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مطالعات جهت توسعه محصوالت خود قصد دارد  واقع در منطقه ویزه اقتصادي بندر امام بافت یمیشرکت ش

را به سه رویکرد که در ادماه به آن اشاره می شود را به  2بوتن از رافینت 1) واحد تولید FSامکانسنجی(
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 فصل دوم

 شرح کار

 

 :موارد زیر می باشد حدود کلی کار عبارت از

مطالعات جهت توسعه محصوالت خود قصد دارد  واقع در منطقه ویزه اقتصادي بندر امام بافت یمیشرکت ش

را به سه رویکرد که در ادماه به آن اشاره می شود را به  2بوتن از رافینت 1) واحد تولید FSامکانسنجی(

را از طریق مشاور داراي صالحیت و داراي رتبه  2از رافینتMEKّ احداث واحد تولید PFSهمراه تهیه 

 یک یا دو کانون مشاوران بانکی در حوزه نفت، گاز و یا پتروشیمی انجام دهد

 شرح کار:

 با سه سناریو زیر: 2بوتن از رافینت 1ساخت واحد تولید   FSتهیه  -1

 شرکت 1درون سایت  -

 5هکتاري سایت 5در زمین  -

 در نزدیک مخازن بیدبلند -

 2از رافینت MEKتولید  PFSتهیه  -2

از محصوالت این شرکت می باشد و میزان در دسترس آن جهت  2الزم به توضیح است رافینت
در سال می باشد که در صورت اجرا به هر  2تن رافینت 78000اجراي طرح هاي باال به میزان 

 یک از این طرح ها اختصاص خواهد یافت.
در  و.شودتخمین زده  توسط مناقصه گرانشایان ذکر است که برآورد اولیه حجم سرمایه 

تغییر با رقم برآوردي اولیه صورتیکه رقم برآوردي پروژه پس از تهیه گزارش توسط مشاور 

نمود رقم قرارداد به هیچ عنوان تعدیل نخواهد یافت و مشاور میبایست بر اساس تجربه و 

 ارائه قیمت در مناقصه نماید .دانش خود نسبت به 
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الزم است تا مشاور عالوه بر شناخت خوراك ورودي به کارخانه و محصول عرضه شده به بازار، 

بررسی مصارف و مشتریان بازارهاي داخلی و صادراتی را انجام دهد. همچنین بررسی منابع 

مشاور میبایست شرح  تامین داخلی را بررسی نموده و گزارش کامل آن را تهیه نماید. همچنین

 1خدمات موردنیاز جهت تهیه مطالعات امکان سنجی قابل ارائه به بانک را مطابق با پیوست 

و تهیه  1تهیه نماید و اگر الزم است جهت ارائه طرح به بانک مواردي را فراتر از پیوست شماره 

هدف اصلی  ید.تهیه و ارائه نما مطالعات را تکمیل  نماید بدون اخذ هزینه اضافیتکمیل 

گزارشی قابل قبول براي  کارفرما جهت سرمایه گذاري مطمئن و بانک جهت دریافت تسهیالت 

 میباشد.
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 سوم فصل

 عمومی شرایط مناقصه

  بازدید از محل -1

تاریخ دریافت اسناد  آخرین روز پس از 2حداکثر در صورت نیاز به بازدید ، درخواست کتبی میباید 
 اعالم گردد. کارفرمابه صورت کتبی به مناقصه 

  اعالم عدم تمایل به شرکت در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه -2

شرکت کنندگان در مناقصه میباید پس از دریافت اسناد  در صورت عدم تمایل به شرکت در مناقصه 
 . کتبی اعالم نمایند دریافت اسناد مناقصه به صورتروز پس از تاریخ  7تا حداکثر خود را انصراف 

 بررسی اسناد و مدارك مناقصه - 3

شرکت کنندگان در مناقصه ملزم هستند کلیه مدارك مناقصه را بدقت مطالعه و مورد بررسی قرار  -3-1
کت در داده و از متن آنها اطالع کافی و کامل پیدا نمایند . قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ براي شر

مناقصه اطالعات الزم راجع به محل اجراي کار، امکانات محل و عامل دیگري که می تواند در اجراي 
 .کارها مؤثر باشد کسب نمایند 

در مناقصه قبل از  شرکت کنندگان به  خریدارصورتجلسات ، نامه ها ، نمابر هاي صادره از طرف  -3-2
را تشکیل داده و در شرایط و مفاد مشابهی که در مدارك بخشی از مدارك مناقصه  ، ارائه پیشنهاد نرخ

 مناقصه ذکر گردیده تقدم خواهد داشت .

پس از تسلیم نرخ پیشنهادي براي بخش یا  شرکت کنندگان در مناقصههیچگونه ادعائی از طرف  -3-3
بخشهایی از کار که بعلت عدم آشنایی به محل اجراي کارها ، امکانات و غیره و عدم پیش بینی و یا عدم 

در رد و یا قبول هر یک کارفرما  و اساساً  نخواهد بود . شیمی بافتآگاهی مطرح گردد قابل قبول شرکت 
 ل مختار است . یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلی

بایستی از موقعیت و چگونگی محل کار و وسایل و نحوه دسترسی به  شرکت کنندگان در مناقصه -3-4
آنها و تسهیالت محلی منجمله شرایط و عملیات  کار و تمام عواملی که به نحوي در اجراي صحیح و 

 سریع خدمات مؤثر است آگاهی کامل داشته باشند .

از موقعیت و چگونگی محل کار و وسایل و نحوه دسترسی  نندگان در مناقصهشرکت کعدم آگاهی  -3-5
به آنها و تسهیالت محلی و هرگونه عاملی که در اجراي خدمات مورد نظر منجمله شرایط کار و عملیات 
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نخواهد گردید و  شرکت کنندگان در مناقصهمؤثر باشد به هیچوجه رافع مسئولیت پذیرفته شده از طرف 
شرکت کنندگان در وه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هرگونه اعتراضی از سوي مطالبه وج

 در این خصوص فاقد اعتبار است . مناقصه

 سپرده شرکت در مناقصه -4

 ریال می باشد400،000،000معادل سپرده شرکت در مناقصه
و  )الف (پاکت جداگانهضروریست مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به یکی از صورتهاي مشروحه زیر در 

 شرکت گردد: همراه با سایر مدارك مناقصه تحویل این
بانک  )  شیمی بافت( بنام شرکت  262789139رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره  -1

 1012بانک رفاه شعبه مستقل مرکزي  رفاه کارگران
 ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما  -2

 :توضیح

 پیشنهاد گشوده نخواهد شد. اتپاک) یا چک شرکتی چک شخصی و( چک عاديدرصورت ارسال  *
 پاکات آنها گشوده نخواهد شد. به پیشنهادهاي فاقد سپرده شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نشده و * 

 ضبط میگردد بافتشیمی عدول کند سپرده به نفع شرکت  * هرگاه برنده مناقصه از پیشنهاد خود

 اتارائه پیشنهاد  ، محل و  نحوه تاریخ -5

اشاره شده در  را حداکثر تا پایان وقت اداري خود   پیشنهاداتباید  شرکت کنندگان در مناقصه می
شرح  بهدر قبال اخذ رسید ) وج  (و  )ب  (و  )الف  (سه پاکت جداگانه الك ومهر شده آگهی روزنامه 

 ذیل اقدام نمایند:
در مناقصه تحویل امور مالی شیمی بافت شود و پس از رویت محتویات پاکت الف شامل سپرده شرکت 

 پاکت توسط امور مالی  رسید دریافت نمایند.
 بافت شده و رسید دریافت نمایندشرکت شیمی  پاکت ب و ج تحویل حراست 

خیابان افریقا بین چهارراه جهان کودك و میرداماد کوچه پدیدار آدرس تحویل پاکات  به نشانی تهران ـ 
 . محتویات پاکات میباید به شرح زیر تنظیم گردد.تحویل نمایند 22پالك 

 محتوي سپرده شرکت در مناقصه )الف  (پاکت  -5-1

 پیشنهاد فنی شامل: محتوي ) ب (پاکت  -5-2

 : شامل پیشنهاد فنی
(پاکات مالی شرکت هایی که رتبه یک یا دو کانون مشاوران بانکی را گواهی رتبه بندي مشاور  -

 دارا می باشند گشوده خواهد شد.)
 اسناد ثبتی شرکت -
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 ارائه متدلوژي اجراي خدمات  -
 و چارت مناقصه گرارائه لیست نفرات کلیدي  -
 پیمانکار در حوزه تامین نیروي انسانیمستندات مربوط به توانایی هاي خاص  -
 بهمراه کپی قراردادها مشابه قرارداد هاي لیست  -
 معرفی مدیر واجد شرایط -
 وافقتنامه خدمات به امضاي صاحبان مجاز و مهر شرکتاسناد مناقصه و م -
 . است شده ارسال مناقصه گر براي کارفرما توسط که مکتوباتی تمام -

و نسخه کامل مهر و امضا شده  قیمت پیوستبرگ پیشنهادنسخ تکمیل شده محتوي  ) ج( پاکت  -5-3
 . تمام صفحات اسناد مناقصه

 که ارقامی مناقصه برنده براي تعیین. شود نوشته حروف و عدد به و کار کل براي باید قیمت پیشنهاد رقم
 مردود باشد، نداشته را حروف به کل قیمت که پیشنهادي و بود خواهد عمل مالك شده نوشته حروف به

 .است
هیچ . شود گذاشته ج پاکت در فقط و درجاسناد) 2(کل صفحات پیوست  مربوطه برگه در قیمت پیشنهاد

در پاکت ج ضمیمه نگردد در صورت  2سندي اعم از مشروط یا غیر مشروط ، به غیر از صفحات پیوست 
 رعایت نکردن این موضوع و قراردادن هر گونه سند اضافه موجب ابطال پیشنهاد مناقصه گر خواهد شد.

 .نگردد درج قیمتی پیشنهاد هیچگونه ب و الف پاکتهاي در
به پیشنهادات مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و مورد قبول کارفرما نمیباشد و  "ضمنا

 موجب ابطال پیشنهاد مناقصه گر خواهد شد.
 صفحات ارسالی فوق الذکر توسط دارنده(دارندگان) امضاء تعهد آور امضاء وضروریست کلیه  1-توضیح

   مهمور به مهر شرکت گردد.
: ضروریست در روي پاکتهاي مذکور نوع محتویات پاکت (الف, ب , ج ) موضوع مناقصه، نام و  2-توضیح

 نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود.
 
 هزینه هاي شرکت در مناقصه -6

متحمل می شوند بر عهده مناقصه شرکت در این تمام هزینه هائیکه شرکت کنندگان در مناقصه جهت 
 خود آنها خواهد بود .

 در رد یا قبول پیشنهادات شرکت شیمی بافتاختیارات  -7

این حق را براي خود محفوظ می دارد که تمام یا قسمتی از پیشنهادات را بدون ذکر  شیمی بافتشرکت 
شرکتی دلیل رد یا قبول نماید و تصمیم متخذه در این باره قطعی خواهد بود . در صورتیکه پیشنهادات 

م مطابق فر شیمی بافتمورد قبول واقع گردد در این صورت آن شرکت ملزم خواهد بود پیمانی با شرکت 
 نمونه پیوست امضاء نماید .



 ۱٤۰۰ اسفند ماه 

 خودداري از امضاء پیمان -8

اولویت اول مناقصه ( توسط کارفرما تعیین می شود ) از امضاء پیمان خودداري و یا  چنانچه شرکت حائز
(  شرکت آن پس از امضاء پیمان از انجام تعهدات خود انصراف حاصل نماید سپرده شرکت در مناقصه

دعوتنامه ) ضبط و شرکت داراي اولویت دوم  ( توسط کارفرما تعیین می شود ) جهت  4مندرج در بند 
عقد قرارداد دعوت خواهد شد ، چنانچه شرکت دوم  نیز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد و یا پس از امضاء 

ین پیمان از انجام تعهدات انصراف حاصل نماید در مورد وي نیز بهمین طریق عمل خواهد شد . در چن
دهندگان ( پیمانکاران ) مورد بحث حق هیچگونه ادعا و اعتراض نخواهند  صورتی هیچیک از پیشنهاد

 داشت .

 محرمانه بودن اسناد مناقصه -9

می باشد و نباید به   شیمی بافتکلیه مفاد و مدارك این مناقصه محرمانه بوده و جزء دارایی شرکت 
 داده شود .شیمی بافت به احدي اشخاص ثالث بدون کسب رضایت قبلی شرکت 

 انتخاب برنده و استرداد سپرده شرکت در مناقصه -10

و مشخص شدن نفرات   شیمی بافتپس از باز شدن پاکتها و بررسی پیشنهادات مناقصه توسط شرکت 
اول و دوم  مناقصه ، سپرده هاي شرکت در مناقصه مربوطه به شرکت کنندگانی که اول یا دوم نشده اند 

            .ت داده  خواهد شدعود
 به منوط ،مشاور توسط پرداخت پیش دریافت. میشود شروع قرارداد کارفرما سوي از قرارداد ابالغ با

 .میباشد پیش پرداخت جهت قبول قابل تضمین سپردن
 

 اقامتگاه قانونی پیمانکار -11

مکاتبه اي که به نشانی مذکور ارسال اقامتگاه قانونی پیمانکار همان است که در دعوتنامه ذکر شده ، هر 
به کارفرما اطالع  اًکتب شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هرگونه تغییري در نشانی مذکور قبالً

 داده شده باشد .

 پیشنهادات ناقص -12

 به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده شرکت در مناقصه و پیشنهاداتی که با شرایط این
  .فوق تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 5مناقصه مغایرت داشته باشد و یا بعد از مدت مقرر در بند 
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 افتتاح پیشنهادات -13

 پیشنهادات واصله توسط کارفرما  بشرح ذیل باز و قرائت خواهد شد : 
نسبت به گشایش پاکت (الف) (محتوي سپرده شرکت در مناقصه) اقدام خواهد ابتدا  -1

طبق شرائط  شیمی بافتچنانچه سپرده شرکت در مناقصه به تشخیص شرکت گردید. 
و درصورت قابل قبول بودن تهیه نشده باشد پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته می گردد 

پیشنهاد فنی باز شده و در صورت ي محتو ) ب (پاکت ضمانتنامه نسبت به گشایش پاکت 
امتیاز در ارزیابی فنی پیمانکاران بر اساس  60تطابق آن با شرایط مناقصه و دریافت حداقل 

پاکت ( ج )   )، پیشنهاد مالیپرسشنامه ارزیابی پیمانکاران( 3جدول ذکر شده در پیوست
  اقدام خواهد شد .

بهیچوجه  شیمی بافتثر داده نخواهد شد و شرکت به پیشنهادات ناقص و مبهم و یا مشروط ترتیب ا
مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدي مبنی بر امضاي پیمان با حائز پیشنهاد حداقل ندارد . 

به تبانی بین پیشنهاددهندگان متخلف وقوف حاصل نماید  شیمی بافتچنانچه شرکت پتروشیمی 
دهندگان متخلف را براي مدتی که ممکن است دائمی باشد  پیشنهاد پیشنهاد ها مردود تشخیص داده و

از لیست شرکتهاي ذیصالحیت براي دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود . هیچیک از پیشنهادات ، قبول 
براي  شیمی بافتشده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعالم کتبی درباره چنین قبولی بوسیله شرکت 

 دهنده فرستاده شده باشد . پیشنهاد
 سایر شرایط -14

 صورت به را موارد دارد، اضافه یا حذف تجدید نظر، به نیاز اسناد از بخشی تشخیص دهد کارفرما چنانچه
 موظفند مناقصه گران و هستند مناقصه اسناد جزو مکتوبات این. مینماید اعالم مناقصه گران به مکتوب

 .نمایند لحاظ خود پیشنهاد در را آنها تأثیر
 باشد، قیمتها یا مقادیر تغییر مستلزم مشخصات، و اسناد در اصالح یا نظر تجدید است ممکن که آنجا از
 به پیشنهاددهندگان کتبی به اعالم با را پیشنهادها دریافت مهلت آخرین میتواند کارفرما صورت این در

 .باشند داشته را خود پیشنهاد نظر در تجدید و اصالح براي کافی فرصت آنان که نحوي به اندازد تعویق
مناقصه  با کارفرما ارتباط مستلزم که دیگري موارد هرگونه و اضافات و حذف توضیحات، درخواستها، تمام
 .بود نخواهد کارفرما پذیرفته شفاهی توضیحات به استنادي هیچگونه و است مکتوب صورت به باشد گران
 و قوانین ، کار اجراي بر حاکم مقررات و قوانین تمام با مناقصه گران که است آن معناي به پیشنهاد ارائه

 را آنها از ناشی اثرات و دارند کافی و کامل آشنائی...  و عوارض، و مالیات اجتماعی، تأمین و کار مقررات
 .کرده اند لحاظ پیشنهادي خود قیمت در

 در پروژه، اجراي ازمحل بازدید نتایج مناقصه، اسناد دقیق مطالعه با را خود پیشنهاد باید مناقصه گران
 کار و انجام مستقیم غیر و مستقیم هزینه هاي کلیه و سود نمودن لحاظ و کار جوانب تمام گرفتن نظر

 .نمایند ارائه غیره
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 مکتوب صورت به را خود دقیق نشانی مناقصه، اسناد گرفتن تحویل هنگام در است موظف مناقصه گران
 یا هر نامه. است شده اعالم وي خود توسط که است نشانی همان مشاور، نشانی. نماید اعالم کارفرما به

 کتباً را دیگري مشاور نشانی آنکه مگر. شد خواهد تلقی شده ابالغ شود، ارسال مذکور نشانی به که ابالغی
 .نماید اعالم کارفرما به

 نمیشود) داده اثر ترتیب شوند، ارسال مقرر موعد از پس که پیشنهادهائی (به
 شده باشند نوشته مداد با که پیشنهادهائی یا و امضاء و مهر فاقد مبهم، مخدوش، ناقص، پیشنهادهاي به

 .نمیشود داده اثر ترتیب
 و عیب خدشه، ابهام، نوع هیچ و بوده شرط و قید بدون و کامل حیث هر از باید مناقصه پیشنهادهاي

 ارائه یا مدارك مناقصه، و اسناد نقصدر یا خدشه وجود صورت در. باشد نداشته خوردگی قلم نقصو
 و است مردود آن پیشنهاد کافی، تضمین نداشتن یا و مناقصه شرایط خالف بر و مبهم مشروط، پیشنهاد

 .میشود مسترد پیشنهاددهنده به عیناً
 . میباشد مناقصه برنده عهده بر آگهی هزینه

 منعقد وي با قرارداد و شود انتخاب مناقصه برنده عنوان به که صورتی در میگردد متعهد مناقصه گر
 .تحویل دهد و نقص انجام و عیب بدون و شده تعیین مدت در را مناقصه این موضوع کارهاي گردد،
 مناقصه برنده به مربوط موارد

 با قرارداد امضاي از پس. شد نخواهد آزاد قرارداد انعقاد تا دوم و اول برنده مناقصه در شرکت تضمین 
 .میگردد مسترد دوم برنده تضمین اول، برنده توسط تعهدات انجام تضمین ارائه یا اول برنده

 از شدن برنده ابالغ تاریخ از تعطیل، ایام استثناي به روز،) 7(  هفت مدت در مناقصه اول برنده چنانچه
 تضمین نماید، خودداري تعهدات انجام تضمین ارائه از یا نموده انصراف اعالم یا استنکاف قرارداد امضاي
 صورت در. شد اعالم خواهد برنده ضوابط طبق دوم نفر و گردیده ضبط وي مناقصه در شرکت سپرده
 شرکت کنندگانی میشود. تجدید مناقصه ، صورت این در و شده ضبط نیز وي تضمین دوم، برنده امتناع

 این ذیل امضاي با میگردد، ضبط کارفرما نفع به ایشان مناقصه در تضمین شرکت مذکور دلیل به که
 .مینمایند ساقط و سلب خود از زمینه این در را ادعائی طرح هرگونه حق مناقصه اسناد

اثبات (ب) و  یپاکات فن یابیبرنده بصورت ارز نیینحوه تع توجه :
(ج)  یپاکات مال ییجهت بازگشا کانون مشاوران بانکی  2یا  1رتبه 

را ب الزم در پاکات  یکه مستندات فن ییخواهد بود و شرکتها
پاکات (ج)،  ییانتخاب برنده و بازگشا ندیدر فرآ ندیارائه ننما

 یپاکات فن يشرکت داده نخواهد شد. ضمنا برنده مناقصه بر مبنا
 شود. یانتخاب م متیق نینترییشده با پا دیتائ
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صورتیکه کلیه اسناد مناقصه محدود  ابتدا در کمیسیون معامالت خرید پاکت الف بازگشایی خواهد شد و در
و اسناد ثبتی شرکت تکمیل باشد نسبت به بازگشایی پاکت ب( از جمله نمونه قرارداد مهر و امضاء شده باشد 

 پاکت قیمت ) اقدام خواهد شد.
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 1پیوست 
 برگ پیشنهاد نرخ

واحد توید یک بوتن از مطالعات امکان سنجی طرح ساخت و احداث 

 2از رافینتMEKتولید PFSو تهیه  2رافینت

 کارفرما : 

 ( سهامی عام ) شیمی بافتپتروشیمی شرکت 

    22خیابان افریقا بین چهارراه جهان کودك و میرداماد کوچه پدیدار پالك تهران ـ 
 

 و محدود از بررسی و مطالعه دقیق کلیه مدارك ، مشخصات فنی ، شرایط پیمان ، و سایر اسناد مناقصه پس 
ز محل پس از بازدید و آشنایی کامل ا و مناقصهبا قبول مفاد شرایط مذکور در اسناد  مدارك منضم به آن و

کار ، این شرکت حاضر است کلیه کارهاي مشروح در مدارك مذکور را طبق شرایط و مشخصات مندرج 
در آنها به بهترین وجه و بطوریکه از هر حیث مورد رضایت و موافقت کارفرما واقع گردد در ازاء نرخهاي 

 پیشنهادي زیر و بر اساس موارد مذکور انجام دهد .

 اولیه پیمان ) مبلغ پیشنهادي ( مبلغ -1

بابت   اسناد مناقصهمندرج در  شرح کارمشروح در مبلغ پیشنهادي جهت انجام کلیه کارهاي  -1-1
مطالعات امکان سنجی طرح ساخت و احداث واحد توید یک بوتن از 

 : (مبلغ بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده میباشد)از  عبارتست)1(فصل  2رافینت
 

 
 ....................................................................................................................به حروف  :

 
 ریال

 
 ................................................................................................................... به عدد     :

 
 
 
 
 
 
 
 

 ریال
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تهیه  شرح کار مندرج در اسناد مناقصه بابت مشروح در مبلغ پیشنهادي جهت انجام کلیه کارهاي  -2-1
PFS تولیدMEKاز (مبلغ بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش  )عبارتست1(فصل  2از رافینت

 افزوده میباشد): 
 

 
 ....................................................................................................................به حروف  :

 
 ریال

 
 ................................................................................................................... به عدد     :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریال
 

 

 
 

 ........ روز می باشد. ..................زمان پیشنهادي جهت انجام موضوع مناقصه...............
 

 قابل افزایش یا کاهش خواهد بود . ±% 25تا  بر اساس درخواست کارفرما  سقف مبلغ پیمان
 است گزارشات خود را بر اساس فرمت و چهارچوب مورد نظر کارفرما تهیه نماید.پیمانکار متعهد 

 :  توضیح

سکان و هزینه تجهیزات مورد نیاز  • کلیه هزینه هاي پرسنلی،هزینه هاي ایاب و ذهاب،ا
ع مناقصه  تماما کار میباشد. "جهت طراحی موضو عهده پیمان ر  فقط هزینه ایاب و  ب

عهده  ر  شهر ب سکان جهت  حضور در سایت کارفرما واقع در پتروشیمی ماه ذهاب و ا
 کارفرما است.

 تعدیل -2
 به این پیمان براي انجام کارهاي موضوع هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

 و قراردادي کسور قانونی -3

جزء طرحهاي غیرعمرانی است و پیمانکار مکلف است مقررات آیین نامه نحوه تسلیم  مطالعات این  -الف 
هاي غیرعمرانی را رعایت نماید . ــصورت مزد ، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح

و پس از ارائه مفاصاحساب و تحویل قطعی کار و کسر % 5 مبلغ کارفرما از هر صورت وضعیت پیمانکار
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ضروریست درپایان کار پیمانکار نسبت به اخذ مفاصا حساب بیمه از . یید نماینده کارفرما عودت میگرددتا
سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید . بدیهی است پرداخت کلیه هزینه هاي تامین اجتماعی بعهده پیمانکار 

مقابل ارائه مفاصاحساب صادره مبلغ  صورت وضعیت هاي مـاقبل قطعی و قطعــی پیمانکار در خواهد بود . 
 از طرف سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است .

اب تعیین شده از ــات طبق قوانین جاري کشور از صورت وضعیت هاي پیمانکار کسر و به حســمالی -ب
. جهت تسویه حساب به پیمانکار ارائه خواهد شد را طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی واریز و رسید آن 

 بهرحال مسئولیت پرداخت مالیات بعهده پیمانکار میباشد .

شرایط عمومی پیمان اعمال  35کسور تضمین حسن انجام کار و استرداد آن به پیمانکار مطابق با ماده  -ج
 خواهد شد .

در صورتی که پیمانکار، گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ( وزارت امور اقتصادي و  –د 

ایی) و کد اقتصادي مربوطه را ارائه نماید مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به این قرارداد توسط کارفرما به دار

 پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 د.سایر کسور قانونی و عوارض مربوطه از صورت وضعیت هاي پیمانکار کسر خواهد شدر صورت ارایه 

 ایمنی -4

 میدانی سایت و داده برداري:در صورت حضور پیمانکار جهت بررسی 
(مطابق مفاد پیوست  شیمی بافتپیمانکار موظف است کلیه مقررات و دستورالعمل هاي ایمنی شرکت 

) و هر گونه دستورالعمل و مقررات مورد نیاز مربوط به محل و ماهیت کار را رعایت نماید و در 3شماره 
صورت بروز هر گونه حادثه اي براي کارکنان پیمانکار هیچگونه مسئولیت کیفري و حقوقی متوجه کارفرما 

ه حقوقی، قراردادي و کارگري با کارفرما نداشته و نمی باشد. از آنجا که کارگران پیمانکار هیچ نوع رابط
ثالث محسوب میشوند، پیمانکار طبق این قرارداد صراحتاً اذعان میدارد که کلیۀ مسوولیت ها اعم از حقوقی، 
کیفري، جانی و مالی مربوط به کارگران خود از جمله پرداخت کلیه جریمه ها و یا هزینه هاي مربوطه و 

، اعم از قضایی و اداري، مسوولیت هاي ناشی از فوت و یا جراحات که منجر به نقص حضور در کلیه مراجع
عضو و یا از کار افتادگی و پرداخت دیه شود را عهده دار بوده و کارفرما را کامالً از بابت این مسوولیت ها 

 مبري کرده و کارفرما هیچگونه مسوولیت و تعهدي نخواهد داشت.
ي اداري و حقوقی و آثار حقوقی و قضایی مربوطـه، تـا آخـرین مرحلـه و قطعیـت      همین راستا پیگیري هادر 

موضوع بعهده و هزینه پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال اینگونه حوادث و عواقـب ناشـی   
از آن و پیگیري و پرداخت خسارات قانونی و اجراي احکام قضایی نخواهد داشـت. در صـورتی کـه بـه هـر      
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یل از جمله به علت آراء صادره از سوي مراجع قضایی یا مراجـع وزارت کـار یـا ارگانهـاي مشـابه در اثـر       دل
اعمال کارگران پیمانکار یا رابطه کاري پیمانکـار خـدمات مهندسـی بـا کـارگرانش مسـوولیت یـا هزینـه اي         

از مطالبات  یـا تضـمین    متوجه کارفرما شود، کارفرما ضمن اجراي حکم، مبلغ پرداختی یا خسارات وارده را
هاي پیمانکار کسر کرده و پیمانکار با آگاهی کامل از این امر، حق هرگونـه اعتـراض یـا ادعـایی را از خـود      

 سلب مینماید. 

 ابالغ پیمان -5

از تاریخ  دو روز حداکثر پس از  محدود دهنده متعهد میگردد که درصورت برنده شدن در مناقصه پیشنهاد
را شروع نماید . مادام که پیمان رسمی  مطالعاتعملیات  ،مبنی بر شروع کار شیمی بافتابالغ کتبی شرکت 

 به امضاء نرسیده است  پیشنهاد  حاضر و اعالم قبولی آن در حکم پیمان تلقی می گردد .
 
 
 تضمین انجام تعهدات     -6 

در صد  مبلغ   10معادل   تضمینی ، بمنظور  تضمین  انجام تعهدات  ظرف یک هفته از تاریخ  ابالغ پیمان ، 
پیشنهادي  بعنوان سپرده تضمین انجام تعهدات از یکی از  بانکهاي  مورد  قبول کارفرما اخذ و به  شرکت 

 تسلیم نماید .  شیمی بافت

 مدت اعتبار پیشنهاد -7 

مدت هر موقع  روز معتبر و در ظرف این30پیشنهاد حاضر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا مدت 
عقد پیمان براي طرفین الزام آور خواهد بود  نسبت به آن اعالم نماید اًقبولی خود را کتب شیمی بافتشرکت 

عدول نماید  مناقصهعقد پیمان و یا انجام کار نشود و یا از شرایط   حاضر به و در صورتیکه پیشنهاد دهنده
 شرکت را بنفع خود ضبظ نماید .حق دارد سپرده شرکت در مناقصه آن  شیمی بافتشرکت 

 نام شرکت پیشنهاددهنده  :
 

 : (نفرات دارنده امضاي تعهدآور) نام امضاء کنندگان پیشنهاد
 :(نفرات دارنده امضاي تعهدآور)سمت امضاء کنندگان پیشنهاد  

 تاریخ  :
 

 آدرس قانونی پیشنهاددهنده  :
 

 مهر و امضاء:
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 2پیوست 
 برنامه زمان بندي

برنامه زمان بندي اجراي کلیه  ضمن برآورد زمان مورد نیاز جهت انجام موضوع پیمان ، مشاورضروریست 
 فعالیت ها را مطابق با فرمت پیوست تهیه و ارایه نماید .

کمال دقت را به عمل آورد . برنامه باید به این جدول در تکمیل و تفصیلی نمودن مشاورضرورت دارد که 
ه عالوه بر متمایز بودن قسمتهاي مختلف و مهم کار ، در هر قسمت تا حد ممکن نحوي تنظیم گردد ک

 جزئیات مربوطه نیز قید گردد .
قبول برنامه زمان بندي تفصیلی پیشرفت کار از طرف کارفرما حق تجدید نظرهاي بعدي را که با توافق 

 کارفرما و مهندسین مشاور و پیمانکار ضروري باشد سلب نخواهد کرد .
روز پس از امضاء قرارداد ،   7مزبور موظف است حداکثر  مشاوردر صورت واگذاري کار به برنده مناقصه ، 

بـا  و به همراه تخصـیص منـابع    ( ΧΠΜ )برنامه زمان بندي تفصیلی اجرائی  کار را  براساس  مسیر بحرانی 
 تأئید کارفرما ارائه نماید .، تهیه و جهت  پروژهبکارگیري نرم افزار هاي جدید برنامه ریزي و کنترل 

همراه روز پس از امضاء قرارداد نسبت به ریز نمودن فعالیتهاي اجرائی به  7 می بایست حداکثرمشاورهمچنین 
پیشرفت هاي فعالیت هاي اجرائی و همچنین  جهت استقرار نظام سنجشسهم وزنی فعالیت ها و احجام آنها 

می بایست براساس همین ریز  . تهیه صورت وضعیت هاي پیمانکارارزیابی و کنترل فعالیت ها اقدام نماید 
 فعالیت هاي تعریف شده در نظام کنترل و سنجش فعالیتها تنظیم گردد .
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                    3پیوست 

واحد توید یک مطالعات امکان سنجی طرح ساخت و احداث قرارداد 

 2از رافینتMEKتولید PFSو تهیه  2بوتن از رافینت
بـین  این قرارداد و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابـل تفکیـک اسـت و قـرارداد نامیـده مـی شـود        

بـه  411197645937و کـد اقتصـادي   101088053شناسـه ملـی   104913به شماره ثبـت بافت  شیمیپتروشیمی شرکت 
(رئیس هیات مدیره) و آقـاي محسـن احمـدي( عضـو هیـات مـدیره) بـه نشـانی         علیرضا فهامیآقاي  نمایندگی آقاي

، کــه در ایــن قــرارداد  22تهــران، خیابــان آفریقــا بــین چهــارراه جهــان کــودك و میردامــاد کوچــه پدیــدار پــالك  
ــا)) ((کا ــانی      رفرم ــه نش ــان ...................... ب ــرکت..................بنمایندگی آقای ــو و ش ــک س ــود از ی ــی ش ــده م نامی

نامیده می شود، از سوي دیگر، طبـق مقـررات و شـرایطی کـه در      ((مشاور)).............................. که در این قرارداد 
 نعقد گردید.اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است م

  . موضوع:1ماده 

مطالعات جهت توسعه محصوالت خود قصد دارد  واقع در منطقه ویزه اقتصادي بندر امام بافت یمیشرکت ش

را به سه رویکرد که در ادماه به آن اشاره می شود را به  2بوتن از رافینت 1) واحد تولید FSامکانسنجی(

را از طریق مشاور داراي صالحیت و داراي رتبه  2رافینتاز MEKّ احداث واحد تولید PFSهمراه تهیه 

 یک یا دو کانون مشاوران بانکی در حوزه نفت، گاز و یا پتروشیمی انجام دهد

 شرح کار:

 با سه سناریو زیر: 2بوتن از رافینت 1ساخت واحد تولید   FSتهیه  -3

 شرکت 1درون سایت  -

 5هکتاري سایت 5در زمین  -

 در نزدیک مخازن بیدبلند -

 2از رافینت MEKتولید  PFSیه ته

 . حدود خدمات مهندسی:2ماده 
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، مالی و رخدماتی که توسط مشاور جهت انجام مطالعات کامل و جامع امکان سنجی  فنی،مطالعات بازا 1-2

)  بموجب شرایط این قرارداد انجام می شود و مطابق با فرمت هاي بانکی  اقتصادي (قابل ارائه به بانک

و پیوست  1حیث جامع و کامل باشد. شرح خدمات به پیوست این قرارداد (پیوست شماره بایستی از هر 

همچنین مشاور میبایست شرح خدمات  ) بوده و جزء الینفک آن می باشد.فرمت  شرکت شستا 2شماره 

ر الزم تهیه نماید و اگ 2و 1موردنیاز جهت تهیه مطالعات امکان سنجی قابل ارائه به بانک را مطابق با پیوست 

تهیه و تکمیل نماید بدون اخذ هزینه  2و 1است جهت ارائه طرح به بانک مواردي را فراتر از پیوست شماره 

گزارشی قابل قبول براي  کارفرما جهت ، تهیه و ارائه نماید. هدف اصلی  و  اضافی مطالعات را تکمیل 

الزم است عالوه بر گزارش قابل همچنین سرمایه گذاري مطمئن و بانک جهت دریافت تسهیالت میباشد.

 قرارداد جهت ارائه به هلدینگ شستا تهیه گردد. 2ارائه به بانک یک گزارش در قالب فرمت پیوست 

 . اسناد و مدارك: 3ماده 

اسناد قرارداد به شرح ذیل جزء الینفک قرارداد حاضر می باشند که در مقام تعارض، ابهام و یا اجمال، اولویت  1-3

 اسناد به ترتیب ذیل خواهد بود:اعتبار 

 الف) قرارداد حاضر.

 )1ب) شرح خدمات و مواردي که در گزارش میبایست به کارفرما تحویل گردد(پیوست 

آمده و مشاور موظف است عالوه بر ارائـه گـزارش اصـلی مـورد قبـول بانـک یـک         2ج) فرمت شستا که به پیوست 
 اخذ تاییدیه از این هلدینگ باالسري شیمی بافت، تهیه نماید.گزارش بصورت مجزا در فرمت هلدینگ شستا جهت 

 د) اسناد مناقصه 

با توجه به اینکه هرگونه تغییر در مفاد یا شرایط قرارداد و پیوست هـاي آن بموجـب الحاقیـه یـا مـتمم (کـه بـه         2-3

ابالغیه مربوطـه در مقایسـه بـا اسـناد     امضاي طرفین خواهد رسید) یا ابالغیه کارفرما خواهد بود لذا الحاقیه، متمم و یا 

 فوق الذکر اولویت و ارجحیت خواهد داشت.



 ۱٤۰۰ اسفند ماه 

اسناد تکمیلی و صورتجلسات که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، ابالغ شده یا  3-3

تی براي طـرفین الزم االجـرا   بین دو طرف قرارداد مورد تائید قرار گرفته و تاثیر مالی بر قرارداد داشته باشد، در صور

 خواهد بود که به امضاء مجاز طرفین برسد.

 آن پرداخت نحوه و محاسبه روش و الزحمه، مبانی . مبلغ قرارداد حق4ماده 

الزحمه مشاور  براي انجام خدمات موضوع قرارداد مقطوع برابر ............................ریال که بـدون   مبلغ حق 1-4
 مالیات بر ارزش افزوده میباشد.منظور نمودن 

پرداخـت در مقابـل    درصد از مبلغ کل قرارداد را بـه عنـوان پـیش    20بنا به در خواست مشاور، کارفرما حداکثر  2-4

درصد مبلـغ پـیش پرداخـت ، پـس از ابـالغ قـرارداد، بـه مشـاور           120ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط معادل 

هنگام پرداخت حق الزحمه هر صورت وضعیت به تناسب کسر خواهـد گردیـد و اسـناد     پرداخت می کند. این مبلغ،

 تضمین پیش پرداخت پس از کسر آخرین قسط پیش پرداخت مسترد می گردد.

مبلغ قرارداد مقطوع بوده و شامل تعدیل نمی گردد و در برگیرنده کل اجراي خدمات موضوع قرارداد بـوده و   3-4

یر از آنچه صراحتاً در این قرارداد به آن اشاره شده است تعلق نمی گیرد. مگر اینکه طرفین هیچگونه وجه اضافی به غ

 بصورت کتبی در این خصوص توافق نمایند.

هزینه هاي پرسنلی،هزینه هاي ایاب و ذهاب،اسکان و هزینه تجهیزات مورد نیاز جهت طراحـی موضـوع   کلیه   4-4

میباشد. فقط در صورت اعزام کارشناس  مشاور به سایت شرکت شیمی بافت واقع بر عهده پیمانکار  "قرارداد   تماما

  بر عهده کارفرما است ،غذا و اسکان  در ماهشهر  هزینه ایاب و ذهاب

 نحوه پرداخت:  5-4

%  مبلغ پـیش پرداخـت  ضـمانت    120پرداخت در مقابل  کل  قرارداد به عنوان پیش درصد  از مبلغ20مبلغ )  1-5-4

 بانکی معتبر بدون قید و شرط، این مبلغ در پرداختهاي بعدي به ازاي پیشرفت کار مستهلک میگردد)نامه 
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(مطابق با برنامه زمانبندي درصد  70پیشرفت انجام مطالعات بمیزان  درصد از مبلغ قرارداد پس از   50) مبلغ  2-5-4

موضـوع   ایـن بخـش از پیشـرفت فیزیکـی      سـنجی  امکانتحویل مدارك و مستندات مطالعات مورد تایید کارفرما)و 

 قرار گرفته باشد.(نمایندگان فنی،مالی و حسابرسی )قرارداد که مورد تایید کارفرما 

تاییـد   ارائـه گـزارش و    انجـام و تکمیـل صدرصـدي  مطالعـات و    درصد از مبلغ قرارداد پـس از   40 مبلغ)  3-5-4

تاییـد شـرکت   و   انطباق طرح با خواسته هاي قراردادي شرکت مبنی بر کارفرما شامل واحد فنی و مالی و حسابرسی 

 همچنین تایید بانک عامل به مشاور پرداخت میگردد.باالسري) و  هاي (هلدینگ شستا شرکت تاپیکو و

 درصد از مبلغ قرارداد پس از ارائه مفاصاحساب بیمه  به مشاور پرداخت میگردد. 10مبلغ )4-5-4

 تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:. تاریخ 5ماده 

 الف) این قرارداد از تاریخ امضاي قرارداد نافذ است.

 ب) مدت اجراي قرارداد به مدت ....................................روز  میباشد.

 . تعهدات و مسئولیت هاي مشاور:6ماده 

 به نحو احسن اجرا نماید. مشاور متعهد است خدمات موضوع قرارداد را مطابق با مفاد قرارداد  1-6

مشاور موظف به محرمانه تلقی نمودن و عدم افشاء و انتقال کلیه اسناد، مـدارك و اطالعـات کـه کارفرمـا بـه        2-6

منظور انجام کار موضوع قرارداد در اختیار مشاور قرار داده و همچنین کلیه اسناد، مدارك و اطالعاتی که حاصل از 

 می باشد خواهد بود.انجام کار موضوع قرارداد 

مشاور متعهد است در جلساتی که جهت انجام مطالعات موضوع قرارداد با کارفرما تشکیل مـی شـود شـرکت      3-6

 نماید.

 مشاور متعهد می گردد خدمات موضوع قرارداد را مطابق با شرح کار مندرج در قرارداد به انجام رساند.   4-6
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پس از امضاي قرارداد حاضر؛ نماینده اي را جهت اجراي قـرارداد   ظرف مدت یک هفته مشاور موظف است  5-6

 و ارائه خدمات منظم و ارتباط تنگاتنگ با کارفرما معرفی نماید.

 مشاور متعهد است کلیه اطالعات و مدارك حاصله از مطالعات را بطور کامل در اختیار کارفرما قرار دهد.  6-6

مات موضوع قرارداد را بدون دریافت اجازه کتبی و قبلی کارفرما بـه  مشاور حق واگذاري نتایج حاصل از خد  7-6

غیر نخواهد داشت. مشاور می بایست اطالعات دریـافتی از کارفرمـا و گزارشـات و مطالعـات انجـام شـده را کـامالً        

 محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن نزد اشخاص ثالث بدون تائید کارفرما خودداري نماید.

 ه کار و گزارشها: . برنام7ماده 

مشاور موظف است در پایان هر پانزده روز گزارش پیشرفت کار خود را بر اساس برنامه کاري تعیـین شـده در    1-7

 دو نسخه تحویل کارفرما نماید.

نسـخه (دو نسـخه کاغـذي و دو نسـخه فایـل       4مشاور موظف است گزارش و مدارك موضـوع قـرارداد را در    2-7

 ه کارفرما تسلیم نماید.الکترونیکی) تهیه و ب

 کلیه اسناد مدارك و گزارشات باید به زبان فارسی تهیه و ارائه گردد. 3-7

 2امکان سنجی در قالب فرمت بانک و گزارش در قالب فرمت شستا که در پیوست  پس از تکمیل گزارشات -4-7

 تحویل کارفرما نماید. cdرنگی  و دو نسخه بروي   آمده از هر گزارش دو نسخه مجلد

 . تصویب گزارشها و مدارك:8اده م

مشاور، گزارشها و مدارکی که باید به تصویب کارفرما برسد قبالً در یک نسخه در اختیار کارفرما قـرار داده و   1-8

 .نسخه (دو نسخه کاغذي و دو نسخه فایل الکترونیکی) تکثیر و تسلیم خواهد نمود 4بالفاصله پس از تصویب، در 
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 ها و مدارك، نظر خود را کتباً اعالم نمائید. روز کاري از تاریخ دریافت گزارش 15کارفرما بایستی ظرف  2-8

تصویب گزارش ها و مدارك تهیه شده از طرف مشاور بوسیله کارفرما رافع مسئولیت مشاور در مورد صـحت   3-8

 حال مسئولیت مشاور به قوت خود باقی است. مدارك و کارهاي انجام شده توسط وي در این پروژه نبوده و در هر

 . تعهدات کارفرما:9ماده 

کارفرما متعهد است در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط به خدمات موضوع قرارداد را  1-9

ه پرداخـت  پس از اعمال کسور قانونی و قراردادي متعلقه و تائید کارهاي انجام شده تحت شرایط قرارداد بـه مشـاور  

 نماید.

 کارفرما اطالعات مورد نیاز جهت انجام خدمات موضوع قرارداد را در اختیار مشاور قرار خواهد داد. 2-9

 . کسور قانونی و قراردادي10ماده 

 38مبلغ آن را بعنوان ودیعه تامین اجتمـاعی (موضـوع مـاده     5کارفرما از هر صورت وضعیت به مشاور برابر % 1-10

اجتماعی) کسر و نزد خود نگهداري خواهد نمود. بازپرداخت ودیعه مزبور و همچنین پرداخـت آخـرین   قانون تامین 

 صورت وضعیت مشاور، منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی براي قرارداد حاضر می باشد.

 . تاخیرات و جرایم قراردادي:11ماده 

مبلغ قرارداد از مشـاور   10% مبلغ قرارداد و حداکثر تا سقف %1عادل بابت هر هفته تاخیر غیر مجاز مشاور خسارتی م 

 دریافت و یا از مبالغ متعلق به مشاور و یا هرگونه مطالبات و یا تضامین مشاور کسر می گردد.

 . تضمین حسن انجام کار و حسن انجام تعهدات:12ماده 
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کسـر و نـزد خـود     10بـه مشـاور مبلغـی بـه میـزان %     به منظور تضمین حسن انجام کار مشاور، کارفرما از هر پرداخت 

نگهداري می نماید. مبلغ مذکور در پایان قـرارداد و پـس از انجـام کلیـه تعهـدات قـراردادي مشـاور (پـس از تائیـد          

درصـد مبلـغ قـرارداد را     10کارفرما) به مشاور مسترد خواهد شد. همچنین جهت حسن انجـام تعهـدات مشـاور مبلـغ     

معتبر و بدون قید و شرط تهیه و تسلیم کارفرما مینماید. ضمانت نامه حسن انجام تعهـدات پـس از   ضمانت نامه بانکی 

 تایید گزارش تهیه شده توسط کارفرما،شرکت هلدینگ تاپیکو و بانک عامل عودت خواهد شد.

 فسخ قرارداد – 13ماده 

مطالبـه و ضـبط تضـمین حسـن انجـام کـار       روزه به مشاور، ضـمن   20در موارد زیر کارفرما می تواند با اخطار کتبی 

مشاور به نفع خود این قرارداد را بطور یک جانبه فسخ نماید و مشـاور حـق هرگونـه اعتـراض را از خـود سـلب مـی        

 نماید:

 انتقال قرارداد به شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به طور کلی یا جزئی بدون اجازه کتبی قبلی کارفرما. 1-13

 مفاد و تعهدات قراردادي توسط مشاور.عدم رعایت  2-13

 . 11در صورت افزایش میزان تاخیر غیر مجاز مشاور از سقف تعیین شده در ماده  3-13

 نظارت بر اجراي کار: -14ماده 

نظارت بر اجراي تعهدات مشاور طبق اسناد و مدارك قرارداد، از طرف کارفرما بعهده نماینده کارفرمـا خواهـد بـود    

 وابط و آئین نامه هاي داخلی کارفرما انجام می شود.که با رعایت ض

 فورس ماژور (حوادث قهریه):  -15ماده 

 در قرارداد عبارتست از: » فورس ماژور «منظور از 
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حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش بینی، غیر قابل احتراز، غیر قابل رفـع و غیـر قابـل کنتـرل کـه مسـتقل بـوده و        الف) 

متعهد باشد و در طول مدت قرارداد حادث شده باشد و تـاثیر مسـتقیم و مـوثر بـر مسـئولیتهاي      خارج از اراده و عمل 

 طرفین قرارداد داشته به گونه اي که مانع انجام هر یک یا تمام تعدات قراردادي بصورت کلی یا جزئی گردد.

دم انجـام دیگـر تعهـدات    عدم انجام بخشی از تعهدات قراردادي ناشی از فورس ماژور نبایستی موجبی بـراي عـ  ب) 

 قراردادي گردد.

هرگاه بعلت فورس ماژور، طرفین نتوانند تعهدات خود را طبـق قـرارداد انجـام دهنـد، قـرارداد منعقـده کماکـان        ج) 

بقوت خود باقی است و پس از رفع شرایط فوق، مشاور متعهد به ادامه انجام تعهدات می باشند. چنانچه پس از مدت 

 ماژور برطرف نگردید دو طرف نسبت به اقاله یا ادامه قرارداد تصمیم گیري خواهند نمود. سه ماه، شرایط فورس

هرگاه طرفین به لحاظ بروز حوادث قهري، قادر به انجام بموقع تعهدات قراردادي خـویش نگردنـد از مسـئولیت    د) 

 ا انجام دهند.مبرا می باشند، مشروط بر آنکه از هیچ طریق دیگر نتوانند تعهدات قراردادي خود ر

در صورتی که عدم اجرا یا عدم ایفاي تعهدات مقرر شده در قرارداد از سوي هرکدام از طرفین، ناشی از فـورس  ه) 

ماژور باشد، این موضوع به طرف دیگر این حق را نمی دهد که علیه طرف دیگر ادعـا کنـد یـا او را نـاقض قـرارداد      

 محسوب کند.

از انجام مسئولیتهاي قراردادي بازمانده باید فوراً به طرف دیگر اعالم کند و تمام طرفی که به خاطر فورس ماژور و) 

اقداماتی را که منطقاً براي برطرف کردن آن مانع ممکن است، انجام دهد و بـه مجـرد برطـرف شـدن مـانع، اجـراي       

 قرارداد را آغاز نماید.

بیش از سه مـاه ادامـه یابـد، طـرفین مـی تواننـد        در صورتیکه انجام تعهدات به سبب فورس ماژور ناممکن گردد وز)

 تمدید مدت قرارداد و یا در صورت عدم امکان ادامه قرارداد، خاتمه دادن به آن را درخواست نمایند. 
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  محرمانگی اطالعات -16ماده 

آن از در صورتی که اطالعات مربوط به موضوع قرارداد جزء طبقه بندي محرمانه باشـد و یـا محرمانـه بـودن      1-16

سوي کارفرما به مهندس مشاور اعالم شود، مهندس مشاور مجاز نیست بدون تایید قبلی کارفرما اطالعات مربوط بـه  

قرارداد را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دیگران بگـذارد و بایدکوشـش نمایـد تمـامی اطالعـاتی را کـه در       

نمـوده و حـداکثر سـعی خـود را بـراي جلـوگیري از افشـاي        جریان انجام خدمات تحصیل می کند، محرمانـه تلقـی   

 اطالعات به کار بندد.

در مواردي که اطالعات محرمانه است پس از اتمام قرارداد یا در صورت فسـخ یـا خاتمـه قـرارداد کماکـان       2-16

 موارد حفاظت از اطالعات به قوت خود باقی است.

 اختالفقوانین حاکم بر قرارداد و نحوه حل  -17ماده 

قوانین جاري کشور جمهوري اسالمی ایران حاکم بر این پیمان خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اختالف ناشی 

از قرارداد حاضر و یا در ارتباط با قرارداد حاضر، موضوع بصورت دوستانه و یا از طریق مذاکره و توافق طرفین، حل 

 ارجاع می گردد. و در غیر اینصورت موضوع به مراجع ذیصالح داوري

 . تعداد نسخ قرارداد:18ماده 

ماده و درسه نسخه تنظیم شده و به امضاي دوطرف قرارداد رسـیده و همـه نسـخه هـاي آن اعتبـار       18این قرارداد در 

یکسان دارند و بدینوسیله طرفین اقرار نمودند که بـا آگـاهی کامـل از مفـاد و شـرایط قـرارداد حاضـر آن را امضـاء         

ها مندرجات تایپی اسناد قرارداد حاضر داراي اعتبار بوده و هرگونه خط خوردگی، الك گرفتگی، دسـت  نمودند. تن

 نوشته (به غیر از امضاء و نام امضاء کنندگان) معتبر نخواهد بود.
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 کارفرما               
 شرکت شیمی بافت     

 

 مشاور                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱٤۰۰ اسفند ماه 

واحد مطالعات امکان سنجی طرح ساخت و احداث قرارداد  1پیوست شماره 

 2از رافینتMEKتولید PFSو تهیه  2توید یک بوتن از رافینت
ضرورت و الزامات اجراي طرح، سرمایه  -( شامل هدفمعرفی طرح و هدف از اجراي آن:  -1

 اولیه و مجوزهاي ثانوي)

 بخش مطالعه بازار -2

 مقدمه -

، مشخصات و  ISIC): شامل معرفی ها و و خوراك ( محصوالت و خوراك معرفی محصول -

و  ، معرفی کاربردهاي محصولو خوراك ویژگیها، استانداردهاي ملی و بین المللی محصول

به لحاظ ماهیت، بررسی الگوي مصرف جامعه، بررسی  و خوراك ، معرفی محصولخوراك

 و خوراك ، جایگاه محصولو خوراك  سابقه محصول

، هدف جایگزینی واردات، وارداتی رفی پروژه: تحلیل اجراي پروژه شامل هدف صادراتیمع -

تکنولوژي جدید، تغییر الگوي مصرف و ... تحلیل مالحظات اجرائی پروژه شامل مالحظات 

 اقتصادي، مالحظات اجتماعی و فرهنگی، مالحظات سیاسی، مکان یابی پروژه.

 دانش فنی پروژه -

 وه تامین آنقیمت مواد اولیه و نح -

 قیمت فروش محصوالت طرح -

 تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست هاي کالن اقتصادي کشور -

 تحلیل عرضه شامل تولید داخلی، واردات -

 عرضه  پیش بینی امکانات -

 بررسی تقاضا (داخلی و صادرات) -

 بررسی بازار جهانی و بازار داخلی -

 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف -

 امکان واردات و صادرات و توجیه اقتصادي آنبررسی  -

 بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا -

 جمع بندي، نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد -

-  
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 بررسی فنی:  -3

 و ... ) Layoutمحل اجراي طرح و جانمایی طرح ( کروکی محل، تعیین زیربناها،  -

 محاسبه کل ظرفیت سالیانه طرح -

تجهیزات جانبی، خدمات، ابزارآالت ، کلیه تاسیسات مورد نیاز،مشخصات فنی ماشین آالت،  -

، جایگاه تخلیه و بارگیري تانکري، خطوط انتقال و ذخیره مخازن ،تجهیزات آزمایشگاهی 

 .......، سیستم فلر، سیستم کنترلی و سیستم اعالم و اطفاء پمپ استیشن

 مورد نیاز طرح تعداد نیروي کار -

 عداد شیفت کاري و ساعات کاري هر شیفتت -

 طرحدرجه اتوماسیون و تکنولوژي  -

 .( امکانات یوتیلیتی)گازو .....بررسی و تعیین میزان آب و برق و -

 تجهیزات و تاسیساتاستانداردهاي مد نظر طراحی و ساخت  -

بررسی تکنولوژي و روش ساخت داخلی و مقایسه آن با دیگر کشورها و تعیین نقاط قوت و  -

 ضعف تکنولوژیهاي مرسوم

 تولید محصولبندي زمان  -

 روش هاي تولید و پروسه هر محصول -

 دانش فنی و چگونگی تامین آن -

 چارت سازمانی -

 برنامه زمانبندي عملیات اجراي طرح -

 بررسی مالی: -4

برآورد کل سرمایه گذاري طرح (جداول تهیه شود) شامل زمین، ساختمان، انبار، رستوران،  -

ا، پست، برق، محوطه سازي، دیوارکشی، درب ورودي، روشنائی، نگهبانی، سرویس ه

تاسیسات برق و مکانیکی، فاضالب، سرمایش و گرمایش، سیستم اطفا حریق، باسکول، ماشین 

آالت و لوازم آزمایشگاهی، وسائط نقلیه، اثاثیه اداري، هزینه هاي خدمات مهندسی و مشاوره 

 ، هزینه هاي قبل از بهره برداري ...اي و دانش فنی، هزینه هاي پیش بینی نشده

 بودجه بندي -
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هزینه هاي سالیانه طرح (شامل حقوق و دستمزد ، مواد اولیه، مصارف تاسیساتی، استهالك،  -

تعمیر و نگهداري و هزینه هاي پیش بینی نشده و هزینه هاي عملیاتی و غیرعملیاتی ( کلیه 

 جداول باید تهیه شود) ، بیمه کارخانه و.

 ر گردشسرمایه د -

 نحوه تامین منابع مالی شامل تسهیالت مالی و آورده سهامداران -

 برآورد درآمد حاصل از فروش -

شامل محاسبه سود و یا زیان،  Comfarمحاسبه شاخص هاي مالی طرح با نرم افزارهاي  -

Cashflow  نرخ بازگشت سرمایه ،R.O.I صرفه جوئی ارزي، ارزش افزوده طرح، نقطه ،

، درجه وابستگی و سهم منابع  P.B.P، محاسبه دوره بازگشت سرمایه  BEPسریه سري 

  IRRداخلی ، نرخ بازده داخلی 

 ) IRRتحلیل حساسیت ( شامل تحلیل حساسیت نقطه سر به سر و تحلیل حساسیت  -

 جهت تکمیل طرح موارد ذیل هم باید ضمیمه طرح شود:

اعضاي هیئت مدیره ، ...)، مجوزهاي قانونی، توانمندي سابقه متقاضی ( سوابق ثبتی، سرمایه و سهامداران، 

 متقاضی همچون سوابق مالی و توانمندي بالقوه و بالفعل مالی.

 

                                مشاورکارفرما                                                                                                  

 شرکت شیمی بافت                                                                                                 
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 فرمت گزارش دهی شستا -قرارداد 2پیوست شماره 
 فهرست مطالب

 

 معرفی شرکت )1
 

 تاریخچه: )1-1
 

 فعالیت: موضوع )1-2
 

  عنوان

 معرفی شرکت )1

 کلیات طرح )2

 

 بازارارزیابی پروژه از منظر  )3

 استراتژیک منظر از پروژه ارزیابی )4

 فنیارزیابی پروژه از منظر  )5

 و اقتصادي مالیارزیابی پروژه از منظر  )6

 هاي پروژه ریسک )7

 هاي قانونی و محیطی چارچوب )8

 

  مستندات و ضمائم )9
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 سهامداران:ترکیب  )1-3

 .اي بیان شود در قالب جدول یا نمودار دایره
 اي): دوره(مقایسهعملکرد مالی آخرین  )1-4

 --- --- دوره مالی

   فروش

   سود (زیان) ناخالص

   سود (زیان) عملیاتی

   هاي مالی هزینه

   سود (زیان) خالص
 
 اي): مالی آخرین دوره(مقایسه وضعیت )1-5

 --- --- دوره مالی

   ها جمع دارایی

   ها جمع بدهی

   سرمایه

   جمع حقوق صاحبان سهام

 
 
 
 کلیات طرح )2

 توضیحات موضوع

 .Spin Electric Co عنوان پروژه

 نوسازي و بهسازي اي توسعه ایجادي نوع پروژه
  محصوالت تولیدي

  )واحد محصولظرفیت تولید (

  کاربرد محصوالت

  پروژه تاریخ شروع

  پروژه تاریخ اتمام

  )سالبرداري( دوره بهره

  )نفرمیزان اشتغال ایجاد شده (
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 گذاري ریالی کل مبلغ سرمایهعادل م
 (میلیون ریال)

 

 منابع ریالی مورد نیاز
 (میلیون ریال)

 

 )با ذکر نوع ارزارزي مورد نیاز( منابع
 )هزار دالر(

 

  نرخ تسعیر ارز

  (میلیون ریال)کل سرمایه ثابت 

(میلیون سرمایه درگردش مورد نیاز سال اول 
 ریال)

 

 و تعیین موقعیت احداث از حیث داخل یا خارج کارخانه متراژ ، مکان مکان اجراي پروژه

 ........ درصد منابع داخلی ........ درصد تسهیالت ........ درصد آورده سهامدارن نحوه تامین مالی
 

NPV (میلیون ریال)  

 ................... (%) IRR .............. (%) نرخ تنزیل

 بازار منظر از پروژه ارزیابی )3

 شود: بخش جهت بررسی عرضه و تقاضاي محصول در بازار داخلی و خارجی نگارش می این

 شرح (واحد محصول)
سال قبل از  2

برداري بهره  

یک سال قبل 
برداري از بهره  

سال اول 
 برداري بهره

سال دوم 
 برداري بهره

سال سوم 
 برداري بهره

سال چهارم 
 برداري بهره

سال پنجم 
 برداري بهره

        یتولید داخل

         داخلی مصرف

        مازاد/کسري 

        میزان واردات

        میزان صادرات

پتانسیل صادراتی 
 (مازاد/کسري)

  
     

مازاد/کسري محصول 
 (داخلی و خارجی)

  
     

 

 خارجی داخلی تمرکز بازار:
 

 و تقاضاموازنه عرضه  مازاد تقاضا مازاد عرضه موازنه عرضه و تقاضا:
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 کشور تولیدکنندگان اصلی )3-1

 شرکت
 خدمت/تولید محصولمیزان 

 (واحد محصول/خدمت) 
  
  
  
  

  مجموع
 شده در جدول عرضه و تقاضاي محصول باشد. بایست برابر با مقدار گزارش جدول فوق میمقادیر مجموع 

 گردد.سال قبل ارائه  5الی  3نمودار روند تولید هر یک از محصوالت طی 
 
 کشور کنندگان اصلی مصرف )3-2

 شرکت
(واحد  ل/خدمت محصو مصرفمیزان 

 محصول/خدمت)
  
  
  
  

  مجموع
.شده در جدول عرضه و تقاضاي محصول باشد بایست برابر با مقدار گزارش جدول فوق می مقادیر مجموع  

. 
 خارجی (حاضر در بازارهاي هدف فعلی و در دسترس آتی) کنندگان مصرف )3-3

 شرکتکشور/
(واحد / خدمت محصول مصرفمیزان 

 محصول/خدمت)
  
  
  
  
  

 خارجی(حاضر در بازارهاي هدف فعلی و در دسترس آتی) کنندگان تولید )3-4

 شرکتکشور/
(واحد ل/خدمت محصو تولیدمیزان 

 محصول/خدمت)
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 يهاي صادراتی محصوالت تولید پتانسیل )3-5
کشورهاي هدف صادرات، میزان صادرات به تفکیک محصوالت قبل از ر خصوص در این قسمت اطالعاتی د

هاي آتی، نسبت صادرات هریک از محصوالت و سایر نکات ارزشمند در این خصوص  برداري و در سال بهره
 بایست در قالب جدول ارائه گردد. می

 
 استراتژیک منظر از پروژه ارزیابی )4

صورت کیفی ارائه  برداري پروژه از دو منظر کالن و خرد به بهره در این قسمت مزایا و اهداف استراتژیک اجرا و
 گردد.

هاي اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به  عنوان مثال مواردي نظیر تحقق اسناد باالدستی ازجمله سیاست به
ازار و واردات، برنامه راهبردي شستا و  ... و همچنین مواردي نظیر تکمیل زنجیره ارزش در صنعت، افزایش سهم ب

  ... بیان گردد.
 
 
 
 
 

 فنی منظر از پروژه ارزیابی )5
 معرفی محصول )5-1

 در این قسمت ویژگی محصول ذکر گردد.

 کاربرد محصول )5-2
 در این قسمت کاربرد و موارد استفاده محصول ذکر گردد.

 
 چرخه عمر محصول )5-3

 افول  بلوغ  رشد معرفی  دوره عمر محصول
 

 .هاي علمی ارائه گردد. مستندات مربوطه در قسمت ضمائم ارائه گردد مدلاساس بربایست  چرخه عمر محصول می
 ظرفیت اسمی تولید )5-4

 بایست ظرفیت اسمی تولید ناشی از اجراي این پروژه ذکر گردد. در این قسمت می

 فرآیند تولید  )5-5
 صورت نمودار ترسیم گردد. در این قسمت فرآیند تولید از ابتداي خط تا تولید محصول نهایی به

مواد اولیه مورد نیاز: معرفی ماده اولیه به تفکیک، حجم مورد نیاز و تعیین نحوه تامین  )5-6
 (داخلی یا خارجی)

5-7(  



 ۱٤۰۰ اسفند ماه 

 نحوه تامین
 مواد اولیه

 خارج از کشور هاي داخلی سایر شرکت داخل شرکت

    1ماده اولیه
    2اولیهماده 
    3اولیهماده 
    4اولیهماده 

 

 حجم مورد نیاز واحد مواد مواد اولیه 

   1ماده اولیه
   2اولیهماده 
   3اولیهماده 
   4اولیهماده 

 ها ارائه گردد. ن کننده و حجم تولید آ بایست کشورهاي تامین در صورت وارداتی بودن می
 .ها ارائه گردد ن کننده و حجم تولید آ تامین هاي در صورت تولید داخل شرکت

 مهندسی)تکنولوژي(طراحی و  )5-8

2شرکت/کشور 1شرکت/کشور نحوه تامین تکنولوژي 3شرکت/کشور   
 خارجی داخلی 1تکنولوژي

 

   
2تکنولوژي  خارجی داخلی 

 

   
3تکنولوژي  خارجی داخلی 

 

   
4تکنولوژي  خارجی داخلی 

 

   
 
 آالت مورد نیاز پروژه  تجهیزات و ماشین )5-9

2شرکت/کشور 1شرکت/کشور نحوه تامین تجهیزات 3شرکت/کشور   
 خارجی داخلی 1تجهیزات 

 

   
 خارجی داخلی 2تجهیزات 

 

   
 خارجی داخلی 3تجهیزات 

 

   
 خارجی داخلی 4تجهیزات 

 

   
 کنندگان داخل کشور است. آالت تولیدي با تامین اولویت تامین تجهیزات و ماشین

 بندي اجراي پروژه زمان )5-10
 بندي اجراي پروژه به صورت گانت چارت ارائه گردد. بایست زمان میدر این قسمت 

 
 مالی و اقتصادي منظر از پروژه ارزیابی )6
 مفروضات اجراي پروژه )6-1

گذاري مجدد،  هاي مالی)، نرخ سرمایه در این قسمت موضوعاتی از جمله نرخ تسعیر، نرخ تنزیل (بر اساس مدل
 تولید، مقدار فروش و....) همراه با منطق محاسباتی ارائه گردد.نرخ رشد اقالم صورت سود و زیان (مقدار 

 هاي مالی اخیر صورت )6-2
 سال گذشته (ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان نقدي) 3شده  هاي مالی حسابرسی در این قسمت صورت

 ارائه گردد.شرکت 
 عملکرد مالی بینی پیش )6-3
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بهاي فروش، مبلغ  و نرخمقدارفروش (فروش داخلی و خارجی)، تولید، مقدار در این قسمت موضوعاتی ازجمله 
هاي مالی براي طول دوره  و همچنین صورت هاي مالی... (مواد، دستمزد و سربار)، هزینه مالی، نسبت شده تمام

 گیرد. قرار می جدولپروژه در قالب 
 اي مخارج سرمایه )6-4

سرمایه در گردش سال اول در یک  نیز ، زمین ودر این قسمت تمامی مخارج پروژه ازجمله مبلغ خرید تجهیزات
 جدول ارائه گردد.

 تامین مالی پروژه )6-5
در این قسمت منابع تامین مالی پروژه شامل میزان آورده سهامداران، میزان تسهیالت و میزان استفاده از 

 منابع داخلی شرکت در قالب جدول ارائه گردد.
 جریانات نقد پروژه )6-6

 پروژه ارائه گردد. برداري دوره ساخت و بهره در این قسمت جریانات نقدي
 هاي اقتصادي پروژه شاخص )6-7

، دوره بازگشت سرمایه و... ارائه IRR، NPV ،MIRR ،IRReهاي اقتصادي پروژه شامل  در این قسمت شاخص
 گردد. 

 تحلیل حساسیت )6-8

 پروژه ارائه گردد.هاي اقتصادي  بایست نمودار و جداول مربوط به تحلیل حساسیت شاخص در این قسمت می
 
 هاي پروژه ریسک )7
 قبل از آغاز فرآیند اجراي پروژه )7-1

کردن  هاي تامین مالی، اخذ مجوزهاي الزم و فراهم بایست موضوعاتی از جمله ریسک در این قسمت می
 زیستی، آب، انرژي و ...) ارائه گردد. هاي اصلی (رفع موانع محیط زیرساخت

 حین فرآیند اجراي پروژه )7-2
نرخ ارز، تحریم و ... مورد توجه  بایست موضوعاتی از جمله تامین تجهیزات، دانش فنی، قسمت میدر این 

 قرار گیرد.
 پس از فرآیند اجراي پروژه  )7-3

بایست موضوعاتی از جمله تامین مواد اولیه، تامین قطعات یدکی، تعمیرات و نگهداري و  در این قسمت می
 .همچنین فروش بازار محصوالت ذکر گردد

 هاي قانونی و محیطی رچوبچا )8
این قسمت درخصوص مجوزهاي مورد نیاز بر اساس قوانین و مقررات باالدستی در راستاي اجراي پروژه 

 باشد. میموردنظر 
 ضمائم و مستندات )9

، هاي صاحب تکنولوژي شرکت، رزومه و جزئیات مذاکرات با هاي مالیافزار از جمله خروجی نرممواردي 
ها، قراردادهاي فروش  نامه ، توافقآالت به استعالم قیمت مواد اولیه، تجهیزات و ماشینفاکتورهاي مربوط  پیش



 ۱٤۰۰ اسفند ماه 

) مفروضات، تولید و Sheetهاي ( ارائه گردد. همچنین خروجی اکسل شامل کاربرگ در صورت وجودتضمینی و ... 
 هاي نقد ارائه گردد. فروش، صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان
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