
  

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي                                                                                                                                                                              ركت مجتمع گاز پارس جنوبيش

  

  6301/99 :مناقصه شماره گزارش شناخت

راهبري خودروهاي سبك، نيمه سنگين و سنگين و تامين و اجاره وسائط نقليه سبك بنزيني وميني بوس و ماشين آالت سنگين  با راننده  

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي.پااليشگاه اول 

  مشخصات پروژه:
  

  
  

  

 و اجاره امينو ت و سنگين يمه سنگينن ،خودروهاي سبكراهبري  هدف از موضوع فوق عبارتست از:هدف كلي مناقصه  : 

سمند ال.  ، مشابه  يا خودروS7هايما : با راننده شامل ساعته12بنزيني سواري و وانت بنزيني و ديزلي وسائط نقليه سبك

آي و  2000دو كابين مزدا بنزيني بي وانت) و كيسه هوا، ABSداراي سيستم ترمز ضد قفل (  GLX 405ايكس و پژو 

 مديرو انتقال جابجائي  ،تعميراتي، سرپرستي رفع نيازهاي عملياتي، مجهز به كولر و جهت مكسوسزو يا ميني بوس ايسو

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در استان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ منطقه  اولپااليشگاه  همانانيم و كاركنان،پااليشگاه

  باشد.مات ذكر شده ميويژه اقتصادي انرژي پارس که پيمانکار موظف به انجام خد

  

  

بعنوان اول پااليشگاه   تعميراتو رئيس  كارفرمابه عنوان نماينده اصلي  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  اولمديريت پااليشگاه 

  را بعهده خواهند داشت پيمان بر بخشهاي مختلف اصلي دستگاه نظارت 

  

  

  

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

  

  

  

  

  

 تامين شده است از محل اعتبارات جاري شركت ـ منابع داخلي  اين مناقصه  منابع مالي .  

  

  

  

  

 
  

  الف )نياز به اسناد فني نمي باشد.

  

عنوان مشخصات كلي ،اهداف كلي و كمي  - 1

  پروژه

  سازمان كارفرمائي - 2

 

 ) برنامه زماني كلي اوليه(متناسب با تعهدات موضوع-3

 ) مناقصه

 اطالعات تامين مالي پروژه -4

 ه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرائط كار تبيين نمايداسناد فني و اطالعاتي ك -5



  مي باشد  فوق الذكر 1بند ب) وظائف پيمانكار بصورت كامل در شرح پيمان قيد گرديده است و اهم وظائف  به شرح 

  

  

  

  

  
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   -1-6

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

  .   كار مي باشدباشند به عهده و هزينه پيمان

يك وعده نيمه شبي شامل بيسكويت يا كيك به همراه شير يا آبميوه در محل كار براي به هزينه خود پيمانكار موظف است  -2-6

 پرسنل نوبتكار خود تهيه و سرو نمايد.

  .كار ميباشد بشرح جدول ذيل كه جهت اجراي مفاد پيمان ضروريست برعهده پيمان خودروهاي استيجاريتامين كليه  -3-6

  باراننده و ماشين آالت سنگين و ميني بوس تامين خودروهاي استيجاري سبك سواري و وانت 

  

  تعداد  نوع خودرو  رديف

 13 به باال 96ساعته با راننده مدل GLX 12 405يا  پژو LX  سمند   1

 1 به باال 96ساعته با راننده  مدل  12آي  2000وانت مزدا دو كابين  بي  2

3  
  ساعته 12و  باالتر با راننده 97مدل يا خودرو مشابه S7ما هاي

 
1 

 2 به باال 95 ساعته با  راننده مدل 12بوس ايسوزو /مكسوس ميني  4

 2 ه باالب95راننده مدل  2ساعته با   24بوس ايسوزو/مكسوس ميني  5

  18  جمع كل خودروهاي استيجاري :

  

  : محدوده عمليات  4

و شهرهاي بوشهر و شيراز (در صورت اعزام به بوشهر (بندر عسلويه)  استاندر قتصادي انرژي پارس منطقه ويژه اواقع در 

  مي باشد.ماموريت) 

كيلومتر از مركز شركت مي باشد و احتمال فعاليت خارج از اين محدوده  100:  شعاع حركتي و فعاليت كليه خودروها تا  1تبصره  

 100ساعته با راننده بيش از شعاع  12كيلومتر مي باشد و در صورتي كه خودروهاي  1500جهت هر خودرو در هر ماه تا حدود 

از S7 هزار ريال و بابت خوروهاي هايما  7000و سمند از مبلغ  405براي خودرو هاي پژو كيلومتر به ماموريت اعزام گردند 

  پيمانكار پرداخت خواهد شد .كيلومتر به  100به ازاء هر كيلومتر نسبت به مازاد  لهزار ريا 12000مبلغ 

تامين محل خواب ، غذا و پرداخت مزاياي متعلقه طبق قانون كار به رانندگان ، هنگام اعزام به ماموريت بعهده و هزينه  : 2تبصره 

گاه پيمانكار مي باشد در صورتي كه كارفرما در محل اعزام ماموريت داراي امكانات رفاهي شركتي باشد هماهنگي الزم توسط دست

  نظارت انجام خواهد شد . و هزينه مربوطه بنرخ اعالم شده توسط خدمات رفاهي شركت از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد

  شد .

 ميزان تقريبي مسافتي كه ماهيانه هر خودرو بطور متوسط مي پيمايد طبق جدول ذيل ارزيابي و برآورد مي گردد: -7-6

  

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

  جهت هر خودرو

 برنامه تداركاتي پروژه(تداركات داخلي و خارجي)/ خالصه اي از تعهدات پيمانكار -6



  
  
  
  
  
  

6- 8-

پيمانكار موظف به  دناز سرويس خارج گرد و چنانچه به هر دليل بودهآماده بكار  وسائط نقليه درطول مدت شبانه روز مي بايست

 خواهد شد .  گرديده و مطابق بند جرائم  عمل غايب محسوب تامين جايگزين در اسرع وقت مي باشد در غير اين صورت 

  پيمانكار بايد بطور مرتب داخل و خارج خودرو را تميز نگه دارد . -9-6

بواسطه نقص فني (كمربند ايمني ، برف پاكن ، چراغها و معاينه فني و.....) خودرويي توسط مراجع ذيصالح انتظامي چنانچه -10-6

  مشمول جريمه گردد ، كارفرما هيچگونه مسئو ليتي در اين  خصوص نخواهد داشت

نقليه ، تعميرات جزئي و كلي ، كليه هزينه هاي مربوطه از قبيل سرويس وسائط كارفرما هيچگونه مسئو ليتي در خصوص  -11-6

روغن ، لوازم يدكي ، الستيك هاي توئي و روئي ، ، عوارض و بيمه و مالياتهاي مربوطه به وسائط نقليه ، تصادفات و خسارات وارده 

  . نخواهد داشت قرارداد تعلق گيرد  اين بخش ازهائيكه به وسائط نقليه  به وسائط نقليه و اشخاص و ديگر هزينه

پيمانكار موظف به ارائه بيمه نامه كامل ( شخص ثالث ، سرنشين ، بدنه ) و داراي اعتبار تا پايان مدت قرارداد جهت كليه  تذكر :

  ودر صورت تغيير نرخ بيمه ، ميزان بيمه خودروها ي خودرا تغيير دهد .وسائط نقليه ميباشد 

فواصل كوتاه و بي جهت تعويض ننمايد مگر در موارد خاص و پيمانكار متعهد ميگردد كه خودروهاي در حال سرويس را در  -12-6

  با تشخيص كارفرما .

  پيمانكار موظف به پيش بيني و تعيين محلي خارج از پااليشگاه جهت تعويض روغن ،فيلتر و تعميرات خودروها ميباشد. -13-6

حفظ و نگهداري از خودرو هاي تحت قرارداد بوده ودر صورت مفقود شدن هر يك از قطعات و تزئينات  پيمانكار مسئول -14-6

  خودرو ،مسئوليت آن بر عهده پيمانكار ميباشد.

در صورت وقوع تصادف و ايراد خسارت به خودرو ها ، كليه هزينه ها بر عهده پيمانكار بوده كه از طريق بيمه جبران خواهد  -15-6

  چگونه هزينه اي از جانب كارفرما قابل پرداخت نخواهد بود .شد و هي

 90و ميني بوس هيوندا مدل سال  و باالتر   92موضوع پيمان ميبايست مدل ( سال ساخت)  سواري و وانت  كليه خودروهاي  -16-6

  باشند و مدل خودرو تاريخي است كه شركت سازنده در اوراق فروش ثبت نموده است .به باالتر 

پيمانكار مجاز به استفاده از خودروهاي دوگانه سوز استاندارد كه شركت سازنده در اوراق فروش و كارت خودرو ثبت نموده  -17-6

  است ميباشد. 

كليه خودروهاي مورد نياز كه طبق مفاد وشرايط پيمان از طريق پيمانكار تامين مي گردد قبل از معرفي به واحد اجرايي مورد  -18-6

امور حمل و نقل شركت قرار خواهد گرفت. بازرسي فني مذكور در فواصل زماني يكماهه تكرار وادامه كار هر كدام از  بازرسي فني

  خودروها منوط به احراز شرايط فني در بازرسي دوره اي مذكور  خواهد بود.

حت پيمان اختصاص داده مي به منظور تسهيل در امر شناسايي خودروها يك شماره شركتي به هر كدام از خودروهاي ت -19-6

  شود كه بر روي شيشه جلو وعقب آنها نصب خواهد شد.

پيمانكار هيچگونه ادعايي مبني بر اخذ خسارات وارده به خودروهاي اين بخش از پيمان و زيانهاي وارده به رانندگاني كه از  -20-6

 ا نخواهد داشت و مسئوليت تمامي آنها  بعهده پيمانكار است.طريق پيمانكار براي رانندگي خودرو در نظر گرفته شده اند را از كارفرم

استفاده از وسائط نقليه با راننده مورد پيمان بوسيله كاركنان كارفرما مجاز نبوده مگر آنكه  اين امر به منظور بازرسي وسائط  -21-6

ا"استفاده از وسائط نقليه جهت كارهاي غيراداري نقليه و يا به موجب اجازه كتبي واصله از نماينده كارفرما در اين مورد باشد. ضمن

  ممنوع مي باشد .

  راهبري خودروهاي سبك ، نيمه سنگين و سنگين : 

  
  راهبري خودروهاي سبك ، آمبوالنسها ، كاميونت كفي دار ، ليفتراك ، جرثقيل بشرح ذيل : 

 (روزكار و شبكار) راهبري خدمات بهياري و راهبر آمبوالنس  

  150  13  خودرو سواري  1

2  
  مشابه  يا خودروS7هايما 

  1  180  

3  
 2000وانت مزدا دو كابين  بي

  150  1  آي

4  

  
  ساعته) 24ميني بوس هيوندا(

  

2  
200  

5  
  ساعته) 12ميني بوس هيوندا(

  
2  200  



 ي سبك تويوتا (روزكار و شبكار)راهبري خودروها  

 (روزكار) راهبري كاميونت ايسوزو كفي بغلدار با گواهينامه پايه دو 

 (روزكار و شبكار) راهبري ليفتراك با گواهينامه ويژه 

  تن با گواهينامه پايه يك و ويژه (روزكار و شبكار) 10راهبري جرثقيل 

 (روزكار و شبكار) سرپرستي كارپول 

  
و شهرهاي بوشهر (بندر عسلويه)  استاندر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در  ليات بخش راهبري خودروهامحدوده عم -22-6

  . مي باشدبوشهر و شيراز (در صورت اعزام به ماموريت) 

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

  از مي باشد . شير

كليه تعميرات جزئي و كلي و سوخت خودروهاي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بعهده كارفرما بوده و پيمانكار موظف است  -23-6

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

 د.پيمان اطالع ده

كليه خودروهاي متعلق به مجتمع گاز پارس جنوبي صحيح و سالم به پيمانكار تحويل كه پس از خاتمه پيمان به همان  -24-6

 صورت اوليه صحيح و سالم تحويل نماينده كارفرما مي گردد.

نكار مي باشد) بعهده كارفرما بيمه شخص ثالث و بيمه كامل بدنه خودروهاي (متعلق به كارفرما كه راهبري آنها بعهده پيما  -25-6

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

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

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

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

  تبعهده و هزينه پيمانكار اس

  

  

  

  

  

  

 
 

  قوانين بيمه و تامين اجتماعي.  

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

 قوانين مربوط به مناطق ويژه اقتصادي. 

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

   شركت ملي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ويمانكاران  ايمني ،بهداشت و محيط زيست  پ هايدستورالعمل

  .گاز ايران  

  مجموعه راهنماهای بهداشت امورHSE  شرکت ملی گاز ايران.  

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

  قانون برنامه سوم توسعه اقتص 104

 قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظيربيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص ) -7



 ادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران . 

  

  

  

  حداقل تعداد نفرات پيمان

  (با احتساب نفرات در زمان استراحت و مرخصي استحقاقي)

 
ف

دي
ر

 

  شــــــــــــــرح
گروه 
 شغلي

  شبكار  روزكار
  جايگزين دوره استراحت

  )7به  23استراحت ناشي از كار طرح اقماري  (

  2  2  2 12 بهيار و راهبر آمبوالنس  1

  5  5 13 7   سواری راهبر خودرو  2

  1  1 1 9 راهبر ليفتراك  3

  1  1 1 12 تن  10راهبر جرثقيل  4

  1  1  1  12  سرپرستان كارپول  5
  0  0  1  12  ی نماينده ايمن  6

 10  10 19 39جمع كل نفرات: 

        نفرات پشتيباني پيمان نفرات پشتيباني پيمان نفرات پشتيباني پيمان نفرات پشتيباني پيمان 

 نفرات  عنوان سمت رديف

 1 نماينده پيمانكار   1

2 
مسئول برنامه ريزي و حسابدار (امور 

 اداري و مالي )
1 

  1  سرايدار (كمپ پاس)  3

  1  راهبر جايگزين مازاد   4


