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 1از  1صفحه  1399 ردیبهشتا ق1146/99: قراردادشماره  کاور اسناد مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اسناد مناقصه

 به سایت حمل گندله با کامیون

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 
ق6141/99شماره مناقصه :   

99اردیبهشت   

 

 

 

 

 



 

 به سایت حمل گندله با کامیون
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 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

 ........................      جناب آقای مهندس

 ........................  مدیریت محترم شرکت

 

 با سالم

 کامیون بهبا له حمل گنددر نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکار  گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل سایت

 واقع در سیرجان اقدام نماید. در محل کارخانه  

 

 ( موضوع مناقصه1

ر دشرح احجام و فعالیت ها که  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد سایت حمل گندله ورودی توسط کامیون به

 پیوست اسناد مناقصه آمده است.

 

 ( موقعیت سایت 2

ضوع  ياجرا محل صهمو سمناق ش 50 لومتریک رجان،ی: کرمان،  ص راز،یجاده  صا سا یجاده اخت سعه شرکت ت تیمجتمع گل گهر،  و

 باشد . میشرکت هاي تامین کنده گندله منطقه گل گهر  از آهن و فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه 3

 از روش هاي زیر اقدام نمایند:متقاضیان محترم می توانند جهت کسب سري کامل اسناد مناقصه 

   www.gisdco.comسایت اینترنتی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  

ه برداري، آقاي شیراز، شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر، ساختمان بهرجاده  55دفتر کارخانه، کرمان، سیرجان، کیلومتر

 فیروزآبادي

 ، خانم غنی پور22غربی، پالک  31دفتر تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، کوچه
 

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

 5  شد و مبلغ آن روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر با 90ضمانتنامه شرکت در مناقصه ضمانتنامه بانکی  است که باید به مدت 

 . است  (5،000،000،000) ریال میلیارد

 

 

http://www.gisdco.com/
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 مدت  قرارداد  (5

 میباشد. 30/12/1399الی  01/04/1399ماه، از تاریخ  9 ،تنفیذزمان اجراى موضوع قرارداد از زمان 

 

  (  اعتبار پیشنهاد6

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.  90پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد7

رس تهران، به آد ،دفتر تهران شرکتنشانی  به 07/03/1399مورخ شنبه  چهارروز  14ساعت ثر تا پیشنهادها باید حداک

اده شیراز، شرکت ج 55دفتر کارخانه، کرمان، سیرجان، کیلومتریا  22غربی، پالک 31میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه

مان هیچگونه زتحویل داده شود. بدیهی است پس از این فخري  توسعه اهن و فوالد گل گهر، ساختمان بهره برداري، آقاي

 فت نخواهد شد. مدرکی از مناقصه گران دریا

 

 پاسخگویی به سواالت (8

 اصل فرمایند:توانند با اطالعات ذیل تماس حگران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با  در صورت وجود

 جاده اختصاصی معدن گل گهر 5یراز، کیلومتر ش -جاده سیرجان 50کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر آدرس: 

 آقاي روح اهلل فیروزآباديمسئول پاسخگویی : 

 123 داخلی 034-41424192تلفن: 

 09139457998تلفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.ir    ro.firoozabadi@gmail.comایمیل : 

 

 

 در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

 رد صبح 11ساعت  27/02/1399 شنبه مورخ روزاي در به منظور بررسی شرایط و توضیحات تکمیلی جلسه  -1

 محل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر واقع در ساختمان بهره برداري تشکیل خواهد شد.

سیله، حق وشرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و آن شرکت به این  -2

 اعتراض خود را در خصوص رد پیشنهاد ارائه شده سلب می نماید.

شود و چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع کل پیشنهادي پیمانکاران مشخص می -3

 گردد:یمنماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل پیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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در صورتیکه پس ازکنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود که جمع کل از عدد پیشنهادي بیشتر  -الف

 یابد.است قیمتهاي واحد به همان نسبت کاهش می

س ازکنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود که جمع از عدد پیشنهادي کمتر است پدر صورتیکه  -ب

 باشد.قیمت کمتر مالک عمل می

شده آن آیتم مغایرت داشته باشد  ه قیمت کل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظوردرصورتیک -پ

 باشد.مالک محاسبه عدد کمتر می

رسد و به همراه بتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده  -4

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

هاي این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پیمانکار بصورت دقیق و با جزئیات مواردي که در مدارک و پیوست -5

ورت مکتوب کامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می بایست به ص

، ز تعیین برندهاقرارداد و پس در زمان عقد و براساس دستورالعمل شرکت در مناقصه اعالم گردد.  پیمانکارتوسط 

قصه دیده در زمان برگزاري منا پیمانکارموضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد که در پیشنهاد فنی و مالی 

 شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.

 .دباش داشته اعتبار پیشنهادها تسلیم موعد آخرین از بعد روز 90 تا باید  فروشندهپیشنهاد مالی  -6

 صورت این در که شود مهلت اعالم شده براي یک دوره تمدید است ممکن مناقصه گزار صالحدید صورت در -7

در سایت اینترنتی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت از قبل ساعت 48 حداکثر

www.gisdco.com اعالم خواهد شد.         

                                    

 امضاء                                    
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  مناقصهمناقصه  دردر  شرکتشرکت  دستورالعملدستورالعمل

  

  به سایتبه سایت  با کامیونبا کامیونحمل گندله حمل گندله مناقصه مناقصه 

    گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

  

 

 ق1146/99  ::  شماره مناقصهشماره مناقصه
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 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزیابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه    6ماده 

  مدارک ارزیابي فني: 1پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 به سایت مل گندله با کامیونحمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  3صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه (1

آهن  شرکت توسعه به سایت حمل گندله با کامیون " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

شرایط  یمانكار واجدپمناقصه  به را با شرایطي که در ادامه ذکر شده است از طریق برگزاري  " گهرو فوالد گل

 واگذار نماید. 

 شرح کار  (2

والد شرکت توسعه آهن و ف حمل گندله مورد نیاز توسط کامیون به سایت هدف از برگزاري این مناقصه

 مي باشد. ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس  گل گهر

 اسناد مناقصه (3

 ت:  مناقصه شامل اجزاي زیر اس این اسناد -1-3

 شرکت در مناقصه مهنادعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

  پیش نویس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه 

 شامل  مجموعه پیوست سه 

 فرم پیشنهاد قیمت : 1پیوست 

 شرح انجام کار: 2پیوست 

 HSEدستورالعمل : 3پیوست 

 ند.اطمینان حاصل کگر پس از دریافت اسناد باید از وجود کلیه موارد فوق در بسته دریافتي مناقصه -2-3

 ،کرده و تمام اطالعات الزم گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيمناقصه -3-3

تواند استناد به ناآگاهي یا گر پس از تسلیم پیشنهاد نميآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاري را به دست
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کند، گزار ایجاد نميتعهدي براي مناقصه، ارگزیه شده از سوي مناقصهاطالعات شفاهي ارا .کند اشتباه خود

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن

روز  محل انجام کار،میدانی به منظور بررسی شرایط پروژه و همچنین دریافت اطالعات  -4-3

جاده  50لومتر محل کارخانه به آدرس سیرجان، کی می توانید در اردیبهشت 27 ، شنبه

به شماره تماس  آقای فیروزآبادیشیراز، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و با هماهنگی 

 حضور به هم رسانید. 09139457998

ناقصه را به دقت متمام اسناد  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در  -5-3

تواند به دست آورد، به دست گر با تجربه ميمناقصه ها را تا حدي که یکمطالعه کرده و اطالعات مربوط به آن

 .به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد آورده است و ابهام یا اشتباهي

تواند به يمسوالي داشته باشد،  رد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام یاگران که در مویک از مناقصههر  -6-3

اید. توضیح کتبي بنم گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دریافتمناقصه(، لكترونیكيیا ا)فیزیكي صورت کتبي 

گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر اسنادگزار در نشاني مناقصه

 را قبل ه و اشكالگر باید این اشتباو غیره داشته باشد، مناقصه تاشتباه یا اشكالي از نظر مشخصات و یا محاسبا

گزار و صهمناق از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعكس کند و پیشنهاد اصالحي خود را ارایه نماید. پاسخ

اند، به نكرده گراني که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعالم انصرافاشكالها، براي تمام مناقصه شرح پرسش یا

واضح بودن اسناد مناقصه از  وبدون اشكال  گر، به منزلۀظر مناقصهطور یكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار ن

 .نظر وي تلقي خواهد شد

 خواست شده ازدر پاسخ به توضیحات درمناقصه  اسنادخ تعیین شده در تواند در هر زمان تا تاریمي گزارمناقصه -7-3

صه تجدید اسناد مناق هایي درگران یا به هر دلیل دیگر و یا به صالحدید خود، با صدور الحاقیهمناقصه سوي

 .تعویق بیاندازد نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به

اي به ي الحاقیهطباید مراتب  تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهاي موضوع مناقصه باشد،هر گاه  -8-3

گران باید بي تغییر به ایشان داده شود. مناقصهو  ي اعمال اصالحگران اعالم گردد و فرصت کافي برامناقصه

وي آنها مورد کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج شده در آن، از س درنگ وصول الحاقیه را اعالم

 .گردندها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميالحاقیه . خواهد گرفت توجه قرار
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 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

پیشنهاد ضمانت نامه و گران باید با توجه به دستورالعملهاى مندرج در این سند،  نسبت به تهیه اقصهمن -1-4

 شنبه مورخچهار روز 14ساعت تا حداکثر  پیشنهاد خود رافني و مالي به زبان فارسي اقدام نموده و 

 نشاني: بهدفتر کارفرما  به 07/03/1399

کار سربه  22 پالک ،يغرب كمیو  يس ابانیخ ،الوند ابانیخ ،نیآرژانت دانیتهران، مدفتر مرکزي: آدرس  

 خانم غني پور

 یا 

فوالد گل  وجاده شیراز، جاده اختصاصي گل گهر، شرکت توسعه اهن  55دفتر کارخانه، سیرجان، کیلومتر

 گهر، ساختمان بهره برداري، اقاي فخري

ثر داده ارتیب تتاریخ مقرر، ارائه گردند  تحویل و رسید آن را دریافت دارند. به پیشنهاداتى که پس از

 نخواهد شد.

 بعد از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد. روز 90پیشنهاد مالي ارائه شده باید تا  -2-4

ه که در صورت تایپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطمالي باید ب -پیشنهاد فني -3-4

مل در یک ایر اسناد مندرج در دستورالعسبندى و به همراه ه بستهشود، در پاکتهاي جداگانادامه بیان مي

 بندى و به آدرس تعیین شده، تحویل نماید. پاکت بسته

اکت به یک پ کلیه پاکتهاي الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شرکت باشند و در -4-4

 روى کلیه یر برموضوع مناقصه باید به شكل ز گر وصورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 :پاکتها درج گردد
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  توسعه آهن و فوالد گل گهرشرکت  

  به سایت با کامیونحمل گندله  مناقصه 

 ق 1461/99مناقصه شماره  

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گرمناقصهنام  

 -----: گرمناقصهنشانی  

 
 به نکات زیر توجه گردد. پاکاتتکمیل خواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

نامه ضمانت . اینمیباشد ریال( 5،000.000.000) میلیارد  5جمعا به مبلغ مناقصه نامه بانكى شرکت در ضمانت -1

د روز پس از تحویل اسنا 90مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانک ایرانى صادر شده و باید تا 

 مناقصه اعتبار داشته و براي یک دوره دیگر قابل تمدید باشد.

م به صورت لزو ماند و درنزد کارفرما مى تضامین قراردادينامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضمانت -2

ول در بابل ققگر و یا تأخیر غیر شود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصههزینه برنده مناقصه تمدید مى

ى ین حق را برااتضامین قراردادي، )سي روز( پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحویل  30امضاى قرارداد طى 

 .نامه شرکت در مناقصه را ضبط نمایدکند که ضمانتکارفرما ایجاد مى

تردد ًا مسچنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحویل نشود پاکات ب و ج بازگشایي نشده عین -3

 خواهد شد.

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

  ه گردد.مي بایست در دو نسخه هاردکپي و الكترونیكي ارائ "ب"کلیه اطالعات موجود در پاکت 

  بر حاوي مدارک زیر میباشد که جهت تسریع در ارزیابي مدارک «ب»پاکت مشخص شده با حرف ،

ندي تقسیم ب هاگونه تغییرى، در زونكنچاساس فرمت و ترتیب مندرج در این دستورالعمل، بدون هی

 و ارائه میگردد:

 : بخش اول

 قتصاديکد ا، تصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي 
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 ان فرمای)رضایت کار ها، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدیر نامههاگواهي صالحیت

 یک این دستورالعمل قبلي(  و .........  مطابق جداول پیوست

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزیابي سازندگان )پیمانكاران 

  اطالعات کارفرمایان قبلي )سه عدد از آخرین کارفرمایان قبلي ( همراه با موضوع کار و

 مبلغ قرارداد .

 

 : بخش دوم

هبود )در ببراي  پیشنهاد فني پیمانكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي

سناد اصورت وجود( به همراه لیست انحراف پیشنهاد فني پیمانكار از مشخصات فني مندرج در 

 )صورت وجود( 

 

  بخش سوم:

. هاسناد مناقص بازرگاني، قراردادي و ... شرایطهر گونه نظر و تغییر پیشنهادي پیمانكار در مورد 

...( ، مدت قرارداد، و ..هااخت، ضمانتنامهقراردادي )نحوه پرد شرایطدر مورد  گرمناقصهچنانچه 

ر ر گیرد. دسي قراپیشنهادي دارد باید نظر خود را در این بخش اعالم نماید تا حین ارزیابي مورد برر

 شد.  صورت برنده شدن آن شرکت، اسناد قراردادي عینا بر اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهد

 

 بخش چهارم:

ه به مناقص توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند. امضاي اسناد کلیه صفحات اسناد مناقصه باید

گران امضا حتى اگر بخشى از آن توسط مناقصه باشد،منزله پذیرش کلیه محتویات و مندرجات آن مى

 نشده و یا حذف شده باشد.
 

 یك از اعضاگر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر توضیح: در صورتی که مناقصه

 نامه موافقت از های جداگانه مدارك خود را بر اساس این دستورالعمل، همراه با نسخه ایباید در زونکن

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

 باشد: آنها به محدود نه اما زیر، موارد شامل باید نامه مشارکت، موافقت
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 دستگاه در قبال و بوده پیمان اجرای به متعهد شارکت،م اعضای که امر تعهدنامه با قید این  -  

 .باشندمسئول می اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یك هر سهم درصد -

 .اعضا  از یك هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

 اد صحت و سقمگر و امضای قراردکارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه

 .اطالعات ارائه شده را بررسی نماید

 

 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

 پیشنهادي پیشنهادي بر اساس فرم هاحاوي قیمت مي بایستمشخص شده است  «ج»پاکتي که با حرف  -1

 باشد. در این فرم قیمت و جدول مشخص شده 

 شده باشد.پیشنهاد قیمت باید واضح ، بدون خط خوردگي و با یک خط تكمیل  -2

 معتبر باشد. روز 90پیشنهاد قیمت بایستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  -3

ود  ت وجشود. در صور مبلغ مشخص شده در پیشنهاد باید بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه -4

ر یشنهادى دلغ پنوان مبمیان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به ع هرگونه تناقض

هد ر خواشود و چنانچه تناقضى میان قیمت واحد و قیمت کل باشد قیمت کل مالک عمل قرانظر گرفته مى

 گرفت.

 درمي قیمت قل گاههر شود. نوشته آن مقابل در باید قیمتها، مقادیر و فهرست( )یا جدول اقالم از یک هر قیمت -5

 و قیمتها، قادیرم جدول اقالم سایر در قلم، آن قیمت که بود خواهد این بر فرض باشد، نشده نوشته آن مقابل

 .است گردیده منظور

 ي اجرایي، سودهاجمله هزینه از مشروحه در اسناد، کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي -6

ي، بیمه تمام جتماعا تأمین بیمه قانوني، عوارض سایر گمرکي، باالسري، مالیات، عوارض يهاهزینه ،گرمناقصه

ات خریدار که در هزینه هاي بازرسي براساس الزام کارکنان، قانوني مزایاي ي مورد نیاز،هاخطر و سایر بیمه

 مگر است، ور(کش خارج یا داخل به )مربوط مشابه يهاسایر هزینه وضمائم فني پیش نویس قرارداد آمده است 

 است یيهاینههز تمام شامل قیمتها، این همچنین، ند.شده باش مستثني روشني به مناقصه، اسناد در که این

 و مسوولیتها ،هاهمخاطر تمام گرفتن نظر در با و شوند آنها واقع براي و کارها اجراي جریان در است ممكن که

 مبناي بر ه،مناقص در شرکت و شده بیان ضمني، صورت یا به صراحت به مناقصه، اسناد در که است تعهدهایي

  گیرد.يم صورت آنها
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هزینه  ها از جملهاعالم گردد و فروشنده کلیه هزینهریالی کل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي بایست به صورت  -7

ا در آن زینه ها رایر ههاي خرید اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزینه هاي انتقال و ....( و س

ل کرت گیرد. یي صوت که حین انجام کار نسبت به آنها ادعامنظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده اس

 هد شد.رداخت خواپو تایید خریدار  فروشنده يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي  ریالیبصورت  نیز مبلغ قرارداد

د، رارداقمبالغ پیشنهادي بایستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن  -8

 ،معتبر ودهارزش افز بر اتیمال يگواهو  ي(اتیطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور در ازاي ارائه بصورت مجزا و 

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خریدار 

 ت.اس شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قیمتهاي مقادیر فهرست( )یا جدول -9

 خود پیشنهاد به ن راآ و کرده اقدام آن، تكمیل و تفصیلي تفهرس تهیه به نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .نمایند پیوست

 آن لک قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در -10

 مبلغ هاد،پیشن مبلغ با اقالم کل قیمتهاي جمع حاصل بین تناقض صورت درخواهد بود. همچنین  قلم مبنا

 بود. خواهد پیشنهاد مبنا

 

 ارزیابی پیشنهادها (5

 در ارایه توضیح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است ممكن گزارمناقصه پیشنهادها، ارزیابي هنگام

 اید هیچگونهنب و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارایه درخواست بنماید. پیشنهادهایشان مورد

 صورت مكتوب، هب شده فراهم اطالعات یا توضیحات شود. داده یا و واستهخ پیشنهاد، اصل یا قیمت در تغییري

 شود.مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء

ه ب خریدارنچه چنا گهر سیرجان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد. شرکت توسعه آهن وفوالد گل

ق ادعاي حناقصه گردد در اینصورت برنده مهر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف 

 جبران خسارت نخواهد داشت. 

 شرکت در مناقصه هیچ گونه حقي براي شرکت کننده ایجاد نمي کند.

امه ن، ضمانتحاضر به انعقاد پیمان نباشد روز پس از تعیین برنده 15مدت درصورتي که برنده مناقصه در 

 برنده مناقصه اعالم خواهد شد.  وي ضبط و نفردوم به عنوانشرکت در مناقصه 

ات وضوع عملیبا م برنده مناقصه ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط

 مورد مناقصه مي باشد.
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حت تخلفین اند مناقصه باطل خواهد شد و متهرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تباني کرده

 قرار گرفته و از شرکت در پروژه هاي بعدي محروم مي شوند.پیگرد قانوني 

 

 انگرمناقصهسئواالت  (6

ي نامه ط ود راختوانند سئواالت گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -1

 ارسال نمایند. ادرس زیر هاز طریق ایمیل یا به صورت کتبي برسمي 

اطالع  تبى بهکه توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیرد، رسمًا بصورت هرگونه تغییر یا اصالحى ک -2

 گران دعوت شده خواهد رسید. مناقصه

  :هن و شرکت توسعه آ جاده شیراز، جاده اختصاصي مجتمع گل گهر، 50سیرجان، کیلومتر آدرس

 09139457998شماره تماس فیروزآبادي ، ساختمان بهره برداري، تحویل آقاي فوالد گل گهر

  آدرس ایمیلr.firouzabadi@gisdco.ir    :09139457998شماره تماس جهت اطالع 

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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 : مدارك ارزیابی فنیالف پیوست

ه ب کتمشار يضااطالعات این بخش براي هریک از اع ،گرددصورت مشارکتي ارائه ميه که پیشنهاد ب توضیح: درصورتي

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

وارد را مایستي امتیاز دهي به پیمانكار طبق جدول ذیل انجام مي پذیرد و پیمانكاران جهت ارسال پیشنهاد خود ب

 مالحظه نمایند.

 پیشنهاد مالي لحاظ مي گردد. %70پیشنهاد فني و %30شایان ذکر است نمره نهایي براساس 

 جدول امتیاز متوازن: -1

 

 امتیاز کسب شده امتیاز کل شرح فردی

  10 سازمان مدیریتي و اجرایي پیمانكار و چارت سازماني شرکت 1

  10 )تجربه مشابه با موضوع این پروژه(  فنيو دانش یات تجرب 2

  10  يحسن سابقه در کارهاي قبل 3

  10 توان مالي 4

  5 پیمانكار  کارکنانو  دفتر مرکزيامكانات  5

  15 عمومي و تجهیزات شرکت امكانات 6

  2  و گواهیهاي مربوطه تتضمین کیفی سیستم 7

  10 ارائه لیست و نحوه تجهیز کارگاه 8

  3 این پروژه HSEساختار و  ایمني وکنترل تامین نحوه 9

  5 کار مختلف قسمتهاي انجام بندي زمانارائه برنامه  10

  20 این پروژه تآال ماشین و تجهیزات مصالح، تدارک چگونگي 11

  100 جمع
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 اطالعات عمومي شرکت -2

 ( اطالعات شرکت 1

  نام شرکت

  تاریخ و محل ثبت

  محل اصلي فعالیت

  شماره ثبت

  نوع شرکت

گواهي صالحیت پیمانكاري 

 )رشته و رتبه(

 

  هاسایر گواهینامه

  مالكیت

                       شماره اقتصادي

  دهسرمایه ثبت ش

  آدرس دفتر مرکزي

نام شخص پاسخگو براي 

این پروژه، تلفن و پست 

 الكترونیكي

 

  سایت اینترنتي

موضوع فعالیت بر اساس 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

 و گواهي صالحیت پیمانكاري ضمیمه گردد. کد اقتصاديتصویر اساسنامه، آخرین روزنامه رسمي، 
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 اطالعات سهامداران و هیئت مدیره ( 2

 درصد سهام  سال عضویت سابقه کار مدرک تحصیلي تاریخ تولد نام خانوادگي نام 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 وضعیت مالی پیمانکار در سه سال گذشته( 3

 )ریال( سالیانهمبلغ مالیات  گردش مالي )ریال( سال ردیف

1.  96   

2.  97   

3.  98   

 

 تسهیالت مینهز در اعتباري موسسات و بانكها نزد (وجود صورت در مشارکت اعضاي از یک هر یا) پیمانكار تباراع

 .تضمینها و وام از اعم مالي، مختلف

 ي مربوطه شامل ترازنامه مالي شرکت و نامه بانک و ....هامستندات پیوست: برگ
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 ( تجربیات و سوابق کاری پیمانکار 4

 سال گذشته( 5پروژه مهم طي  5ط و مشابه با موضوع این پروژه  )بق کاري مرتسواب 1-4

 شرح کار  موضوع پروژه ردیف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ریال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

یا درصد 

 پیشرفت

1.  

 

 

 

 

      

2.  

 

 

 

 

      

3.  

 

 

 

 

      

4.  

 

 

 

 

      

5.  

 

 

 

 

      

 

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد



 

 به سایت مل گندله با کامیونحمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  15صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 پروژه مهم( 5سوابق کاري عمومي پیمانكار  ) 2-4

 

 شرح کار  موضوع پروژه ردیف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ریال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

یا درصد 

 پیشرفت

1. 

 

 

 

 

      

2. 

 

 

 

 

      

3. 

 

 

 

 

      

4. 

 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

 

      

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد

 



 

 به سایت مل گندله با کامیونحمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  16صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 قبلییا گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان  هاتشویق نامه (5

 .مودي حسن انجام کارها و ... را ضمیمه خواهد نهاو گواهي هادر این بخش تشویق نامه گرمناقصه

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی ،( امکانات6

 تعداد کارکنان ثابت در دفتر مرکزی:

 تعداد کارکنان پاره وقت در دفتر مرکزی:

 :هاتعداد کارکنان در سایت

 

 لیست کارکنان کلیدی( 6-1      

ف
دی

ر
 نام و 

 نام خانوادگی

مدرك و رشته 

 تحصیلی

تاریخ 

اخذ 

 مدرك

 سابقه کار

 )سال(

اری مدت همک

با پیمانکار 

 )سال(

تخصص و شرح کلی 

مسئولیت در این 

 پروژه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

 گر الزم است لیست تایید شده بیمه تامین اجتماعي نامبردگان فوق را ارائه نماید.* مناقصه

 ه کند.ا ارائرگر الزم است چارت سازماني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر براي اجراي این پروژه ** مناقصه



 

 به سایت مل گندله با کامیونحمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  17صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 ی شرکت:هاامکانات و توانایی  (6-2

 

 الف( لیست ماشین االت و تجهیزات پیمانکار 

 

 

 

 

 

ملکی و )ب( لیست ماشین االت و تجهیزاتی که پیمانکار برای اجرای این پروژه تخصیص خواهد داد

 استیجاری مشخص گردد(

 

 

 

 

 

 ی ساختهاج( کارگاه

 

 

 

 

 

 د( سایر امکانات

 

 

 

 



 

 به سایت مل گندله با کامیونحمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  18صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 شود:و گواهي مي تاییدبدینوسیله 

  نآمیمه ضنیاز  دده است و کلیه مدارک مورشالت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده سئوابه کلیه 

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

 این در اند قانون اساسي محكومیت یافته 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه ي که بصخاشیک از ا هیچ

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 

رائه اناشی از های قانونی ازاتجقبول م بات برسد عالوه برثفوق به انانچه خالف هر یك از بندهای چ   

 شرکت در نامهضمانتمبنی بر ضبط  زارگنوع اعتراضی به تصمیم مناقصه چمدارك و اطالعات غیرواقعی، هی

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 

 تاریخ :  /   /     :شرکتنام 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :

 



 

 به سایت حمل گندله با کامیونمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 2از  1صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فرم ضمانت نامهنمونه 
 

 

 

 
ق6141/99مناقصه :  شماره  

1399 اردیبهشت   

 

 

 

 

 

 

 



 

 به سایت حمل گندله با کامیونمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 2از  2صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

                   ***                       مقابل رد از   *  نماید، این**  شرکت **** در است نشانی: .......... مایل این که  *   به به نظر

 شرکت که پیشنهاد هدد اطالع ** این به ***  چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  براي

 انجام تعهدات هنام ضمانت تسلیم یا مربوط پیمان امضاي از مشارالیه و شده واقع قبول مورد نامبرده کننده

                                                                                 ***             که را مبلغی هر ریال میزان ...........  است، تا نموده استنکاف پیمان

 ، اثبات هب احتیاجی اینکه *** بدون سوي از واصله کتبی تقاضاي اولین دریافت محض به ، نماید مطالبه

 در باشد، بی درنگ داشته قضائی قانونی یا مجاري از اقدامی یا نامه اظهار صدور یا و دلیل اقامه یا استنکاف

 . بپردازد  ***  کرد حواله یا وجه

 بنابه مدت نای باشد می معتبر     ...روز    اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

 مدت هدنخوا یا **  نتواند صورتیکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداکثر براي ***  کتبی درخواست

 ننماید تمدید اب موافق را ** و نسازد فراهم را تمدید این موجب *  یا و تمدیدکند را نامه نت ضما این اعتبار

 یا وجه در را نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به احتیاجی اینکه بدون است متعهد ** 

 . کند پرداخت ***   کرد حواله به

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 عنوان مناقصه ****

 

 



 

 حمل گندله با کامیون به سایتمناقصه 

 رگهشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 12از  1صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99شماره قرارداد:  قراردادپیش نویس متن 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  قراردادقراردادپیش نویس پیش نویس 
 

 

  

 حمل گندله با کامیون به سایتمناقصه 

  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 

 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر: شركت میان 

 و

 ....................شركت

 

 

 

 

 ق1146/99: شماره قرارداد

 1399 اردیبهشت: تاریخ 

 

 

 



 

 حمل گندله با کامیون به سایتمناقصه 

 رگهشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 12از  2صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99شماره قرارداد:  قراردادپیش نویس متن 

 

 

 

 

 

 

 
الح به ل و جعفر صدیرعاممهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گ

و شماره  14000228625شناسه ملی  باسیرجان  شهرستان شرکتهاي ثبت اداره در 3136عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره 

هر، کدپستی ه اختصاصی معدن گل گجاد 5جاده شیراز، کیلومتر  50، به نشانی سیرجان، کیلومتر 411395415655اقتصادي 

ایندگی من به ......................................شود از یکسو و شرکت ، که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می 7817999738

ن رئیس هیات مدیره اونعبه  .............................................به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و  ..............................................

.  به نشانی .........................................ي .تصادقو شماره ا ....................................با شناسه ملی   ............................،ثبت شده به شماره 

........................................................................................................................................................................................................، 

رایط ذیل یگر، مطابق مواد و شد از سوي دمی شو نکار نامیده،که از این پس در این قرارداد پیما............................................کدپستی 

 منعقد گردید و طرفین با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد قرارداد می باشند.

 
 قراردادموضوع  -1ماده 

طبق « گهرشركت توسعه آهن و فوالد گل حمل گندله با كامیون به سایت»از موضوع قرارداد، عبارت است 

 ناد و مدارک پیوست.اس

 

 قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 متن قرارداد حاضر-1

 شرح کار -2

 HSE دستورالعمل -3

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت  -4      

معاونت برنامه ریزي و نظارت  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54ه شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنام -5

 راهبردي رئیس جمهور که طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الینفك قرارداد می باشد.

محیط  و هداشتب ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی محیطی زیست و ایمنی هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه -6

 .باشند می قرارداد الینفك جزء هک خریدار زیست

 یا ابالغ پیمانکار به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد -7

 .شود می توافق قرارداد طرف دو بین

 مصوب هاي گزارش و مدارک -8



 

 حمل گندله با کامیون به سایتمناقصه 

 رگهشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 12از  3صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99شماره قرارداد:  قراردادپیش نویس متن 

 

 

 

 

 

 

 
 انجام جهت در اتنه فوق صورت به ها اولویت ایترع و بوده یکدیگر مکمل قرارداد / مناقصه اسناد مدارک : 1توضیح 

 دیگر ايه قسمت در و آمده قرارداد هاي قسمت از بعضی در احیانا که تکمیلی هاي شرح و باشد می کارها صحیح

 پیمانکار طرف از ادعایی هیچگونه رابطه این در و شود نمی محسوب تناقض موارد از است نشده مجدد تاکید و تکرار

 .بود دنخواه مسموع

 امضاء به یا بالغا پیمانکار به پیشنهاد قبولی ابالغ از بعد که کارهایی دستور و ها بخشنامه مجالس، صورت: 2حتوضی

 .است برخوردار اولویت از خود موضوع در باشد رسیده طرفین مجاز نمایندگان
ات ها و مقرر نامه ، آیینپیوست هاي مربوطهو  در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر

 داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است.

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

 .می باشد30/12/1399الی  01/04/1398تاریخ از و  ماه 9 موضوع قرارداد، به مدت انجام مدت -3-1

 

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

 ریال به صورت مقطوع تعیین و توافق گردید.( ...)رارداد، مبلغ قرارداد بابت انجام کامل موضوع ق

 کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگردد.  -4-1

گاه نظارت و تایید دست پرداخت بر اساس صورت حساب هاي تنظیمی و ارسالی پیمانکار منضم به مستندات الزم و پس از بررسی -4-2 

 کارفرما انجام خواهد شد.

 و ضوابط. است پیمانکار هدهع به ... و معادن از استفاده حق شهرداري، عوارض مالیات، بیمه، جمله از قانونی وراتکس کلیه  -4-3

 به موافقتنامه این در صراحتاً اینکه مگر گردید، خواهد اعمال جمهوري ریاست راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت هاي بخشنامه

 .باشد شده مشخص دیگري نحو

 حق سپرده عنوان به %5 پیمانکار، وضعیت صورت هر از کارفرما اجتماعی، تامین قانون 38 ماده در مقرر تکالیف رعایت رد :تبصره

 سازمان از مفاصاحساب ئهارا با پیمانکار و مانده باقی کارفرما نزد نیز وضعیت صورت آخرین قرارداد پایان در و نموده کسر بیمه

 .نماید می دریافت را وضعیت صورت آخرین هاضاف به سپرده %5 اجتماعی تأمین

 فروش حساب صورت صدور( وطهمرب ضوابط رعایت با و مالیاتی امور سازمان ابالغی قوانین با مطابق افزوده، ارزش بر مالیات -4-4

 .بود دخواه کارفرما عهده بر پیمانکار، توسط ) ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهی ارائه و خدمات و کاال

 

 افزایش یا كاهش مبلغ قرارداد  -5ماده  

)بیست وپنج درصد(  %25می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا  کارفرما

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

 



 

 حمل گندله با کامیون به سایتمناقصه 

 رگهشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 12از  4صفحه  1399اردیبهشت  ق1146/99شماره قرارداد:  قراردادپیش نویس متن 

 

 

 

 

 

 

 
  بهاء آحاد تعدیل - 6 ماده

 .نمی شود تعدیل و شامل بوده قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد هاي قیمت

 

 تنفیذ قرارداد -7ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات 

 ( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما  د

ارد تا ضمن ین حق را درما اصره: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی شده و کارفتب

 فسخ این قرارداد، با شرکت هاي دیگر در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نماید. 

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین - 8 ماده

مبلغ قرارداد،  %5ه میزان ب  بانکی نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام به پیمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

مالی و  تسویه حساب رداد و از اتمام قرا پس مزبور بانکی نامه ضمانت دهد.می تحویل کارفرما به تمدید قابل و و شرط قید بدون

  .شود می داده عودت نکارپیما به تائید دستگاه نظارت

 پس کار انجام سنح کسور مبلغ  %50گردد.  می کار کسر انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ از

 خواهد مسترد یمانکارپ به ، آن پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت %50ازصدور گواهینامه تحویل موقت و 

 .دگردی

 

 تعهدات پیمانکار – 9 ماده

پیمانکار متعهد است قبل و در حین اجراي موضوع قرارداد تمامی قوانین ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها و ضوابط مربوط به قانون کار  -

وري اسالمی ایران را در ، قانون تامین اجتماعی ، قانون مالیات ها اعم از مستقیم و سایر قوانین مربوط و سایر قوانین موضوعه کشور جمه

خصوص خود ، کلیه کارکنان استخدامی ، محیط کارفرما و خارج از آن ) تا حدي که در ارتباط با موضع قرارداد حاضر باشد ( را بطور 

 کامل رعایت نماید ، به نحوي که نیازي به نظارت ، کنترل ، بازرسی و امثالهم از سوي کارفرما در خصوص اجراي تعهدات قانونی

توسط پیمانکار نباشد. همچنین پیمانکار اقرار نموده است که داراي کلیه گواهی هاي قانونی مربوط براي اجراي موضوع قرارداد را 

کسب نموده است و کارکنان وي نیز حسب مورد داراي گواهی نامه هاي قانونی مرتبط هستند. پیمانکار متعهد است چنانچه دستور 

کارفرما ) که در بند ها و مفاد مختلف این قرارداد به آن اشاره شده و یا خواهد شد ( مغایر با قوانین، بخشنامه العمل هاي ابالغی از سوي 

ها ، دستور العمل ها و ضوابط مربوط باشد ضمن اعالم فوري مراتب کارفرما از بکارگیري آنها خودداري نموده و تا زمان رفع ابهامات 

خود، اقدامات اجرائی الزم را مطابق با عدم رعایت مقررات مزبور از ناحیه پیمانکار و کارکنان وي در  و مغایرت ها راساً و به مسئولیت
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ارتباط با اجراي موضوع قرارداد بروز نماید ، تمامی آثار مرتبط ناشی از قصور پیمانکار و کارکنان وي متوجه پیمانکار است و کارفرما 

  بري و مصون خواهد بود.از هرگونه تبعات منفی ناشی از آن کامالً

ست. مسئولیت پیمانکار ا عایت کلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، ماشین آالت و تجهیزات، عملیات اجرایی و سایر موارد بر عهدهر -

و ود. ب ما نخواهدکارفر حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسنل پیمانکار برعهده پیمانکار می باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه

 دارد.مسولیت مدنی کلیه پرسنل پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و کارفرما در این زمینه هیچ گونه مسولیتی ن

ه ارت وارده بیمانکار مسئول حسن اجراي کامل تعهدات ناشی از این قرارداد به شرح مندرج در مفاد آتی است و در قبال خسپ -

اشد ( سببًا یا بپیمانکار  ارگرانکرات مستقیم و غیر مستقیم پیمانکار یا تسامح و تعلل کارکنان و کارفرما ) اعم از آن که ناشی از دستو

و معنوي و  قیم ، ماديیر مستغمباشرتاً اعم از آنکه ناشی از قصور یا تقصیر باشد مسئول بوده و مکلف به جبران خسارت هاي مستقیم و 

رارداد ات موضوع قتاسیس ور سهل انگاري و بی توجهی پیمانکار خساراتی به تجهیزات تفویت منافع کارفرما می باشد و چنانچه بر اث

 اید .نظور می نممانکار گردد، کارفرما اقدام به برآورد هزینه و ضرر و زیان ناشی از این سهل انگاري را نموده و به حساب پیم

ه بزوم عملیات به نحوي ساماندهی نماید که در صورت ل ی و نیروي انسانی و تخصصی خود راپیمانکار موظف است عملیات اجرای -

 ساعته انجام شود. 24صورت سه شیفت و به طور 

ه پرداخت کلی ویمانکار موظف به تامین تمامی نیروي انسانی مورد نیاز با تخصص هاي الزم در سطوح مختلف و همچنین تامین پ -

کفش و  ان، لباس وت، درماعی، حق سنوات ، مرخصی سالیانه، خوراک ، بهداشهزینه هاي حقوق ، دستمزد، مزایا، حق بیمه تامین اجتم

اشد با بنان ضروري اردن آلوازم ایمنی و سالمت و بهداشت فردي و جمعی، رفت و آمد و بطور کلی هر نوع هزینه اي که براي بکار گم

 ارداد می باشد .رعایت شرایط درج شده در مفاد قبلی ، به منظور تحقق موارد مندرج در مفاد قر

یه هزینه هاي تمزدها و کلیمانکار نسبت به امکان تأمین نیروي انسانی، ماشین آالت قرارداد اطمینان حاصل کرده است و نیز میزان دسپ -

تراضی ونه اع حق هیچ گت بعداًاجراي طرح، تجهیزات و بارگیري، بیمه، حمل و تخلیه و ... را از هرجهت منظور نموده است و از این باب

 نخواهد داشت.

نعقاد قرارداد اه تا تاریخ کیمانکار هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین کار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به عوارض، مالیات و ... پ -

 شت.نخواهد دا عتراضیمعمول و مجري بوده و نیز سود خود را از هر جهت منظور نموده است و از این بابت بعداً حق هیچ گونه ا

 تامین نماید. ا هزینه خودیمانکار متعهد است که کلیه کارکنان مورد نیاز براي اجراي مفاد قرارداد را با توجه به تخصصهاي مختلف بپ -

ري و براي نگهدا لیه هزینه هاي مربوط به تأمین کلیه ابزارآالت و قطعات یدکی و مواد مصرفی، سوخت و ابزارآالت مورد نیازک -

اي هگی، هزینه رانند وین آالت بارگیري و حمل و نقل موضوع قرارداد و بیمه شخص ثالث و بدنه و تخلفات راهنمایی تعمیرات ماش

 پرسنلی و عوارض قانونی در تعهد پیمانکار می باشد.

اي درمانی ه ن ، هزینهمسک امین هزینه هاي مربوط به حقوق و مزایا و سایر نیاز هاي قانونی کارکنان پیمانکار منجمله ایاب و ذهاب ،ت -

 سایل ایمنیوکاله و سایر  وشرایط درج شده در مفاد قبلی به عهده پیمانکار می باشد. تامین لباس کار کفش  و بهداشت کار با رعایت

 جهت کارکنان پیمانکاران طبق مقررات کار الزامی می باشد.
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ت کرد و اقدامامنطبق بر شرح خدمات موضوع قرارداد و عملوط به کلیه خدمات ارائه شده پیمانکار متعهد است گزارش هاي مرب -

رد هادي که موي پیشنبعمل آمده در خصوص وظایف محموله از سوي کارفرما را بر اساس استاندارد هاي مربوطه و منطبق بر فرمها

 ار دهد .رما قرکارفتایید کارفرما خواهد گرفت در سه نسخه بصورت روزانه ، هفتگی و ماهانه تهیه و تنظیم و در اختیار 

و  دص ثالث نماییمانکار موظف است ماشین آالت مورد استفاده در این قرارداد را برابر ضوابط راهنمایی و رانندگی بیمه شخپ -

 د.ا تحویل دهکارفرم را بهها و کپی آن  همچنین معاینه فنی مورد تایید دستگاه نظارت و مدیریت ایمنی کارفرما را اخذ نموده

د یاتی قراردار محدوده عملدیت رعایت موارد ایمنی و حفاظت کارگاهی در خصوص کارکنان خود ، کارفرما و اشخاص ثالث مسئول -

 د .برعهده پیمانکار است و کارفرما در مقابل خسارات مادي و معنوي و جانی هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندار

 در صورت ریزش بار از کامیون خسارت را پرداخت نماید. پیمانکار متعهد می گردد -

د سالمت کارکنان ، امکانات درمانی اضطراري را در محیط کارفرما مهیا نمای HSEپیمانکار موظف است در حد مورد نیاز استاندارد  -

 ماید.نقدام انس راساً و براي انتقال آسیب دیده و یا در موارد اورژانس براي انتقال به بیمارستان شهر توسط آمبوال

 نکارمایپ یجرائا يکارها از دیکارفرما در بازدکه از سوي  ستیز طی، بهداشت و محیمنیا مربوط به امور پیمانکار موظف است در -

 تیو اهمورد ، برحسب مدیدام ننمانسبت به رفع آنها اق مانکاری، چنانچه پیپس از اعالم و هشدار کتب دینمامی را مشاهده  منیا موارد نا

 .کسر خواهد شد ارمانکیو از محل مطالبات پ )پنج درصد( صورت وضعیت مربوطه تعیین %5و حداکثر تا  تناسبم يا مهیموضوع جر

سارتی خات مربوط ، نانچه به دلیل قصور پیمانکار در نگهداري از تجهیزات و یا قصور ناشی از بهره برداري نا مناسب از تجهیزچ -

به  ارت مشخص وگاه نظ، کل مبلغ مربوط به تعمیرات ، مصالح ، قطعات و ابزار خاص استفاده شده توسط دست متوجه تجهیزات گردد

ابالغ  ه پیمانکارین و ببدهکار حساب پیمانکار منظور می گردد. میزان خسارت دریافتی ناشی از قصور پیمانکار توسط کارفرما تعی

 خواهد گردید.

ده هر گونه ائی و رانندگی می باشد و در صورت مشاهقوانین جمهوري اسالمی، مقررات راهنمپیمانکار موظف به رعایت کامل  -

ه بار فه پس از سیك طر تخلف از موارد فوق در محدوده کار فرما، به تشخیص دستگاه نظارت، کارفرما مجاز به فسخ قرارداد بصورت

 انکار مسئول جبران آن می باشد.اخطار کتبی می باشد و در صورت بروز هر گونه خسارت احتمالی پیم

ما بتواند ید که کارفریمانکار متعهد می گردد صورت حساب ها و گزارشات مالی نسبت به عملکرد خود را به نحوي اعالم و ارائه نماپ -

بول قمورد  راتبموي که بر اساس آن و طبق استاندارد هاي حسابداري و اسناد حسابداري ، دفاتر مالی خود را تنظیم نموده به نح

 حسابرس و بازرس قانونی شرکت واقع گردد.

 نماید. عایتقرارداد را ر  3مطابق با پیوست شماره کارفرما  HSEمتعهد می گردد دستورالعمل  پیمانکار -

د ، پیمانکار ي اتفاق افتیمانکار باید تجهیزات و محیط کار را در شرایط ایمن تحویل گیرد و متعاقباً  چنانچه به هر دلیل حادثه اپ -

 مسئول خواهد بود .

یز امکاناتی ن لیه پرسنل وکیمانکار ملزم به رعایت و اجراي کلیه مقررات ایمنی و حفاظتی طبق ضوابط قانونی در رابطه با دستگاهها و پ -

متوجه  ر این مورددجانی  که احتمااًل از جانب کارفرما در اختیار وي قرار خواهد گرفت می باشد و مسئولیت هرگونه حادثه مالی و

 پیمانکار خواهد بود.
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عایت دقیق عدم ررصورت هیه وسایل ایمنی فردي براي کارکنان پیمانکار طبق استاندارد هاي قانونی از وظایف پیمانکار می باشد . دت -

شمول جریمه کارخانه م شنشانیاستاندارد ها و عدم کنترل و نظارت در استفاده از وسایل مربوطه، پیمانکار برابر نظر ایمنی فنی و آت

 خواهد شد.

ونه گ باشد و هر می هاي مورد معاملهعهد به تحویل کامل گندله مطابق کمیت و کیفیت گندله بارگیري شده از شرکت پیمانکار مت -

ي مطابق ااند جریمه می تو مغایرت و کسري گندله که ناشی از مسائل حمل و قصور پیمانکار باشد بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما

 قیمت خرید بحساب پیمانکار منظور نماید.

 وظف است کلیه اطالعات مورد نیاز کارفرما و مرتبط با قرارداد را ارائه نماید.مپیمانکار  -

یریت حراست اه نظارت و مدو خروج ماشین آالت پیمانکار به سایت کارفرما در طی مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگورود  -

 کارفرما مجاز خواهد بود.

 اري نماید. رارداد خوددجراي تعهدات ناشی از این قااز استخدام اتباع بیگانه و معتـادان به مواد مخدر بمنظور  پیمانکار موظف است -

دود،  رد و غبار،گجه انتشار مانکار موظف به رعایت مسائل زیست محیطی و جلوگیري از ایجاد آلودگی هوا، آب و خاک و در نتیپی -

 ریزش مواد در حین تخلیه و دپو و همچنین خودداري از تخلیه مواد مازاد در محل بارگیري می باشد.

تخلیه و  ي که به امرصله اقدام به جایگزین نمودن دستگاه نماید به نحوباید بالفا در صورت خرابی یا نقص فنی دستگاه پیمانکار -

 دپوسازي خللی وارد نشود.

 پیمانکار موظف است نسبت به نصب کپسول اطفاي حریق در هر دستگاه اقدام نماید.-

تاخیر  د و در صورتیمانکار موظف است حداکثر تا تاریخ هشتم هر ماه صورت وضعیت ماه قبل خود را به دستگاه نظارت ارائه نمایپ-

همان ماه  وضعیت ي هر روز تاخیر تا یك درصد از مبلغ صورتدر تحویل صورت حساب، دستگاه نظارت کارفرما مخیر است به ازا

 پیمانکار را کسر نماید.

چیدمان  لتی در نحوهیدمان دستگاه ها و نوع بار گندله با نظارت واحد حمل و نقل کارفرما می باشد و پیمانکار حق هیچگونه دخاچ -

 رما را ندارد.دستگاهها  و امتناع از بارگیري محصول و مواد مورد درخواست کارف

 پیمانکار بایستی ابتدا به تایید دستگاه نظارت کارفرما برسد. ورود و معرفی کلیه رانندگان حمل و نقل سنگین-

 

 كاركنان پیمانکار –01ماده 

یشوند مکار گرفته  بصورت دائم یا موقت توسط پیمانکار به رارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قراردادقاز نظر این  -10-1

 کارکنان پیمانکار شناخته میشوند.

ب داشته دار و مناس رکنان صالحیتید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی کاپیمانکار با -10-2

اشته باشند و دمیشود را  ما مطرحاختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرباشد و این کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی 

 در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 د در رابطه با قرارداد خواهد بود.تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خو پیمانکار در -10-3
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.  داشته باشندي انجام کار مربوطه را ننان پیمانکار صالحیت الزم براهر گاه به تشخیص کارفرما یك یا عده اي از کارک  -10-4

جراي آن خواهد ملزم به ا مانکارکارفرما حق خواهد داشت تعویض آنها را با اعالم کتبی و با ذکر دالیل منطقی از پیمانکار بخواهد و پی

 بود.

ر یگر موجود ددماردن کارکنان شرکت هاي و همچنین به کارگ به کار گماردن کارکنان کارفرما و پیمانکاران دیگر کارفرما  -10-5

 منطقه صنعتی گل گهر و پیمانکاران آنها بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما ممنوع است.

ستگاه دس از تایید ار شایسته تشویق باشند پکهرگاه به تشخیص کارفرما یك یا عده اي از کارکنان پیمانکار بدلیل حسن انجام   -10-6

 د شد .ارت کارفرما با هماهنگی دستگاه نظارت پیمانکار نسبت به پرداخت پاداش به حساب کارکنان اقدام خواهنظ

 

 شرح كار -11ماده

گل گهر و  2ماره شگل گهر ، کارخانه گندله سازي  1عبارت است از حمل کامیونی گندله از مبدا کارخانه گندله سازي شماره 

نیاز  .)در صورت ارفرماصد شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و تخلیه در دپوهاي اختصاصی سایت ککارخانه سیرجان ایرانیان به مق

 رد.( ورت می پذینکار صکارفرما به حمل از مسیرهایی که در جدول ذیل اشاره نشده،  پس از توافق کتبی طرفین  انجام توسط پیما

 
نرخ حمل  مسافت تناژ مقصد مبدا ردیف

 هر تن

 جمع

نه گندله سازی شماره کارخا 1

 یک گل گهر

شرکت توسعه 

آهن و فوالد گل 

 گهر

400.000 

 تن

 13.5تا  11.5

 کیلومتر

  

کارخانه گندله سازی شماره  2

 دو گل گهر

شرکت توسعه 

آهن و فوالد گل 

 گهر

700.000 

 تن

   کیلومتر 9تا  7

شرکت توسعه  کارخانه سیرجان ایرانیان 3

آهن و فوالد گل 

 گهر

300.000 

 نت

   کیلومتر 6تا  4

 جمع کل

 

 

ز ذکر شده و هرگونه تغییري در میزان تناباشد می 99بر مبناي برنامه ریزي تولید سال  فوقکلیه تناژهاي ثبت شده در جدول -(1تبصره )

 باشد.و هرگونه تغییري از سوي کارفرما توسط پیمانکار حمل الزم االجرا می)کسر یا افزایش تناژ( 

چ حقی براي جام و در نتیجه هیش ، افزایش یا تغییر در ساعات کار ماشین آالت بنا به تشخیص دستگاه نظارت انکاه-(2تبصره)

 نماید.پیمانکار ایجاد نمی

، لذا ابالغ حمل کمتر از تناژ مذکور تعهدي براي کارفرما ایجاد 99تولید برنامه ریزي مذکور بر مبناي بعلت ثبت تناژهاي  -(4تبصره )

 نمی کند.
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 تعهدات كارفرما –21ماده 

 .ارفرمارداخت حق الزحمه پیمانکار بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت کپ

 

 معرفي مدیر پروژه  – 31ماده 

مدت  وژه براي طولاز تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدیر پر دو روزارفرما و پیمانکار موظفند حداکثر ظرف مدت ک -13-1

 داد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده پیمانکار در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد .قرار

ر صورتی که هریك از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل یك هفته قبل از تاریخ تعویض، د -13-2

 موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.

می باشد. پیمانکار موظف است که کارهاي اجرائی را  حمل و نقل و انبارهاقرارداد از سوي کارفرما ، مدیریت  دستگاه نظارت -13-3

باشد اجرا کند. نظارتی طبق نظر و دستورات و تعلیمات دستگاه نظارت که در حدود مشخصات و یا اسناد و مدارک پیوست قرارداد می

 کاهد.روي، از میزان مسئولیت پیمانکار نمیهیچآید، بهجراي کارها به عمل میکه از طرف کارفرما در ا

 

 قصور و مسامحه  –14ماده 

رفرما کا ارتی بهمدن خسدرصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آ

ي که اطالبات و سپردهدرصد از محل تضمین هاي پیمانکار و یا هرنوع م 20 باضافهخسارت وارده را  هزینهحق دارد کارفرما شود 

 بدون احتیاج به اقدامات اداري و قضائی وصول نماید. "پیمانکار نزد او دارد مستقیما

 

 دقت و كوشش – 15ماده 

تخصصی و  تانداردهايساس اسااول فنی و بر پیمانکار باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متد

 کار برد.ت خود را بت و جدیاي معمول انجام دهد. پیمانکار باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقحرفه

 

  جریمه تأخیر – 16 ماده

بارگیري ، حمل و نقل، تخلیه و دپو سازي به هر  چنانچه به دلیل قصور و کوتاهی پیمانکار در آماده بکار بودن ماشین آالت بخش -

 می باشد.  به علت جریمه پیمانکاردرصد از صورت وضعیت ماهانه  20تا علتی در انجام کار خللی وارد گردد؛ کارفرما مجاز به کسر 

 20کارفرما می تواند دستگاه مورد نیاز را انتخاب و با اعمالنکند،ارداد به موقع عمل چنانچه پیمانکار در تأمین ماشین آالت موضوع قر -

 درصد باالسري به حساب پیمانکار منظور نماید.

ان( نکار)رانندگونه وجهی تحت عنوان انعام،پاداش و ... توسط پرسنل پیمادرصورت مشاهده و یا اطالع کارفرما از دریافت هرگ -

ریال از  50.000.000موضوع توسط دستگاه نظارت کارفرما و حراست صورتجلسه گردیده و به ازاء هر مورد )هر صورتجلسه( مبلغ 

 صورت وضعیت هاي پیمانکار کسر می گردد.
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 حق واگذاري – 17ماده 

یا حقوقی  اص حقیقی ویا اشخ بدون تایید کتبی کارفرما تمام و یا قسمتی از کار موضوع این قرارداد را به شخص وپیمانکار حق ندارد 

 دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.

ستگاه و یا د و یا حقوقی ارفرما می تواند تمام و یا قسمتی از حقوق و اختیارات خود را در ارتباط با این قرارداد به اشخاص حقیقیک -

تگاه خص و یا دسشرعهده هاي دولتی تفویض نماید ، در این صورت انجام تعهدات کارفرما و نظارت بر اجراي آن قسمت از قرارداد ب

 .مورد نظر خواهد بود

 

 حل اختالف – 18ماده 

 گل فوالد و آهن توسعه تشرک راردادهايق امور و حقوقی امور بعهده قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل  -18-1

 که بود خواهد یرجانس شهرستان قضائی محاکم قرارداد این با مرتبط و ناشی حقوقی به دعاوي رسیدگی صالح مرجع و میباشد  گهر

 .نمودند موافقت آن با قرارداد این با امضاء طرفین

، فرماکارینصورت او در غیر  بعهده دارد اجرا نمایدملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد  پیمانکار -18-2

 عمل خواهد نمود.پیمانکار طبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 

 )فورس ماژور( حوادث قهري و غیر مترقبه – 19ماده 

 واهد بود.نافذ و قابل اجرا خ موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یك از طرفین -19-1

 حوادث قهري تلقی نمی گردد.جزو ورهاي ثالث تحریم کش -19-2

 

 موارد فسخ قرارداد –20ماده 

 فسخ قرارداد  –الف 

خته و یا دقت د فراهم نسارصورتیکه بر کارفرما معلوم شود که پیمانکار تشکیالت الزم براي انجام وظایف این قرارداد را به موقع خود-

تشخیص  ورتی که بها در صیك پیمانکار انتظار می رود را در انجام وظایف و خدمات خود اعمال نمی نماید و الزم و معمولی که از ی

ر ینکه پیمانکار به طواید و یا اوظ ننمکارفرما کارهاي مربوط به علت اهمال و یا تقصیر پیمانکار به تعویق بیفتد و یا منافع کارفرما را ملح

خود را برطرف  معایب کار واقص ون قرارداد را رعایت ننماید کارفرما به پیمانکار اخطار خواهد کرد که نکلی مفاد تمام یا قسمتی از ای

د ه تجاوز کنیك ما سازد و پیمانکار موظف است نواقص و معایب مذکور را ظرف مدتی معقول و متناسب که در هر صورت نباید از

 مرتفع سازد.

وط به حرفه قدامات مربی از اار مطابق اخطار کتبی کارفرما عمل ننماید و یا اینکه بعلت بعضدرصورتی که در پایان مدت مذکور پیمانک

ا یز حقیقی و اعم ا خود محکومیت جزایی پیدا کند، و نیز در صورت واگذاري موضوع قرارداد از سوي پیمانکار به اشخاص دیگر)

 .فسخ نماید رداد رااحتیاج به انجام تشریفات خاصی این قراحقوقی( بدون مجوز کتبی کارفرما، کارفرما حق خواهد داشت بدون 
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ا اداري، تضامین یفات قضایی ه تشریبچنانچه  کارفرما قرارداد را فسخ نماید مراتب را کتبا به اطالع پیمانکار می رساند و بدون  احتیاج  

بط و وصول ضه سود خود رداد بسارات ناشی از فسخ قراانجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و یا مبالغ مربوط به آنها را به عنوان خ

ر باشد ضامین مذکویزان تممی نماید. الزم به ذکر است چنانچه خسارات وارده به کارفرما که ناشی از قصور پیمانکار باشد بیش از 

ح راجع ذي صالدر م دعوي کارفرما این حق را دارد تا در جهت جبران خسارات وارده از کلیه راهکار هاي قانونی )من جمله طرح

 قضایی( استفاده نماید .

 خاتمه قرارداد -ب

انچه به تمه دهد چنرا خا کارفرما عالوه بر اختیارات مندرج در ماده فوق حق خواهد داشت در هر موقع که صالح بداند این قرارداد

اقل یك ماه الصمیم باید این ت ن قرارداد خاتمه دهددالیلی غیر از آنچه که در مفاد قبلی ذکر شده است کارفرما تصمیم بگیرد که به ای

ح زیر خواهد جوهی به شریافت وقبل از تاریخ مورد نظر براي خاتمه قرارداد به پیمانکار ابالغ شود  در این صورت پیمانکار محق به در

 بود.

 شده است. بالً پرداختی که از این بابت قق الزحمه کارهاي انجام شده توسط پیمانکار تا تاریخ خاتمه قرارداد پس از کسر مبالغح-1

برچیدن  مچنین هزینهاي ناشی از موافقت نامه ها یا تعهدات پیمانکار در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر و هکلیه هزینه ه-2

و بابت آنها به  قرار گیرد اارفرمعوامل مستقر محلی مشروط بر اینکه این هزینه ها بمنظور اجراي این قرارداد ایجاد شده و مورد تایید ک

 یچگونه وجههریافت دپیمانکار پرداختی نشده باشد و جزو پرداخت هاي مذکور در بند یك فوق نیز نباشد ، پیمانکار مستحق به 

 دیگري به عنوان جبران خسارت نخواهد بود.

 

 نشاني طرفین قرارداد – 21ماده 

رارداد تغییر ا در مدت قی خود رقرارداد می باشد، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشاننشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این 

راق و اظهارنامه مه ها ، اولیه ناکدهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده 

 ها ابالغ شده تلقی خواهدشد.ید ارسال و تمام آنها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رس
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 نسخ قرارداد – 22ماده 

 قرارداد داراي اعتبار هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفیننسخه اصلی که  سه وماده  22 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

 اشد.ریدار و یك نسخه براي فروشنده میبیکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي خ

 

 

 

 پیمانکار كارفرما    

 
 مدیرعامل  مدیر عامل

   محمد محیاپور

 

 امضاء

 

 

 

 امضاء

 رئیس هیات مدیره عضو هیئت مدیره
   جعفر صالح

 

 امضاء امضاء
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  گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 

 HSEدستورالعمل ( 2 پیوست
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 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  2صفحه  1399 اردیبهشت ق1146/99: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
تعهد میگردد کلیه مذکر شده در این الحاقیه را به اجرا گذاشته و همچنین  HSEپیمانکار متعهد میگردد کلیه مفاد و موارد 

ضوع وجه به مو، با ترا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست راقوانین، مقررات و آیین نامه هاي الزماالج

اي پیمانکار الزم االجرا نیز بر HSEپیمان رعایت نماید. همچنین به موجب این الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی کارفرما در حوزه 

  میگردد. 

  

  ت باشد.فعالی کاران از مراجع ذیصالح استان محل انجامشرکت پیمانکار باید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمان -1

ب با پروژه خود و متناس HSEبا توجه به نوع، ماهیت و گستردگی فعالیت اجرایی، پیمانکار باید اقدام به تهیه چارت  -2

فرات نمامی و ت مسئول مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیت

ایید از سوي کارفرما میباشد. ایشان در صورت ت  HSEخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واحد  HSEواحد 

، داربست، )برق  HSEکارفرما، مشغول به کار خواهند شد. چارت ارائه شده باید بر مبناي تخصص هاي مرتبط با 

ت واحد د نفراحفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدا بهداشت، محیط زیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداري،

HSE  واجتماعی  و رفاه وزارت تعاون، کار "بکارگیري مسئول ایمنی"پیمانکار و سطح مهارت آنها بر مبناي آیین نامه 

عیین شد، تکارفرما رسیده با  HSEکه به تایید واحد HSEمتناسب با پراکندگی جبهه هاي کاري یک نفر کارشناس 

  ی باشد.پیمانکار بصورت مستقیم زیر نظر کارفرما م HSEمیگردد. همچنین تمامی پرسنل و سیستم کاري واحد 

دعاي خارج از ا ودر محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد   HSEدر صورت عدم حضور  -3

  تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

نجام به کلیه پرسنل پیمانکار و همچنین ا (.Safety Induction, TBM, etc)وزشهاي بدو و حین کار ارائه آم -4

 معاینات طب کار 

  )بدو استخدام و ادواري( براي ایشان توسط پیمانکار الزامی است.

رما ز سوي کارفاشده ف پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعری -5

ر فراهم جوز کامنموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را تا مرحله بسته شدن 

  ما معرفی نماید.کارفر  HSEنماید. همچنین تمامی افرادي که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند بصورت رسمی به واحد

له خرید، و به وسی میشود زار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفادهکلیه ماشین آالت، تجهیزات، اب -6

راي گواهی نیاز، دا ر صورتداجاره و یا به هر نحوي تهیه شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار گرفته و 

با  مطابق وا بوده و در شرایط ایمن، مناسب سالمت فنی از شرکتهاي مورد تایید سازمانهاي ذي صالح و کارفرم

ه ارد شده بهاي و استانداردها، تعمیر و نگهداري گردیده و عملکرد مناسب را داشته باشد. بر این اساس کلیه هزینه

هده شرکت عر، بر قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکا

  ار خواهد بود.پیمانک

ارگاهی کارت تردد ک کارفرما بازدید شده، در صورت تایید، HSEکلیه ماشین آالت پیمانکار قبل از ورود به سایت توسط  -7

   دریافت نمایند.
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کار  ط محیطپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و رب -8

(HOUSE KEEPING) ح ملبس به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدمان منظم و صحی

  کارفرما استفاده نماید.  HSEتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد

ب و یخ، جمع )خدمات پزشکی، تهیه آ  HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با -9

را کتبا به  و غیره( مراتب HSEوري زباله، جمع آوري و دفع فاضالب، سمی پاشی و طعمه گذاري، خدمات مهندسی آ

  ند.ما می باشکارفر اطالع کارفرما رسانیده، و تنها مجاز به عقد قرارداد با شرکتهاي مورد تایید اعالم شده از طرف

ات بار برداري، ستحفاظی فردي، وسایل برقی، وسائل و تجهیزاز جمله وسایل ا HSEکلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با  -10

رما رسانیده و سپس مجاز کارف HSEمتریال داربست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد 

  به استفاده خواهد بود.

  کارفرما می باشد.  HSEمنوط به تایید واحدپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت،  -11

ارگاهی و وابط کپیمانکار متعهد میگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسهاي بهداشتی الزم بر مبناي ض -12

  د.(مال میگردرما اعقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قراردادهاي کارف

ر دین وسایل اده از پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفا کلیه -13

 رد میباشداران زکطول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها و برق 

ه وسایل استحفاظی کارفرما ارائه گردد. در صورت عدم تهی  HSEکه باید قبل از تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد 

صورت وضعیت  % باالسري در25اقدام و هزینههاي آن با احتساب  "فردي استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما راسا

  پیمانکار لحاظ خواهد شد.

اري ا ضوابط جبتناسب پیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و داراي بیمه نامه و همچنین م -14

  در کارگاه تامین نموده و از تردد ایمن پرسنل اطمینان حاصل نماید.

ن جانمائی باید ید. در ایه نماارائ پیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به کارفرما -15

خت لحاظ ازن سوچاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتیک براي سرویسهاي بهداشتی و مخ

  کارفرما برسند.  HSEگردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرائی شدن باید به تایید واحد 

ائه اصل ت و با ارگی شرکاه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایمنی در رانندکلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگ -16

  مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

اري خود کجبهه  پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد و -17

  میباشد.

ما رسیده کارفر  HSEتایید ، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار بهپرسنل برق، ریگرها -18

  . و از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افراد تایید نشده در این امور ممنوع است

  محیطی می باشد. پیمانکار ملزم به انجام کلیه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسیب هاي زیست -19

، HSEسر دائم ضور افحپیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله  -20

ظ نرم و صب حفاروشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه به شرایط سایت، ن

 کارفرما میباشد. در صورت عدم تامین شرایط مورد  HSEوارد به تشخیصمر هاي کاري و سای-سخت براي محوطه

  کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،
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 وطه اعزاماي مربپیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الزم و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس ه -21

  خواهد نمود.

ه نماید )ب تجهیز یه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسبپیمانکار موظف است کل -22

  ازاي هر دو خروجی سه فاز و تک فاز یک محافظ جان(

جازه استفاده از آنرا کارفرما مجهز نموده سپس ا HSE پیمانکار کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفاظ مناسب و تایید شده  -23

  صادر می نماید.

اي ترافیکی و غیره( )مانند تابلوه  HSEپیمانکار ملزم به تهیه پوسترها، پمفلت آموزشی، اخطار و عالئم هشدار دهنده -24

  کارفرما نصب خواهند شد.  HSEمیباشد و این عالئم متناسب با شرایط سایت، بسته به تشخیص

تشخیص داده شوند،  کارفرما خطرناك  HSEز نظرپیمانکار از افراد، خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه ا -25

  ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت خواهد نمود.

و  یی داربست، مجوز برپاییکارفرما رسیده باشد. پیمانکار براي برپا  HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید  -26

تگ  بست دارايو دار بست کارفرما را اخذ نماید. داربستهاي داراي تگ سبز مجازجهت استفاده، باید تایید کارشناس دار

طه الیت مربواز فع قرمز مجاز به استفاده نمیباشند و مطابق با نظر کارفرما باید اصالح گردند. در صورت عدم اصالح

واهد یمانکار خپدعاي او خارج از  جلوگیري گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود

  بود.

ارسال  ه کارفرماشده ب پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین -27

  خواهد نمود.

د کتی( بایااي )برتمامی داربستهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپایی داربسته -28

 بز داربستسع، تگ کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع عملیات کار در ارتفا

  اخذ نماید.

  کارفرما ارائه گردد. باید به صورت روتین توسط پیمانکار به  HSEگزارش روزانه افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهیانه -29

ایمنی الزامی  پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی هاي  HSEرگاه پیمانکار به همراه سرپرستحضور فعال سرپرست کا -30

  است.

کوي کار ایی، سپیمانکار موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاري و کار در شب از جمله افسر ایمنی، روشن -31

  ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

ایید تران و با یمانکاپر فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد تهیه وسایل استحفاظی خاص د -32

  کارفرما میباشد.

ا نظر به( مطابق و، ویژدکلیه ماشین آالت پیمانکار باید داراي بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط )پایه یک،  -33

  کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

  می کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادي باشد.لیست بیمه تما -34

ن کار زشکی، قانوموزش پآپیمانکار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و 

که  ارگاهیکو تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و همچنین دستورالعمل ها و مقررات 

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد.
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 بـــــه :  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل به سایت کامیونبا حمل گندله مناقصه 
ه و با توج و مدارک آگاهی كامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسنادپس از بررسی و  ذیل ما امضا كنندگان  

ا بر اساس داریم كه عملیات موضوع مناقصه فوق ربه اطالعاتی كه از محل كار و شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

  شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ كل

 

 ..... ریال ............................................................................................................................................................................................. به عدد

 

 ...ریال.........................................................................................................................................................................................به حروف   

 

 كنیم:موارد زیر را تایید میو  میدهمیانجام با جزئیات قیمت به شرح جدول زیر  

یاتی بینی عملدستیابی به الزامات منطقی و قابل پیشاطالعات كامل و كافی در مورد شرایط سایت، روشهاي  -1

 م موضوعر انجابح و تمام موضوعاتی كه به نحوي مورد نظر كارفرما، تسهیالت محلی، شرایط آب و هوایی، مصال

ر نظ سوزي موردها و مقررات امنیتی، ایمنی و آتشجمله شرایط نیروي كار و رویهاقصه تأثیرگذار است، از این من

 را حاصل نموده ایم. اكارفرم

گیرد  رمدنظ وژهبراي انجام این پرچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات كاري كه باید طبق قرارداد به  -2

 داریم.آگاهی كامل داشته و تخصص كافی و الزم در این خصوص 

وضوع این مناقصه و هاي مربوط به اجراي منامهكامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئینآگاهی  -3

ع هر نومکان ادانیم و كارهاي مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور كامل متعهد می

 یم:نمایاز خود سلب میاحتمالی نسبت به موارد ذیل را  ادعاي

  اقامه هر نوع دعوي علیه كارفرما به علت رد پیشنهاد 

 ی ی یا مبتنی كافاشی از فقدان آگاهکالت اجراي كار موضوع این مناقصه كه نهر نوع ادعا درباره شرایط و مش

رهاي اقصه و كاین منكه از هیچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع ا د. میپذیریمبر موارد عدم قطعیت باش

 29اده م خارج از چارچوبمربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت 

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 
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 یک از  عالم علت رد هرباشد و موظف به این ترین قیمت نمیما مقید به پذیرش پایكارفركنیم كه تایید می

 پیشنهادات نیست.

 ایید تگرفته و  ر نظردر تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را د

 ت كه بعدا  نده اسكنیم كه هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات كافی را انجام داده و هیچ موردي باقی نمامی

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  ماقدافرما كار وياز س كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده صورتیدر 

( كل % )پنج درصد5تعهدات، معادل  کى مورد تأیید كارفرما جهت انجاممه بانناو ضمانت كنیمبه امضاي قرارداد 

 یم.نمایمبلغ قرارداد را ارائه 

  باشیم و به ما االختیار و مجاز شركت هستیم و داراي حق امضا از طرف و براي شركت مینمایندگان تامما

 ا كنیم.اختیار تام داده شده كه به نام و از طرف شركت این اسناد را امض

 

 قیمت حمل گندله( جدول 1شمارهجدول 
 

 تناژ مقصد مبدا ردیف

 )تن(

 مسافت

 )كیلومتر(

 جمع نرخ حمل هر تن

كارخانه گندله  1

سازي شماره 

 یک گل گهر

شركت توسعه 

آهن و فوالد 

 گل گهر

   13.5تا  11.5  400.000

كارخانه گندله  2

سازي شماره 

 دو گل گهر

شركت توسعه 

د آهن و فوال

 گل گهر

   9تا  7  700.000

 فوالد كارخانه 3

سیرجان 

 ایرانیان

شركت توسعه 

آهن و فوالد 

 گل گهر

   6تا  4  300.000

  جمع كل

 

 

 پیمانکار آنالیز و جزئیات قیمت موارد فوق را ضمیمه خواهد كرد.
 


