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ٍ ضوبضُ ضٌبسِ  4111-6859-7447ثب ًس اهتػبزي  شركت پااليش نفت شيراززض تبضيد .............................. كي هبثيي يي هطاضزاز ا

ٍاهغ هيجبضدسوٍ ثؼدساظايي    7341991475اغلْبى ، ًس پستي  -جبزُ ضيطاظ22ًِ ازاضُ هطًعي آى زض ًيلَهتط 10101874709هلي 

ًبيدت    هسيطػبهل ٍو 2491286521ثِ ضوبضُ هلي:  حميدرضا دهقانثِ ًوبيٌسگي آهبيبى  ًبهيسُ هيطدَز "خزیدار "زضايي پيوبى 

ٍ  071-38217561 -9ثدب ضدوبضُ تللدي    هدسيطُ(   ّيأت ػؿَو 1199098396ثِ ضوبضُ هلي:  طاوسي بابك( ٍ ّيأت هسيطُ ضييس

ضٌبسِ  ...ي اهتػبزثب ًس ( ذبظسْبهي و...شركت اظيددي قطف ٍ  071-38215630كبًسٍ ضوبضُ  rmdkala@sorc.i آدرس ايميل

هكبثن آذطيي تـييطات هٌدسض   يسُ هيطَز( ًبه "فزٍضٌدُ"زضايي پيوبى ثؼساظاييو ...ًسپستي :  ...: ًطبًيثِ  ...ثجت  ثِ ضوبضُ ...هلي 

ٍ  ...ضوبضُ تللي ٍ ... ايويلثب آزضس ( هسيط ػبهلو ...ثِ ضوبضُ هلي:  ...آهبي بيٌسگي ًو ثِ ...هَضخ  ...ثِ ضوبضُ زض ضٍظًبهِ ضسوي ًطَض 

 هٌؼوسگطزيس:پباليص ًلت ضيطاظ  زض هحل ضطًت  ضطايف هططٍحِ ظيط زيگط ثِ جْبت ٍ اظقطف ...ضوبضُ كبًس 
 

 هَضَع قزارداد  -1هادُ 

 TEMPERATURE GAUGE قلن  10 خزید ست اظا ػجبضت

 سبيط ثبيست هكبثن ثب توبؾب، هطرػبت كٌي ذطيساض، اسٌبز ٍ  هساضى ٍ هي زهيوبًٍ  كيوبثيي ِ هٌبتجبت ثؼول آهسُثطاسبس ًلي 

 هيگطزز ثبضس. هحسَة 2قجن هبزُ  هطاضزاز اليٌلي جعء ًِ هٌبهػِ اسٌبز زض هَجَز ؾوبئن ٍ هٌسض  هلبز

تست هحوَلِ اضسبلي ٍ تؿويي ًيليت ًبال اظ سَي  هٌَـ ثِ ثطضسي ٍ ،تبييس ًْبيي ًبالي هَؾَع هطاضزاز تَسف ذطيساض

 كطٍضٌسُ ٍ زض هحل سبيت ذطيساض ذَاّس ثَز.

ايي اسبس  ثط جْت تبهيي هَؾَع هطاضزاز ًساضتِ ٍ هَاضزسبيط  ٍ  ِ تؼْسي ًسجت ثِ تْيِ هَاز اٍليِساض ّيچگًَددطيدذ :تبصره

 ًوَز.اهسام ذَاّس هطاضزاز  ٍ ثب ّعيٌِ ذَز قجن هلبز ايي هستولثِ قَض ٍ   كطٍضٌسُ ضاسبً
 

 اسٌاد ٍ هدارك قزارداد -2هادُ 
 ثِ ضطح شيل هي ثبضس: هطاضزازاسٌبز ٍ هساضى 

 ثطٍ . 9ثط سٌس هطاضزاز هطتول   -1-2

 ضوبضُپيطٌْبز كٌي ًْبيي تبييس ضسُ ثِ ٍ  هطرػبت ًبالي زضذَاستي ثط اسبس ًليِ هٌبتجبت كيوبثيي -2-2

 ...هَضخ   ...

 ...هَضخ   ... ٌْبز ًطخ ثِ ضوبضُثطٍ پيط -3-2

 ... پيَست هطاضزاز ضبهل ًبهِ ضوبضُ -4-2

 هطاض گطكتِ است. ييًِ هَضز تَاكن قطك يثؼس ِيالحبه بيّطگًَِ غَضتجلسِ  -5-2

 ًپي اسبسٌبهِ ٍ آذطيي آگْي تـييطات كطٍضٌسُ زض ضٍظًبهِ ضسوي ًطَض. -6-2

 زاز.اهؿبي هطاض غبحجبى هجبظ ياهؿب ياغل گَاّ -7-2

زاضاي اػتجبض ّوبًٌس اػتجبض هدطاضزاز اغدلي    ٍؾوبئن هٌسض  زض ايي هبزُ جعء اليٌلي هطاضزاز ثَزُ ٍ هساضىًليِ اسٌبز ٍ  :1 تبصره

ّطگًَِ زذل ٍ تػطف ؿيطهجبظ ٍ يب ترلق ًسجت ثِ ضػبيت ٍ اجطاي ّطيدي اظ آًْدب ثؼٌدَاى ترلدق قدطكيي زض       است ٍ

 اجطاي اغل هطاضزاز تلوي ذَاّس ضس. 
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 ّطگًَِ تؼبضؼ زض اسٌبز كَم ثِ تطتيت ثٌسّبي كدَم االضدؼبض جْدت اٍلَيدت اهؿدبء هدطاضزاز هد ى         ٍجَززض غَضت  :2تبصره

 اػتجبض هي ثبضس.

 

   قزارداد  هبلغ -3هادُ 

ضيبلي اضظ  ًِ ثِ غَضت هؼبزل(.ثبضس يه ثسٍى احتسبة هبليبت ثط اضظش اكعٍزُ)  ...( حطٍف وثِ، ... وثِ ػسز(،  طاضزازدددهؾ ددهجل

 ثِ حسبة آى ضطًت ٍاضيع ذَاّس ضس. ًيوبوحَالِ( ثط هجٌبي ًطخ ضٍظ ًبضي هجل اظ ضٍظ پطزاذت
 

 ًحَُ پزداخت   - 3-1     
 ذَاّس ثَز:  ظيطپطزاذت هجلؾ هطاضزاز ثططح 

ٌ  ِ ؾدوبًتٌبهِ ه يد زض هجدبل اضا  پطزاذدت  صيپهجلؾ ًل هطاضزاز ثؼٌَاى زضغس  25 َاست كطٍضٌسُزض غَضت زضذ -1 ي ؼتجدط ثدبً

    ز.ثِ حسبة آى ضطًت پطزاذت هي گطز هطاضزاز( 4وهكبثن ثب هبزُ 
 

 سييد ٍ تأ ساضيذط ياظ سَ يهكؼ ليتحَي ِ گَاّيزض هجبل اضا هَؾَع هطاضزاز ليزضغس هبثوي هجلؾ ًل هطاضزاز پس اظ تحَ 75 -2

 ي.ٍ  هطاضزاز يلحبل ًسَضات هبًًَهطاضزاز ثب  11تؼْسات هبزُ  طيٍ اًجبم سب ساضيًبالي هَؾَع هطاضزاز اظ سَي ذط
 

زض غَضت زضيبكت پيص پطزاذت، هجلؾ هصًَض اظ ّط غَضت ٍؾؼيت ثِ گًَدِ اي هسدتْلي هدي ضدَز ًدِ زض آذدطيي        :1 تبصره

 غَضت ٍؾؼيت ثِ قَض ًبهل هستْلي ضسُ ثبضس. زض غَضت استْ ى ًبهدل، ؾدوبًت ًبهدِ يدبز ضدسُ هبثدل اسدتطزاز       

 هي ثبضس. 

اكدعٍزُ هكدبثن هدبًَى زض غَضتحسدبة     ضٌسُ، هبليدبت ثدط اضظش   ايِ گَاّي ثجت هَزيبى هبليبتي تَسف كطٍاض زضغَضت :2 تبصره

 هحبسجِ ٍ ثِ هجلؾ غَضتحسبة اؾبكِ ضسُ ٍ اظ جبًت ذطيساض زض ٍجِ كطٍضٌسُ پطزاذت هي گطزز.هطثَقِ 

ِ  ضا ثب زضًظط گطكتي كطٍضٌسُ ضًٍس اكعايص هيوتْب   ايي هطاضزاز هطوَل تؼسيل هيوتْب ًجَزُ ٍ :3 تبصره ّدب اظ جولدِ    ًليدِ ّعيٌد

 .ض هيوت پيطٌْبزي هٌظَض ًوَزُ استحوَم ٍ ػَاضؼ ٍ سبيط ّعيٌِ ّب ز ّطگًَِ  هبليبت ،

 

 پيص پزداخت -4هادُ 
زض هجبل اضايِ  زضغس هجلؾ اٍليِ هطاضزاز( 25وتب حساًثط كطٍضٌسُ ٍ هَاكوت ذطيساض پطزاذت پيص پطزاذت ثٌب ثِ زضذَاست ًتجي

واظ تبضيد غسٍض تب ظهبى اتوبم ثب هبثليت ؾجف، ثطزاضت ٍ ثطگطت ًبپصيط ٍ هبثل توسيس ، ثسٍى هيس ٍ ضطـ هؼتجط ثبًٌيبًتٌبهِ ؾو

ٌبهِ پيص هكؼي ًبال ، اظ قطف ذطيساض ؾوبًتذَاّس پصيطكت ًِ پس اظ تحَيل ٍ تبييس ًبال ٍ اضايِ گَاّي تحَيل اًجبم هطاضزاز( 

 پطزاذت ثِ كطٍضٌسُ ، ًسط هجلؾ پيص پطزاذت ثِ تسضيج ٍ ثِ قَض ًسجي اظ هطاحل ي گطزز.پطزاذت ثِ كطٍضٌسُ هستطز ه

 هي گطزز.

 

 

 كاّص ٍ افشایص هقدار تقاضا -5هادُ 
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ثَزُ ٍ كطٍضٌسُ هَظق ثِ  زض ضثغ اٍل هطاضزاز % هوبزيط ٍ اضظش هطاضزاز25اه م تب هيعاى  هوبزيط/ ًبّص اكعايصذطيساض هريط ثِ 

 هيوت ّبي هَؾَع هطاضزاز هي ثبضس.پصيطش آى قجن 
 

 كاالسهاًبٌدی ٍ هحل  تحَیل  -6هادُ 
ضطًت پباليص ًلت  ،پس اظ تٌليص هطاضزاز ٍ هحل تحَيلهطاضزاز ٍ ثطًبهِ ظهبًجٌسي هػَة  7هكبثن هبزُ اه م ظهبى تحَيل ًليِ 

 .اتَثبى ضيطاظ ثِ اغلْبى هي ثبضس 22ضيطاظ ٍاهغ زض ًيلَهتط 

 .ثبضس  ثِ ػْسُ كطٍضٌسُ هي ساضيٍ اًجبض ذط تياه م هَؾَع هطاضزاز تب هحل سب ِيترل ٍ حولي ًليِ ي ّعيٌِ ّب 

 اظ اهؿب ٍ هجبزلِ هطاضزاز. ػجبضتست، هطاضزاز تٌليص: تبصره

 

  ضزٍع ٍ هدت سهاى قزارداد -7هادُ 

ُ زض غَضت زضذَاست پيص پطزاذت كطٍضٌس ثبضس. هيهؼتجط ٍ الظم االجطا  ،ًبكص ...هست ثِ  هطاضزازتٌليص  ظهبىايي هطاضزاز اظ 

، ثِ ذطيساض اهسام ًوبيس زض ؿيط ايي  پطزاذت زاز ًسجت ثِ اضايِ ؾوبًتٌبهِ پيصهطاضظطف هست يي ّلتِ اظ تبضيد اهؿبي ثبيست  هي

 غَضت ضطٍع هطاضزاز اظ تبضيد تٌليص ذَاّس ثَز.

ٍـ ثِ اضائِ ؾوبًتٌبهِ ثبًٌي هَضز تبييس ذطيساض ًِ حساًثط ضطٍع هطاضزاز ػجبضتست اظ ظهبى پطزاذت پيص پطزاذت هطط :1تبصره

 پس اظ يي ّلتِ اظ تبضيد تٌليص هطاضزاز ثبيس اضائِ گطزز.

ّبي ٍي تب تحَيل ًل هَؾَع هدطاضزاز ثدِ    بي ضطًت كطٍضٌسُ ًجَزُ ٍ هسئَليتّ  اًوؿبي هست هطاضزاز ضاكغ هسئَليت :2تبصره

 هَت ذَز ثبهي ذَاّس هبًس.

 

 یوِ تاخيز در قزاردادجز -8هادُ 
 ثِ ًٌوبيس، اهسام ثِ ذطيساض هطاضزاز هَؾَع ًوبل ٍ توبم تحَيل ثِ ًسجت هطاضزاز زض ضسُ ثيٌي پيص هوطض ظهبى زض كطٍضٌسُ چٌبًچِ

 ذسبضت ػٌَاى ثِ % هجلؾ ًل هَؾَع هطاضزاز5تب سوق  ٍ هفته 5 حساًثطزضغس هجلؾ هطاضزاز تب  1تبذيط هؼبزل  ّلتِّط  اظاي

ٍ  گطزيس ذَاّس ثطزاضت ذطيساض ًلغ ثِ ازاضي ٍ هؿبيي تططيلبت ضػبيت ثسٍى ٍ ًسط كطٍضٌسُ هكبلجبت يب هحل تؿويٌبت اظ تبذيط

 18 هبزُ هكبثن اذكبضًتجي ثب ذطيساض ،ثبضس قرارداد مدت دوميك اظ  ثيص تأذيط زاضت. چٌبًچِ ًرَاّس اػتطاؼ حن كطٍضٌسُ

ٍاضزُ اظ هكبلجبت كطٍضٌسُ هي  ذسبضت ًليِ زضيبكت ّب ٍ ًبهِ زاضت توبهي ٍجَُ ؾوبًتهطاضزاز، ؾجف ٍ ثط كسد ثِ هجبظ هطاضزاز

 هي گطزز . هطاضزاز اهسام   18هكبثن هبزُ ثبضس ٍ زض غَضت ػسم تٌبكَ اظ قطين هطاجغ شيػ ح 

 8ثط اسبس هبزُ  ،ل ًوبيسزض هست ظهبى هطاضزاز اّوب (1چٌبًچِ كطٍضٌسُ اظ تحَيل ّط هيعاى اظ اه م ذطيساضي ضسُ وهَؾَع هبزُ

زضغس ّعيٌِ ثبالسطي اظ كطٍضٌسُ اظ هحل ؾوبًت ًبهِ ٍ هكبلجبت احتوبلي ثسٍى  30ذطيساض ًسجت ثِ تبهيي ًبال ثب احتسبة 

 ّيچگًَِ تططيلبت هؿبيي اهسام هي ًوبيس.

ز ٍ هساضى اضائدِ ضددسُ اظ سدَي    تطريع هجبظ ثَزى تأذيطزض تحَيل توبم يب ثرطي اظ هَؾَع هطاضزاز ثب تَجِ ثِ اسٌب :1 تبصره

 كطٍضٌسُ ثطػْسُ ذطيساض ثَزُ ٍ كطٍضٌسُ هلعم ثِ پصيطش ٍ اجطاي ًظط ذطيساضهي ثبضس.  

 ، هست ظهبى تأذيط جعء ظهبى هطاضزاز هحبسجِ ًرَاّس ضس.ٍ تأييس آى تَسف ًبضكطهب زضغَضت هجبظ ثَزى زاليل تأذيط :2 تبصره
 

 دٍرُ تضويي ٍ ًگْداری -9هادُ 
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اًساظي ّط ًسام ًِ  هبُ پس اظ ًػت ٍ ضاُ 12هبُ پس اظ تحَيل ًبال ٍ  18هَؾَع هطاضزاز ٍ غحت ػولٌطز آى ثطاي هست  ًبضايي

 ظٍزتط سپطي گطزز اظ قطف كطٍضٌسُ تؿويي هي گطزز.

 هطبّسُ ضَز آى ػولٌطز غحت زض يب ٍ هطاضزاز هَؾَع غحت زض ًَاهػي ٍ هؼبيت ، هبزُ ايي زض هصًَض هست ذ ل زض چٌبًچِ -9 -1

 استبًساضزّبي ثب هكبثوت ػسم يب ٍ ًبهطؿَة ٍ ًبهٌبست هَاز ثطزى ًبض ثِ يب ٍ ضسُ تؼييي هطرػبت ضػبيت ػسم اظ ًبضي ًِ

ّلتِ پس اظ اث ؽ ًتجي ًسجت ثِ ضكغ  ييثبضس، كطٍضٌسُ هَظق است قجن اػ م ًتجي ذطيساض حساًثط ظطف هست  هطثَقِ

زض اجطاي تؼْسات هٌسض   غَضت اهتٌبع كطٍضٌسُثِ ّعيٌِ ذَز اهسام ًوبيس، زض ثب ًبالي سبلنٍ يب جبيگعيٌي آى هؼبيت ٍ ًَاهع 

ّبي كطٍضٌسُ  ّبي هطثَقِ ضا اظ هحل هكبلجبت ٍ سبيط ؾوبًتٌبهِ ّعيٌِ تَاًسهيذَز ضأسبً اهسام ًوَزُ ٍ  ذطيساضزض ايي هبزُ 

 .طاي ايطبى هحلَل استًًَي هَؾَع ثثطزاضت ًوبيس ٍ زض غَضت ػسم تٌبكَ حن پيگيطي هب

، هطاتت ضا ثِ كطٍضٌسُ اػ م ٍ كطٍضٌسُ هٌلق است زض غَضت ايجبز ٍهلِ ػوليبتي عبيذطيساض ثِ هحؽ هطبّسُ هؼبيت ٍ ًو -9 -2

هكبثن ت ػسم اهٌبى جبيگعيٌي ث كبغلِ وغَضت ًبالي يبز ضسُ ضا جبيگعيي ٍ زضحتي االهٌبى ثِ كَضيثِ تطريع ذطيساض 

آًْب ضا ثسٍى  ع ٍ ذسبضات ًبضي اظ ػيت ًبال ًوَزُ ٍي، ًوبهؼبيت( ضطٍع ثِ ضكغ ساضيذط سييهَضز تب يكٌ يظضسثب ياستبًساضزّب

 كَت ٍهت هطتلغ ًوبيس.

ٍ اػ م ذطيساض ًسجت ثِ ضطٍع ضكغ هؼبيت ٍ ًوبئع اهسام ًٌوبيس ٍ يب ًوبئع ٍ هؼبيت  زضغَضتيٌِ كطٍضٌسُ ثِ هحؽ اق ع -9 -3

ثكَض ًبهل تَسف كطٍضٌسُ هطتلغ ًگطزز ذطيساض هي تَاًس ًسجت ثِ ضكغ ًوبيع هؼبيت اهسام ًوَزُ هكطٍحِ قي هست هؼوَل 

ّعيٌِ ثبالسطي ضا اظ تؿبهيي ٍ يب ّطگًَِ  %(30وزضغس سيّعيٌِ ّبي توبم ضسُ ضبهل ّعيٌِ ّبي تؼويط ٍ ...  ٍاضزُ ثِ اؾبكِ  

قطين هطاجغ هبًًَي ٍغَل  استيلب ًطزُ ٍ زض غَضت ػسم تٌبكَ اظ "ضاسبهكبلجبت كطٍضٌسُ حتي زض سبيط هطاضزازّب ٍ سلبضضبت 

 ًوبيس.

غَضتيٌِ ثِ ّط زليلي ذطيساض زض زٍضُ تؿويي هَؾَع سلبضش ضا ثِ ثْطُ ثطزاضي ًطسبًسُ ٍ هَضز آظهبيص هطاض ًسّس ٍ ًيع زض -9 -4

ِ كطٍضٌسُ هستطز گطزز ايي هَؾَع ثسٍى اضظيبثي ٍ سٌجص هَؾَع سلبضش پبيبى پصيطز ٍ سپطزُ حسي اًجبم تؼْسات ًيع ث

ثطزاضي هتَجِ ػيَة ٍ ًوبيع ًبضي اظ اّوبل كطٍضٌسُ  ثَز ٍ ّطگبُ ذطيساض زض ظهبى ثْطًُبكي هسئَليتْبي كطٍضٌسُ ًرَاّس 

ِ ًوع حبغلِ ثٌب ثِ تطريع ذطيساض اظ كغ ًبهل ًوبيع ذَاّس ثَز زض غَضتيٌگطزز كطٍضٌسُ هسئَل ججطاى ذسبضات ٍاضزُ ٍ ض

. زض ؿيطايٌػَضت هَؾَع هبثل قطح زض ب تطى كؼل كطٍضٌسُ ًجبضس ٍي هسئَل ضكغ ًوبيع ثِ ّعيٌِ ذطيساض ذَاّس ثَزكؼل ي

 هطاجغ شيػ ح هؿبيي ذَاّس ثَز.

تطريع ًبضايي ٍ غحت ػولٌطز ًبالي هَؾَع هطاضزاز زض چبضچَة هطرػبت كٌي هٌؿن ثِ هطاضزاز ثِ ػْسُ ذطيساض هي  -9 -5

هٌَـ ثِ ثطضسي ٍ  ذطيساضتبييس ًْبيي ًبالي هَؾَع هطاضزاز تَسف  زض ايي ذػَظ هبقغ اذت ف هي ثبضس. ثبضس ٍ ًظط ذطيساض

 تست هحوَلِ اضسبلي ٍ تؿويي ًيليت ًبال اظ سَي كطٍضٌسُ ٍ زض هحل سبيت ذطيساض ذَاّس ثَز.

 تحَيل هيگطزز، ذَاّس ضس. تؿويي كطٍضٌسُ ضبهل ًليِ اجعاء ٍ هجوَػِ هَؾَع هطاضزاز ًِ ثػَضت ًبالي ٍاحس -9 -6

، هست ظهبى ضكغ ػيت ضًبالي هَؾَع هطاضزاز هطبّسُ ضَزچٌبًچِ زض ّط ظهبى و هجل اظ اًوؿبء زٍضُ تؿويي( ػيت يب ًوػي ز -9 -7

 يب ًوع ثِ ظهبى زٍضُ تؿويي اؾبكِ هي گطزز.

 

 

 تعْدات فزٍضٌدُ -10هادُ 
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كطٍضٌسُ هَظق است ًليِ هَؾَع ايي هطاضزاز ضا هكبثن ًليِ هٌبتجبت كيوبثيي ًِ ثِ تبييس ذطيساض ضسيسُ است ٍ ثِ  -1-10

 تحَيل ًوبيس. ، ؿيط هستؼول ٍ ثسٍى ػيت ٍ ًوعغَضت ًبهل

 از ضا ثب ًوبيٌسُ ذطيساض ثٌوبيس.كطٍضٌسُ هَظق است ّوِ گًَِ ّوٌبضي زض ضاثكِ ثب ًبالي هَؾَع هطاضز - 2-10

اي ًِ زض هطاضزاز هيس گطزيسُ است  كطٍضٌسُ ثبيس توبهي استبًساضزّب، هَاضز ًيليت ٍ اًتربة جٌس هٌبست ضا ثِ گًَِ 

ًتجبً ثِ اق ع ذطيساض ضسبًيسُ ٍ توبؾبي ثطضسي ٍ تبييس ، اظ هَاضز كَم ضا هجل اظ ّط اهسامضػبيت ًوَزُ ٍ ّط گًَِ ػسٍل 

 آى ضا ثٌوبيس .

هَؾَع هطاضزاز ثِ هٌظَض حول زاذلي يب ذبضجي ضا ثكَضًبهل  ًباليضذػَظ ثستِ ثٌسي ٍ حلبظت كطٍضٌسُ ثبيس ز -3-10

 هكبثن ثب استبًساضزّبي ضطًت سبظًسُ ضػبيت ًوبيس. 

زض غَضت . كطٍضٌسُ هتؼْس است ًليِ ًبالي هَؾَع هطاضزاز ضا ثِ غَضت ًَ ، ؿيط هستؼول ٍ اغلي تحَيل ًوبيس -4-10

ؾَع هطاضزاز ٍ يب زض غَضتي ًِ هطرػبت كٌي ًبالي تحَيل ضسُ تَسف كطٍضٌسُ ، هكبثن هستؼول ثَزى ًبالي هَ

هطرػبت كٌي هطاضزاز ًجبضس ، كطٍضٌسُ هتؼْس است ثب زضذَاست ذطيساض، ًبالي هَؾَع هطاضزاز ضا تؼَيؽ ًوَزُ ٍ ًليِ 

 ذسبضت ّبي اػ م ضسُ اظ قطف ذطيساض ضا پطزاذت ًوبيس. 

ويٌبى حبغل ًوبيس ًِ ًبالي تأهيي ضسُ تَسف ٍي هكبثن ثب استبًساضزّب ٍ هطرػبت كٌي تحت ايي كطٍضٌسُ ثبيس اق -5-10

هطاضزاز ثَزُ ٍ هَضز تأييس ذطيساض ثبضس. تأييسات ٍ هػَثبت ذطيساض ضاكغ هسئَليت كطٍضٌسُ ًسجت ثِ تؼْسات ٍي ًجَزُ ٍ 

 ثِ ًحًَبهل ثِ اًجبم ثطسبًس . زضّطغَضت كطٍضٌسُ هلعم هي ثبضس ًِ تؼْسات ذَز ضا هكبثن هطاضزاز

هساضى ٍ هستٌسات هَضز تبييس ذطيساض  ،ضطًت سبظًسٍُ هبثل ضزيبثي گَاّيٌبهِ هؼتجط  ايِاضكطٍضٌسُ هَظق ثِ  -10 -6

  هي ثبضس.  سبظًسُ ي ًبالزضذػَظ 

 .يبكت ًوبيسًبال ضا اظ ذطيساضزض تؼْسات كطٍضٌسُ ظهبًي ثِ قَض ًبهل اًجبم ضسُ ًِ گَاّي تحَيل هكؼي -7-10

 اضايِ ًليِ هَاضز زضذَاستي قي هٌبتجبت كيوبثيي العاهي هي ثبضس. ٍ يبضػبيت  -8-10

 

 تعْدات ضواًت اًجام -11هادُ 
ثب هبثليت ؾجف، ثطزاضت ٍ ثطگطت ًبپصيط ٍ هبثل توسيس ثِ ، ثسٍى هيس ٍ ضطـ اضظي ثبيست ًسجت ثِ اضايِ ؾوبًتٌبهِ كطٍضٌسُ هي

وثِ ًطخ اضظ زض ضٍظ هجلؾ ًل هطاضزاز% 15ؾوبًت ًبهِ ضيبلي هؼبزل ٍ يب  (...، ثِ حطٍف  ...وثِ ػسز ًل هطاضزاز% هجلؾ 10هؼبزل ، زكؼبت

. زض غَضتيٌِ كطٍضٌسُ ثِ ّط زليلي ؿيط اظ هَاضز هَُ ًوبيسثِ ػٌَاى سپطزُ حسي اًجبم تؼْسات تسلين ذطيساض  زضيبكت ؾوبًت ًبهِ(

هَاز ٍ ضطايف هٌسض  زض هطاضزاز حبؾط ًگطزز،يب زض اًجبم آًْب هطتٌت هػَض ٍ ترللي ضَز  هْطيِ هَكن ثِ اًجبم تؼْسات ذَز قجن

ي هطثَقِ ضا ثِ ًلغ ذَز ؾجف ٍ هكبلجِ ٍجِ ًوبيس.  ذطيساض حن ذَاّس زاضت ضاسبً ٍ ثسٍى ًيبظ ثِ تططيلبت هؿبيي ؾوبًتٌبهِ

 ذَاّس ضس.ثِ كطٍضٌسُ هستطز  (9بزُ پس اظ اتوبم زٍضُ تؿويي ًبالوهٌسض  زض ههصًَض  ؾوبًتٌبهِّوچٌيي 

 اًؼوبز هطاضزاز تسلين ذطيساض ًوبيس. هجل اظكطٍضٌسُ ثبيس ؾوبًتٌبهِ هصًَض ضا  : 1تبصره

 ٌبهِ كَم الصًط ضا شيٌلغ حن زاضز ؾوبًت هبزاهي ًِ كطٍضٌسُ زض ّط هَضز اظ هطاضزاز ، ًليِ تؼْسات ذَز ضا اًجبم ًسّس، : 2تبصره

 ؾجف ًوبيس.، بت هبًًَي ٍ هطاضزازيگًَِ تططيل ثسٍى ّيچ
 

 بيوِ ، هاليات ٍ سایز كسَر قاًًَي  -12هادُ 
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 ػول  3ّطگًَِ ثيوِ، هبليبت، ػَاضؼ ٍ سبيط ًسَضات هبًًَي ٍ هطاضزازي وثِ جع هبليبت ثط اضظش اكعٍزُ قجن هبزُ پطزاذت 

 .ًوبيس كطٍضٌسُ است ًِ ضأسبً پطزاذت هي گطزز( هتؼلن ثِ ايي هطاضزاز ثِ ػْسُهي 

 

 ضزایط باسرسي ّا ٍ كٌتزل كيفي -13هادُ 
زض غَضتيٌِ زض ٌّگبم ثبظضسي هَؾَع هطاضزاز زاضاي ػيت ٍ ًوع ثَزُ ٍ يب قجن هطرػبت هططٍحِ زض هطاضزاز ًجبضس ذطيساض هجبظ 

ب ّطگًَِ تبذيط ًبضي اظ ذَاّس ثَز ًسجت ثِ ػسم هجَل هَؾَع هطاضزاز ٍ زضذَاست اغ ح يب تؼَيؽ آى اظ كطٍضٌسُ اهسام ًوبيس ؾوٌ

زض غَضت زضذَاست ضكغ ّط گًَِ ايي ثبثت هَجت اكعايص هست هطاضزاز ًگطزيسُ ٍ ّعيٌِ ّبي هطثَقِ ثؼْسُ كطٍضٌسُ هي ثبضس. 

ًوع اػ هي تَسف ذطيساض ، كطٍضٌسُ هلعم ثِ اغ ح هي ثبضس ٍ زض ؿيط ايٌػَضت ذطيساض هرتبض ذَاّس ثَز ًوبيع ضا هطتلغ ًوَزُ ٍ 

ضػبيت/ اضايِ ًليِ هَاضز زضذَاستي قي زضغس ّعيٌِ ثبالسطي ثِ حسبة كطٍضٌسُ هٌظَض ًوبيس.  30ِ ّبي آى ضا ثب احتسبة ّعيٌ

 العاهي هي ثبضس. ًيع هَاضز ظيط ٍ هٌبتجبت كيوبثيي

طيساض هي تطريع ًبضايي ٍ غحت ػولٌطز ًبالي هَؾَع هطاضزاز زض چبضچَة هطرػبت كٌي هٌؿن ثِ هطاضزاز ثِ ػْسُ ذ -تبصره

 ثبضس ٍ ًظط ذطيساض زض ايي ذػَظ هبقغ اذت ف هي ثبضس.
 

 گشارش پيطزفت كار  –14 هادُ
كطٍضٌسُ هيجبيست ًسجت ثِ اضايِ گعاضش كطآيٌس ذطيس ثِ ذطيساض  زض ّط  هطحلِ هكبثن كطهت هَضز تبييسذطيساض،اهسام 

 ًوبيس.

 

 

 حل اختالف  -15هادُ 
 ثِ غَضت ظيط اهسام هي گطزز : كيي هطاضزاز ثطٍظ ًوبيسًليِ اذت كبتي ًِ هوٌي است ثيي قط

 .ثطًس ًبض ثِ زٍستبًِ قَض ، ثِ هطاضزاز ايي ثب ضاثكِ زض ذَز ثيي اذت ف حل ثطاي ضا ذَز ًَضص ًْبيت ثبيس ، قطف زٍ -1

 يي ًسام ّط و هطاضزاز قطف ًوبيٌسگبى زٍ اظ هتطٌل زض غَضت ػسم حػَل ًتيجِ اجطاي ثٌس يي ، هَؾَع ثِ ّيأتي -2

  .ضَزهي اضجبع ، ًلط(

هبثل قطح زض هطاجغ غبلحِ  هَؾَع ًطَز ، حبغل اذت ف تَاكن هَضز ثِ ًسجت ًِ ظطف هست يي ّلتِ غَضتي زض -3

 ذَاّس ثَز .  ٍ هؿبيي هبًًَي

هَظق است تب اذص تػوين ًْبيي جلسبت يب آضاء ًْبيي هطاجغ هصًَض، تؼْسات ًبضي اظ ايي هطاضزاز ضا ثسٍى كطٍضٌسُ  -4

 لِ ٍ ثب ًوبل جسيت اًجبم زّس.ٍه

 

 ( صٍرحَادث قْزیِ ٍ غيز هتزقبِ) فَرس ها -16هادُ 

هطاضزاز تؼطيق هي گطزز ًِ اجطاي ٍ ؿيط هبثل اجتٌبة ٍ ؿيط هٌتست ثِ قطكيي ثِ حَازثي اق م هي گطزز ًِ ؿيط هبثل پيص ثيٌي 

ّبي ٍاگيطزاض ٍ ّوچٌيي  تحطين ّب ٍ ثيوبضي ،ًبت اهتػبزي ًَسب تؼْسات هطاضزازي ضا هَهتب يب ثكَض زاين ؿيط هوٌي هي گطزاًس ٍ

ّطگبُ ثؼلت كَضس هبغٍض، ّطيي اظ قطكيي هطاضزاز ًتَاًٌس تؼْسات ذَز ضا قجن هطاضزاز اًجبم زٌّس  ثبضس. هطوَل آى ًوي 19ًٍَيس 



                                                                                                    

 117-16579111، افكس:  117-16571917-5، تلفن:  17119-7449:  صندوق پستي11475 - 57419كدپستي:   آردس : شيراز،
mdkala@sorc.ir 

 /م ع ب/پ ش018/1401ضوارُ قزارداد هَضَع:
RSS-0130332 

TEMPERATURE GAUGE 
 

 ضوارُ صفحِ

 9اس    7
 شركت پااليش نفت شيراز

 
 )سهامي عام(

 

هي ٍ پس اظ ضكغ ضطايف كَم، قطكيي ّيچگًَِ هسئَليتي ثطاي قطكيي هطاضزاز ايجبز ًٌوَزُ ٍ هطاضزاز هٌؼوسُ ًوبًبى ثوَت ذَز ثب

هبُ  ضطايف كَضس هبغٍض ثطقطف ًگطزيس ّط يي اظ  3هطاضزاز، هتؼْس ثِ ازاهِ اًجبم تؼْسات ذَز هي ثبضٌس. چٌبًچِ پس اظ هست 

 ضٍظ پس اظ آى ثب اػ م ًتجي هطاضزاز ضا كسد ًوبيس. 5قطكيي هطاضزاز حن ذَاٌّس زاضت زض ذ ل هست 

ًس ٍهَع كَضس هبغٍض ضا ثِ تٌبست ايٌٌِ كَضس هبغٍض هبًغ اظ اجطاي تؼْسات ًسام يي اظ قطكيي هطاضزاز ضسُ ْس هي گطزؼقطكيي هت

 ضٍظ ثِ يٌسيگط اػ م ًوبيٌس. 2است حساًثط ظطف هست 

 

 عدم ٍاگذاری بِ غيز -17هادُ 
 . از ضا ثِ ؿيط ٍاگصاض ًٌسكطٍضٌسُ ًوي تَاًس ثسٍى هَاكوت ًتجي اظ ذطيساض، توبم يب هسوتي اظ هَؾَع هطاضز -1-16

زض غَضت هَاكوت ذطيساض هجٌي ثط ٍاگصاضي هسوتي اظ تؼْسات ثِ ضرع ثبلث ، اظ هسئَليت ٍ تؼْسات پيوبًٌبض ثِ ّيچ  -2-16

 ػٌَاى ًبستِ ًرَاّس ضس .

 

 قزارداد فسخ -18 هادُ
  ثبضس. هي هطاضزاز كسد ثِ هجبظ يٌكطكِ غَضت ثِ هؿبيي تططيلبت ضػبيت ثسٍى اػ م ًتجي ثب ظيط ذطيساض  ثطٍظ هَاضز  غَضت زض

  هست هطاضزاز. يك دومكطٍضٌسُ ثيص اظ ظ قطف هطاضزاز  8 تبذيط زض اًجبم تؼْسات هٌسض  زض هبزُ -1

 ٍضضٌستگي،هػبزضُ اهَال ٍ اًح ل ضطًت كطٍضٌسُ -2

 ثِ ؿيط   ٍاگصاضي هطاضزاز ثِ غَضت ًبهل يب جعيي ثسٍى اق ع ٍ تبييس ًتجي ذطيساض ، -3

 كطٍضٌسُ تَسف توبم يب هسوتي اظ هلبز هطاضزاز ًوؽ -4

 ٍ اضتطب ٍجَز ٍاسكِ -5

 ٍ ذسبضات ًليِ غَضت زضايي ػسم تَاًبيي هبلي يب كٌي كطٍضٌسُ ثطاي تحَيل ًبال قجن ثطًبهِ ذطيساض ثٌب ثِ تطريع ذطيساض -6

 .ثبضس هي كطٍضٌسُ ػْسُ ثِ هطاضزاز ايي ًل اجطاي ػسم اظ ًبضي ّبي ّعيٌِ

 

 يت ٍ ّواٌّگي با قَاًييتبع - 19هادُ 
آى ًِ اظ  ًبهِ ّب ٍ هبًٌس ، هوطضات ٍ  زستَضالؼولْب ٍآئيي كطٍضٌسُ هَظق است زضّوِ هَاضز هطثَـ ثِ اجطاي هطاضزاز اظ هَاًيي

طگًَِ توػيط يب هػَضزض ايي گطزز تجؼيت ًوبيس ٍ هسئَل ّ سَي هطاجغ شيػ ح هولٌتي ٍ هبًًَي تسٍيي ٍ تػَيت گطزيسُ يب هي

ّب هي ثبضس ٍ ذطيساض زض هوبثل ّطگًَِ زػبٍي ًبضي اظ ترلق اظ هَاًيي ، هوطضات ٍ  زستَضالؼولْب ٍآئيي ًبهِ ّب ، هجطي اظ  ٌِظهي

 ّطگًَِ هسئَليتي هي ثبضس.

 

 

 

 

 

 هحزهاًِ بَدى قزارداد - 20هادُ 
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هحطهبًِ تلوي ًوَزُ ٍ آًْب ضا زض اذتيبض اكطاز كطٍضٌسُ تؼْس هي ًوبيس ًِ ًليِ اق ػبت ٍ هساضى هطثَـ ثِ هطاضزاز كي هبثيي ضا    

سام هبًًَي يب اضربظ حوَهي هطاض ًسّس .زض غَضت اثجبت ذ ف ، ذطيساض حن ذَاّس زاضت  جْت استيلبي حن ذَز، ّط گًَِ اه

 الظم ضا ثِ ػول آٍضز.

 قاًَى هٌع هداخلِ در هعاهالت دٍلتي  -21هادُ 

ل هوٌَػيت هصًَضزض هبًَى هٌغ هساذلِ ًوبيٌسگبى هجلسيي، ٍظيطاى ٍ ًبضهٌساى زٍلت زض ًوبيس ًِ هطوَ كطٍضٌسُ ضسوبً اػ م هي

ثبضس ٍ تؼْس هي ًوبيس ًِ تب پبيبى اجطاي هطاضزاز ثِ ّيچ ػٌَاى اضربظ هصًَض زض  ًوي 1337هبُ  زي 22هؼبه ت زٍلتي هػَة 

ٌِ هحطظ ضَز كطٍضٌسُ هطوَل هبًَى هعثَض ثَزُ ٍ يب ثطذ ف هبًَى كَم الصًط ضا زض اجطاي هطاضزاز سْين ٍ شيٌلغ ًٌٌس . زض غَضتي

تؼْسات كَم الصًط ضكتبض ًوبيس، ذطيساض حن ذَاّس زاضت هطاضزاز ضا كسد ٍ تؿويي اًجبم تؼْسات ٍي ضا ؾجف ٍ ًليِ ذسبضات ٍاضزُ 

گطزز ّطگبُ زض جطيبى  ُ هتؼْس هيضا ًيع ثِ تطريع ذَز تؼييي ٍ اظ هكبلجبت ٍ اهَال كطٍضٌسُ استيلبء ًوبيس ٍ ّوچٌيي كطٍضٌس

اجطاي هطاضزاز يٌي اظ ثستگبى هصًَض زض تجػطُ يي هبزُ يي هبًَى كَم االضؼبض زض تطٌي ت ٍظاضت ًلت ٍ يبضطًتْبي ٍاثستِ ثِ آى 

طيساض حن ثِ يٌي اظ ػٌبٍيي هصًَض زض هبزُ يي ّوبى هبًَى هٌػَة ضَز ، كَضاً هَؾَع ضا ثِ ذطيساض اق ع زّس ًِ زض ايٌػَضت ذ

ذَاّس زاضت هطاضزاز ضا كسد ًوَزُ ٍ كطٍضٌسُ حن ّيچگًَِ اػتطاؼ ٍ يب ازػبئي ثِ ّط ػٌَاى ًِ ثبضٌس ًساضز. اگط كطٍضٌسُ ذَز 

هطاتت ضا اق ع ًسّس ذطيساض ثِ هحؽ اق ع اظ حويوت اهط ، ػ ٍُ ثطكسد هطاضزاز ، هجبظ ٍ هرتبض است تؿويي اًجبم تؼْسات ٍي ضا 

 جف ٍ ذسبضت ًبضي ضا ضأسبً تطريع ٍ اظ اهَال كطٍضٌسُ استيلبء ٍ ٍغَل ًوبيس.ثِ ًلغ ذَز ؾ
 

 اخطار ٍ ًطاًي طزفيي قزارداد -22هادُ 

قطكيي ّوبًست ًِ زض هوسهِ ايي هطاضزاز شًط ضسُ ٍ زض غَضت تـييط ثبيس ًتجبً ثِ  ضوبضُ تللي ، آزضس ّب ، كبًس ٍ ايويل ّط اظ

هبزاهيٌِ ثِ تطتيت كَم ػول ًطسُ ، اضسبل ّطگًَِ ًبهِ يب اذكبض ثِ اهبهتگبُ قطكيي اث ؽ ضسُ  اق ع قطف هوبثل ضسبًيسُ ضَز ٍ

اضسبل  ذطيساضكطٍضٌسُ هَظق است ًليِ هٌبتجبتي ًِ اظ قطين كٌس يب ايويل ثِ . هحسَة ٍ ػصض ػسم اق ع، هسوَع ًرَاّس ضس

 .ضا ثِ آزضس ًبضكطهب اضسبل ًوبيسًسرِ اغلي آى  ًوبيس هي

 ًسخ قزارداد -23دُ ها
ٍ ًليِ ًسد ثِ ّوطاُ هَاضز شًط ضسُ زض هبزُ زٍ  هطاضزاز حبؾط،  تجػطُ تٌظين 14 هبزُ ٍ 23 هطتول ثط ،ايي هطاضزاز زض سِ ًسرِ 

 .هْط ٍ اهؿب ضسُ ٍ حٌن ٍاحس ضا زاضز
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