توافقنامه سطح خدمت )(SLA

" صادرات فرآورده هاي نفتي به كشورهاي همجوار از طريق حمل زميني و دريايي"

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
صادرات فرآورده هاي نفتي از طريق حمل زميني و دريايي در بورس انرژي عرضه به فروش خواهد رسيد  ،لذا كليه متقاضيان ميتوانند پﺲ
از رجيســتر شــدن شــركت و انتخاب كارگزار و ســپرده گذاري ،اقدام به خريد فرآورده هاي صــادراتي نمايند .در حال حاضــر عمدتاً فرآيند
صـادرات به صـورت حضوري انجام مي پذيرد كه به منظور كاهش بروكراسي اداري و تسريع در فرآيند صادرات ،در نظر است در آينده كليه
اين فرآيند به صورت الكترونيكي انجام پذيرد.
 -2هﺪف
هدف از اين توافقنامه ســطح خدمت اين اســت مشــتريان قبل از خريد فرآورده هاي صــادراتي در بورس انرژي با فرآيند آشــنا گرديده و با
برنامهريزي اقدام به معامله نمايند .آشـــنايي كامل خريداران از فرآيند موجود قبل از انعقاد قرارداد انجام پذيرد تا موجب تســـريع در فرآيند
صادرات از عرضه فرآورده در بورس تا اختتام قراردادهاي في مابين شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي و مشتريان ،مورد توافق قرار گيرد.
 -3ﻣسئوليت
به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران )به نيابت از شركت ملي نفت ايران( به منظور توسعه صادرات زميني و كاهش قاچاق
سـوخت و هم چنين مقابله با نفوذ رقباي ايران در بازار كشـورهاي همجوار مجوز فروش محموله هاي صـادراتي داده شـده است .لذا شركت
پخش فرآوردههاي نفتي براسـاس معامله صـورت گرفته شده در بورس انرژي  ،اقدام به اجرا فرآيند صادرات )از صدور پيش فاكتور تا اختتام
قرارداد( طبق مفاد قراردادهاي منعقده و با توجه به تعهدات فروشنده مي نمايد.
 -4تعهﺪات ﻣتﻘابل خﺪﻣت گيرنﺪه و دستگاه اجرايي
 متقاضي دريافت اين خدمت پﺲ انجام معامله در بورس انرژي مكلف است:
 -4-1مراجعه به مديريت صادرات و واردات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و اخذ پيش فاكتور و پرداخت وجه معامله در موعد مقرر.
 -4-2ارائه مدارك و اسناد شركت خريدار
الف( ترجمه فارسي مدارك – تائيد و كپي برابر اصل )با تائيد دفتر اسناد رسمي معتبر(
ب( در صـورتيكه شـركت خارجي اسـت مدارك توسـط خريدار مي بايست به تائيد و مهر برجسته كنسولگري ايران در آن كشور )عراق ،
افغانستان و  ...و همچنين تائيد اداره اسناد وزارت امورخارجه ( برسد.
ج ( مشتريان خارجي مي بايست اصل و كپي پاسپورت خود را ارائه نمايند.
د( در صورت تفيض اختيار به شخص ديگر  ،وكالت نامه محضري با درج دقيق حدود اختيارات الزامي مي باشد.
و ( معرفي نماينده شركت جهت انجام امور محوله توسط خريدار انجام پذيرد.
ه ( شركتهاي افغاني )جوازنامه  +اساسانامه  +كپي پاسپورت -ساير كشورها متناسب با قوانين آن شركت(
 -4-3انعقاد قرارداد و رعايت مفاد قرارداد في مابين اعم از موارد ذيل:
الف( حمل فرآورده خريداري شـده از درب انبار ) زميني ( و فوب جهت حمل دريايي برعهده خريدار مي باشد و فروشنده از محل تحويل
مســئوليتي نخواهد داشــت .ضــمناً در صــورتيكه بصــورت ايزوتانك تحويل و بصــورت دريايي حمل گردد هزينه هاي مربوطه نيز به عهده
خريدار مي باشد.
ب( حمل مورد معامله خريداري شده با استفاده از وسايل حمل كه واجد شرايط بارگيري فروشنده است.
ج( كليه هزينه هاي متعلقه برعهده خريدار مي باشد.
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د( رعـايـت كامل قوانين و مقررات جاري و مفاد قانون مجازات مرتكبين قاچاق كالا و ارز و ســـاير قوانين و مقررات ذيربط از جمله قانون
مبارزه با قاچاق كالا و ارز و آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي آن و رعايت كامل قوانين مبارزه با پولشويي.
ه( كليه مسـووليتهاي بعدي مورد معا مله پﺲ از خروج محمولات از انبار محل تحويل تا مقصد نهايي در مسير حمل كلاً بعهده خريدار مي
باشد و فروشنده از هر گونه مسئوليتي مبرا مي باشد.
 -4-4خريدار مي بايست مورد معامله را در موعد حمل نمايد و نسبت به ارائه مدارك مثبته )گواهي خروج از مرز( و همچنين گواهي آزمايشگاه
گمرك مبني بر عدم مغايرت محموله صـادراتي با محموله بارگيري شده در مبداء را به فروشنده ارائه نمايد .تا فروشنده نسبت به اختتام و
تسويه قرارداد اقدام نمايد.
 فروشنده مكلف است پﺲ از معامله در بورس براساس ضوابط و طبق مفاد قرارداد في مابين و با توجه به تعهدات فروشنده مورد معامله
را براسـاس قرارداد از طريق انبار محل تحويل به خريدار تحويل نمايد .همچنين تسـويه حساب نهايي پﺲ از محاسبه نرخ مورد معامله در
قالب صدور صورتحساب صورت مي پذيرد.
 -5هزينﻪها و پرداختها
خريدار مي بايســت علاوه بر پرداخت وجه معامله كليه هزينه هاي متعلقه اعم از بالاســري  ،برداشــت ،بارگيري ،حمل ،بســته بندي ،عوارض،
انواع ماليات ،هزينه هاي گمركي ،بيمه تامين اجتماعي ،بيمه كالا و وسايل حمل در زمان حمل و تا مقصد نهايي ،هزينههاي بازرسي ،كسري
احتمالي و هرگونه هزينه ديگر و ســاير كســور قانوني متعلقه و غيره را پرداخت نمايد و فروشــنده هيچگونه تعهدي در موارد مذكور نخواهد
داشت.
-6دوره عملكرد
اين توافقنامه سطح خدمت از شروع معامله تا اختتام و تسويه نهايي قرارداد اعتبار دارد.
-7خاتمﻪ توافﻘناﻣﻪ
اين توافقنامه در صـورتي ارائه گواهي خروج از مرز فرآورده هاي صـادراتي به فروشـنده و تسويه نهايي مطالبات و بدهي ها احتمالي ،اختتام
خواهد يافت .همچنين فروشــنده در هر يك از موارد ذيل ،مي تواند قرارداد را طي يك اخطار كتبي  7روزه به خريدار ،فســخ و ضــمن عدم
تحويل مورد معامله ،كليه خسارات وارده به خود را محاسبه و از پيش پرداخت  ،مطالبات و يا ساير اموال خريدار جبران نمايد .خريدار ضمن
اسقاط حق اعتراض خود ،حق مطالبه هيچگونه خسارتي را بابت فسخ قرارداد از فروشنده نخواهد داشت.
الف :عدم برداشت محموله در دوره اعتبار قرارداد توسط خريدار.
ب :واگذاري قرارداد به شخص ثالث يا فروش و تحويل جهت مصارف نظامي به تشخيص فروشنده.
پ :ممنوعيت قانوني خريدار
ت :ورشكستگي و يا انحلال شركت خريدار.
ث  :ارتشاء خريدار در رابطه با انعقاد قرارداد.
ج  :افشاي مطالب محرمانه.
چ  :نقض هر يك از مفاد ،شرايط و تعهدات موضوع قرارداد كلاً يا جز ًا توسط خريدار.
ح  :در ص ورتيكه خريدار اقدام به توزيع و فروش مورد معامله در داخل كشور نمايد.
خ  :قاچاق فرآوردهاي نفتي بصورت خالص يا مخلوط با ساير مواد نفتي يا بهمراه مورد معامله توسط خريدار يا عوامل او.
و :بطور كلي عدم رعايت مقررات و ضوابط جاري و دستورالعمل هاي فروشنده اعم از مندرجات قرارداد ،برداشت و حمل بموقع مورد معامله،
مقررات حمل مواد خطرناك  ،مقررات ايمني از جمله )الزامات بهداشتي ،ايمني وزيست محيطي قرارداد حمل و نقل فرآوردههاي نفتي(
ز :توافق نامه در سه نسخه تنطيم و امضاء مي گردد و طرفين حق واگذاري به غير ندارد و كاملاً محرمانه مي باشد .
2

