف عملیات ترخیص کاالها که از سوي سازمان هاي ذیربط صورت گرفته است و  -11-4

ام اقدام به انجپیمانکار با مساعدت در بروز آن دخالتی نداشته و رفع آن نیز به تنهایی از عهده وي خارج باشد، کارفرما 
 مراحل ترخیص کاال خواهد نمود.

مفاد مندرج در این قرارداد  در چارچوب پرداخت بموقع مطالبات پیمانکار و تسویه حساب نهایی مربوط به انجام شرح کار -11-5
 .بر عهده کارفرما میباشد

 نماینده پیمانکار -12ماده 
 قرارداد، شخص واجد شرایطی را به عنوان نماینده خود کتبًا به کارفرما معرفی نماید.پیمانکار مکلف است همزمان با شروع 

 نماینده کارفرما -13ماده 
 توسط ایشان به صورتقرارداد  نیا يپس از امضایا هر شخص دیگري که  پشتیبانی ونماینده کارفرما در این قرارداد مدیر 

بایستی خدمات مورد نیاز را به نحوي که رضایت کامل نماینده کارفرما را تامین پیمانکار گردد، خواهد بود. مکتوب معرفی می
نماید انجام داده و از دستورات و راهنمائی هاي نماینده کارفرما در اموري که به خدمات موضوع این قرارداد مربوط است دقیقاً 

  تبعیت نماید.

 موارد حوادث قهري -14ماده 
قهري که خارج از اراده طرفین و غیر قابل اجتناب باشد (از قبیل جنگ، انقالب، سیل، زلزله) و هرگاه به دلیل بروز حوادث 

اجراي موضوع قرارداد براي یکی از طرفین، عمال غیر ممکن گردد، در اینصورت طرف ذیربط مراتب را کتبا به دیگري اعالم و 
انچه طرفین ظرف مدت دو هفته به توافق نرسند و شرایط سپس به منظور یافتن راه حل با یکدیگر مذاکره خواهند نمود، چن

قهري همچنان ادامه داشته باشد، ختم قرارداد اعالم می گردد و هزینه هاي احتمالی که تا تاریخ ختم قرارداد، پیمانکار مستحق 
 دریافت آن است محاسبه و طبق مفاد قرارداد حاضر توسط کارفرما به وي پرداخت میگردد.

 

 



     

 

  

  
گمرکات در  هیکاال از کل صیو ترخ یگمرک فاتیانجام تشر قرارداد  

 شیک رهیو جز یاصل نیسرزم

  
 خاص)  کارفرما : شرکت حفاري استوان کیش(سهامی ...........................پیمانکار :  

 .....................قرارداد شماره : 

 

 فسخ قرارداد  -15ماده 
چنانچه پیمانکار به هر نحوي از انجام تعهدات قراردادي خود تخطی نموده و یا نسبت به رعایت مفاد قرارداد حاضر قصور نماید 

تشخیص و روز قبل مراتب فسخ قرارداد را به پیمانکار اعالم خواهـد نمـود و بـا صـالحدید  15کارفرمـا ،ضمن یک اخطار کتبی از 
 کسر خواهد نمود.  توسط پیمانکار، مین ارائه شدهاتضمطالبات و یا خسارات وارده از این بابت از محل  تادیهت بـه خـود نسـب

چنانچه هر یک از طرفین قرارداد مایل به همکاري و یا ادامه قرارداد نباشد می بایستی از یک مـاه قبـل بـه طـرف دیگـر اطـالع  
 . نمایدویه حساب اقدام داده و نسبت به فسخ قرارداد و تس

بدیهی است که مبناي تسویه حساب تا تاریخ روز فسخ قرارداد با احتساب عملکرد واقعی پیمانکار با تایید نماینده کارفرمـا خواهـد  
 بـود. 

بصورت یک ه (پانزده ) روز 15با اعالم کتبی کارفرما می تواند بنا به تشخیص و صالحدید خود قرارداد را  ،عالوه بر موضوع فوق
 طرفه فسخ نماید.  

  قوانین حاکم –16ماده 
 در خصوص این قرارداد و سایر موارد پیش بینی نشده وفق قوانین جاري حاکم در جمهوري اسالمی ایران رفتار خواهد شد. 

 حل اختالف   -17ماده 
تفسیر و اجراي مفاد این قرارداد اختالفی بین طرفین بروز نماید این اختالف بدوأ از طریق مذاکره حل و فصل  چنانچه در

 خواهد شـد و چنانچه حل اختالف از طریق مذاکره مستقیم میسر نشود، موضوع به دادگاه صالحه ارجاع خواهد شد . 

  نسخ قرارداد :  -18ماده 
  .و مبادله گردید رسیده امضاء طرفین به حکم واحد باتهیه و نسخه  3 در وبند  33، ماده 18این قرارداد در 

 ......................شرکت حفاري استوان کیش(سهامی خاص)              شرکت 
                             ..............................نام و نام خانوادگی:                                 نوقابی نام و نام خانوادگی: مرتضی پاکروان

                                               سمت: مدیر عامل                     و عضو هیئت مدیره عامل سمت: مدیر
 امضاء                         ضاء  ام

  
                                                              ..............................  : ینام و نام خانوادگ                                   يعماد ی: محمد عل ینام و نام خانوادگ

                              عضو هیئت مدیرهسمت:                                             رهیمد اتیه سییر بیسمت : نا

            امضاء                          امضاء   
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