
   

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي                                                                                                                                                                              ركت مجتمع گاز پارس جنوبيش

  

  ۷۴۳۰/٩٩ :مناقصه شماره گزارش شناخت

  سوم  با راننده  پااليشگاه ديزليو وسائط نقليه سبك بنزيني و اجاره  راهبري خودروهاي سبك ، نيمه سنگين و سنگين و تامين 

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  مشخصات پروژه:

  

  

  

  

سوم شركت  پااليشگاههمانان يكنان ، مكار،مديران و انتقال جابجائي  ،رفع نيازهاي عملياتي ،تعميراتي ، سرپرستي هدف كلي مناقصه  : 

  مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در استان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از طريق :

  . راهبري خودروهاي سبك ، نيمه سنگين و سنگين -1

داراي سيستم ترمز ضد قفل   LXسمند /GLX 405شامل پژو  )با راننده ساعته 24و12سواري  (بنزيني وسائط نقليه سبك امينت-2

)ABSو 16به تعداد حداقل (   ) و كيسه هوا و ( هايما خودرو دستگاهS7(ويا خودرو مشابه ) ) مكسوس يا و ميني بوس   )يكدستگاه

  .دستگاه )  2(  باراننده ساعته 24 ايسوزو

  

  

  

 پااليشگاه سوم  تعميرات سرپرستو  كارفرمانماينده اصلي  به عنوان شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  مديريت پااليشگاه سومسرپرست 

  را بعهده خواهد داشت .پيمان مسئوليت نظارت بر بخشهاي مختلف   بعنوان دستگاه نظارت

  

  

  

  سال شمسي است.  ) دو( 2 مدت اوليه پيمان از تاريخ ابالغ شروع بكار لغايت 

  

  

  

  

 تامين شده است  ريال 191،710،205،541   شركت ـ منابع داخلي به مبلغ  منابع مالي اين مناقصه  از محل اعتبارات جاري.  

  ميباشد ريال   037،816،545،187ه مناقصموضوع  كارفرما جهت انجام خدماتبراورد. 

  

  

  
 

  الف )نياز به اسناد فني نمي باشد.

  مي باشد  فوق الذكر ۱بند ح ب) وظائف پيمانكار بصورت كامل در شرح پيمان قيد گرديده است و اهم وظائف  به شر

  

  

  

عنوان مشخصات كلي ،اهداف كلي و كمي  - ١

  پروژه

  سازمان كارفرمائي - ٢

 

 ) عهدات موضوعبرنامه زماني كلي اوليه(متناسب با ت-٣

مناقصه

 اطالعات تامين مالي پروژه -٤

 اسناد فني و اطالعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرائط كار تبيين نمايد -٥



  
تهيه و تامين صبحانه و نهار و شام به همراه ماست يا ساالد و دوغ يا تهيه و تامين يك وعده غذا در محل كار و همچنين   -۱-۶

قر مي دلستر در ظروف يكبار مصرف گياهي براي آن عده از نيروهاي پيمانكار كه در زمان استراحت در خوابگاههاي پيمانكار مست

  .   باشند به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد

يك وعده نيمه شبي شامل بيسكويت يا كيك به همراه شير يا آبميوه در محل كار براي به هزينه خود پيمانكار موظف است  -۲-۶

 پرسنل نوبتكار خود تهيه و سرو نمايد.

  .ي مفاد پيمان ضروريست برعهده پيمانكار ميباشد بشرح جدول ذيل كه جهت اجرا خودروهاي استيجاريتامين كليه  -۳-۶

  

  با راننده :و ميني بوس تامين خودروهاي استيجاري سبك سواري 

  تعداد  نوع خودرو استيجاري  رديف

  ١٥  به باال ٩٦با راننده مدل   LXساعته /سمند ١٢ GLX ۴۰۵پژو   ١

  ١ به باال ٩٦با دو راننده مدل   LXساعته /سمند  ٢٤ GLX ۴۰۵پژو   ٢

  ١   ۹۷مدل  با راننده-ساعته ۱۲( ويا خودرو مشابه)  S7هايما سواري   3

  ٢  به باال با دو راننده ۹۵ساعته مدل  ۲۴ مكسوس يا ايسوزوميني بوس   4

  ١٩  جمع كل خودروهاي استيجاري :

  

   

و احتمال فعاليت خارج از اين كيلومتر از مركز شركت مي باشد  ۱۰۰تا ي استيجاري شعاع حركتي و فعاليت كليه خودروها  - ۴-۶

  .كيلومتر مي باشد  ۱۵۰۰محدوده جهت هر خودرو در هر ماه تا حدود 

تامين محل خواب ، غذا و پرداخت مزاياي متعلقه طبق قانون كار به رانندگان ، هنگام اعزام به ماموريت بعهده و هزينه  -۵-۶

وريت داراي امكانات رفاهي شركتي باشد هماهنگي الزم توسط دستگاه پيمانكار مي باشد در صورتي كه كارفرما در محل اعزام مام

  نظارت انجام خواهد شد

  تهيه و تامين سوخت كليه خودروهاي استيجاري به هر طريق ممكن بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد. -۶-۶

 ارزيابي و برآورد مي گردد: ميزان تقريبي مسافتي كه ماهيانه هر خودرو بطور متوسط مي پيمايد طبق جدول ذيل -۷-۶

 

  تعداد  محل فعاليت  نوع خودرو  رديف
متوسط مسافت طي شده روزانه /كيلو متر 

  جهت هر خودرو

  ١٥٠  ٣  تاكسيراني  ساعته١٢  LXسمند / GLX ۴۰۵پژو   ١

  ١٠٠  ١٢  در اختيار واحدها  ساعته١٢  LXسمند / GLX ۴۰۵پژو   ٢

٣  
با دو ساعته  ٢۴ LXسمند / GLX ۴۰۵پژو 

  نندهرا
  ١٥٠  ١  در اختيار واحدها

  ٢٠٠  ١  مدير در اختيار  ساعته ۱۲با راننده  ۷Sهايما   ٤

  ٢٠٠  ٢  در اختيار  با دوراننده ساعته ۲۴ميني بوس   ٥

    ١٩  جمع خودروها

  

و بعهده به هر دليل  و جزئي و خريد كليه لوازم يدكي گيربكس و غيره ) ـ( هزينه تعمير كامل موتور اعم از كلي  تعميرات -۸-۶

  .پيمانكار مي باشدهزينه 

پيمانكار مي  و هزينه تمامًا بعهده و غيره  روغن ، فيلتر روغن ، فيلتر هوا ، الستيك و تيوپ ، خريد و تعويض قطعات تامين -۹-۶

   .باشد

مسئوليت جبران خسارات ناشي از د .نكليه وسائط نقليه بايستي بيمه شخص ثالث و بيمه سرنشين و بدنه بصورت كامل باش-۱۰-۶

  عدم تمديد به موقع  بيمه هاي مذكور به عهده پيمانكار مي باشد.

 برنامه تداركاتي پروژه(تداركات داخلي و خارجي)/ خالصه اي از تعهدات پيمانكار -٦



 ميني بوس مدل، و باالتر   ۹۶موضوع پيمان ميبايست مدل ( سال ساخت)   LXسمند / GLX ۴۰۵پژو  سواريخودروهاي  -۱۱-۶

  اريخي است كه شركت سازنده در اوراق فروش ثبت نموده است .باشند و مدل خودرو تبه باال  ۹۷مدل   هايماسواري باال و  به ۹۵

تهيه پيراهن فرم اداري جهت كليه نفرات شاغل در پيمان و تجهيزات ايمني فردي متناسب با نوع شغل به عهده و هزينه  -۱۲-۶

  پيمانكار است .

سب ، كفش ايمني مناسب ، كاله ايمني ،  كه شامل لباس كار منا تعميرات اساسيتهيه البسه ايمني مناسب كار در دوره -۶-۱۳

  . هايماو سمند /دستكش و عينك جهت كليه رانندگان به استثناي رانندگان خودروهاي پژو 

  

  راهبري خودروهاي سبك ، نيمه سنگين و سنگين : 

  

  ، ليفتراك ، جرثقيل بشرح ذيل : بري خودروهاي سبك ، آمبوالنسها راه

 مبوالنس (روزكار و شبكار)راهبري خدمات بهياري و راهبر آ  

 (روزكار و شبكار) راهبري خودروهاي سبك تويوتا  

 (روزكار و شبكار) راهبري ليفتراك با گواهينامه ويژه 

  تن با گواهينامه پايه يك و ويژه (روزكار و شبكار) ۱۰راهبري جرثقيل 

 (روزكار و شبكار) سرپرستي كارپول  

  

  

  

  

و شهرهاي بوشهر (بندر عسلويه)  استاندر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در  محدوده عمليات بخش راهبري خودروها -۱۴-۶

  . مي باشدت اعزام به ماموريت) بوشهر و شيراز (در صور

حوزه تردد جهت وانت تويوتاهاي ديزل ، در محدوده تاسيسات مجتمع و براي خودروهاي آمبوالنس شهرهاي بوشهر و  تبصره:

  شيراز مي باشد . 

موظف است كليه تعميرات جزئي و كلي و سوخت خودروهاي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بعهده كارفرما بوده و پيمانكار  -۱۵-۶

ضمن مراقبتهاي مستمر از خودروها ، هرگونه نقص و اشكال و همچنين نياز به تعويض روغن ، فيلتر را بصورت كتبي سريعا" به ناظر 

 پيمان اطالع دهد.

كليه خودروهاي متعلق به مجتمع گاز پارس جنوبي صحيح و سالم به پيمانكار تحويل كه پس از خاتمه پيمان به همان  -۱۶-۶

 اوليه صحيح و سالم تحويل نماينده كارفرما مي گردد. صورت

بيمه شخص ثالث و بيمه كامل بدنه خودروهاي (متعلق به كارفرما كه راهبري آنها بعهده پيمانكار مي باشد) بعهده كارفرما   -۱۷-۶

خاطي از مطالبات پيمانكار است و درصورتيكه تصادف شديد پيش آيد و راننده مقصر شناخته شود ضمن كسر جريمه عملكرد راننده 

( به تشخيص كارفرما ) چنانچه هزينه تصادف باالتر از مبلغ تعيين شده از طرف اداره بيمه محاسبه گردد مابه التفاوت آن توسط 

  اهبران خودروهار نحوه كاركرد و برآورد حداقل تعداد نفرات

  جايگزين  شبكار  روزكار گروه شغلي  شــــــــــــــرح رديف
جمع كل نفرات با 

  جانشين

  ۶  2  2  2 ۱۲ بهيار و راهبر آمبوالنس  ۱

  ۲۷  ۹  6 12 ۷  راهبر خودرو سبك تويوتا  ۲

  ۳  1  1 1 ۹ راهبر ليفتراك  ۳

  ۳  1  1 1 ۱۲ تن  ۱۰راهبر جرثقيل   ۴

  ۳  1  1  1  ۱۲  سرپرستان كارپول  ۵

  ۱ - - ۱  ۱۲  نماينده ايمني  ۶

در زمان  جايگزيناحتساب  باجمع كل نفرات 

 نفر ۴۳:  استراحت و مرخصي استحقاقي
۱۸  ۱۱  ۱۴ ۴۳ 



وظف پيمانكار پرداخت و يا از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد ضمنا" در حوادث جزئي بدون استفاده از بيمه نامه ، پيمانكار م

به رفع عيب خودرو مي باشد. بديهي است بيمه شخص ثالث و بيمه كامل بدنه و كليه هزينه هاي مربوط به خودروهاي استيجاري 

  بعهده و هزينه پيمانكار است

  

  

  

 

 

  قوانين بيمه و تامين اجتماعي.  

 قوانين مربوط به وزارت دارائي و اقتصادي و قوانين مربوط به مالياتها.  

 ط به مناطق ويژه اقتصاديقوانين مربو. 

  الزامات ايمني مطابق با مقررات و دستورالعمل هاي جاريHSE   در مجتمع.  

   شركت ملي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي وايمني ،بهداشت و محيط زيست  پيمانكاران   هايدستورالعمل

  .گاز ايران  

  مجموعه راهنماهای بهداشت امورHSE  شرکت ملی گاز ايران.  

 اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بند ج ماده  براساسمالحظات زيست محيطي  رعايت

  .قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ۱۰۴

 نظيربيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص )قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه ( -٧


