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 اسناد مناقصه

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبک

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 
ق5141/99شماره مناقصه :   

99 تیرماه  

 

 

 

 



 

 ذهاب توسط خودروهای سبکایاب و 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 3از  1صفحه  1399 تیرماه ق1145/99: قراردادشماره  دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

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

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

 

 با سالم

وسط خودروهای تایاب و ذهاب در نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکار  گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

 اقدام نماید.  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل سبک

 

 ( موضوع مناقصه1

 فعالیت ها در پیوست اسناد شرح که شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد اب و ذهاب توسط خودروهای سبکای

 مناقصه آمده است.

 

 ( موقعيت 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 . میر و محدوده مورد نیاز در شرح کار آهن و فوالد گل گه

 

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

 فیروزآبادي

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

 تضمين شرکت در مناقصه  (4

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

 . است ( 4،000،000،000) ریال ميليارد

 

 (  مدت  قرارداد5

 میباشد. 31/05/1400الی  01/06/1399ماه، از تاریخ  12 ،تنفیذزمان اجراى موضوع قرارداد از زمان 
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 3از  2صفحه  1399 تیرماه ق1145/99: قراردادشماره  دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 

  (  اعتبار پيشنهاد7

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

 

 ( مهلت و نشانی تسليم پيشنهاد8

تهران،  به آدرس ،دفتر تهران شرکتنشانی  به 31/04/1399مورخ شنبه  سهروز  14ثر تا ساعت 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 (9

 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:

 یابید. با هماهنگی شماره فوق در سایت حضور به منظور بررسی شرایط و توضیحات تکمیلیدر صورت نیاز و  -1

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

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

ادي بیشتر ر صورتیکه پس ازکنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود که جمع کل از عدد پیشنهد -الف

 یابد.است قیمتهاي واحد به همان نسبت کاهش می
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 3از  3صفحه  1399 تیرماه ق1145/99: قراردادشماره  دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

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

 باشد.قیمت کمتر مالک عمل می

ته باشد یمت کل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشدرصورتیکه ق -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.

جزئیات  هاي این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پیمانکار بصورت دقیق و بامواردي 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 و براساس دستورالعمل شرکت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد  پیمانکارتوسط 

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

 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 شده براي یک دوره تمدید مهلت اعالم 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

  

  ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکایاب و ذهاب توسط خودروهای سبک

    گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

  

 

 ق1145/99  ::  شماره مناقصهشماره مناقصه
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 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 رزيابي پیشنهادهاا    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه    6ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 
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 مقدمه (1

شرکت  ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبک " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

 پیمانكار قصه  بهي منارا با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از طريق برگزار " گهرتوسعه آهن و فوالد گل

 واجد شرايط واگذار نمايد. 

 شرح کار  (2

شرکت در ایاب و ذهاب مورد نیاز جهت  و نفرات کلیه ماشین آالت تامین هدف از برگزاري اين مناقصه

 مي باشد. فرم پیشنهاد قیمتبراساس  توسعه آهن و فوالد گل گهر

 اسناد مناقصه (3

 ت:  مناقصه شامل اجزاي زير اس ينا اسناد -1-3

 شرکت در مناقصه نامهدعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

  پیش نويس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه 

 شامل  مجموعه پیوست دو 

 فرم پیشنهاد قیمت : 1پیوست 

 HSEدستورالعمل : 2پیوست 

 ند.ر بسته دريافتي اطمینان حاصل کيد از وجود کلیه موارد فوق دگر پس از دريافت اسناد بامناقصه -2-3

 ،م اطالعات الزمکرده و تما گر، بايد قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيمناقصه -3-3

آگاهي يا تواند استناد به ناگر پس از تسلیم پیشنهاد نميآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاري را به دست

کند، گزار ايجاد نميتعهدي براي مناقصه، ارگزاطالعات شفاهي ارايه شده از سوي مناقصه .کند اشتباه خود

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن
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ارخانه به محل ک می توانید در محل انجام کار، به منظور دریافت اطالعاتدر صورت نیاز  -4-3

جاده شیراز، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و با هماهنگی  50آدرس سیرجان، کیلومتر 

 حضور به هم رسانید. 09139457998به شماره تماس  آقای فیروزآبادی

قصه را به دقت نامتمام 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 مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که يک

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

تواند به يمداشته باشد،  سوالي رد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام ياگران که در مويک از مناقصههر  -6-3

ايد. توضیح کتبي بنم گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريافتمناقصه(، يا الكترونیكي)فیزيكي صورت کتبي 

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

 را قبل گر بايد اين اشتباه و اشكالو غیره داشته باشد، مناقصه تبااشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاس

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

اند، به هنكرد گراني که اسناد مناقصه را دريافت نموده و اعالم انصرافاشكالها، براي تمام مناقصه شرح پرسش يا

واضح بودن اسناد مناقصه از  وبدون اشكال  گر، به منزلۀطور يكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه

 .نظر وي تلقي خواهد شد

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

 اسناد مناقصه تجديد هايي دریهدلیل ديگر و يا به صالحديد خود، با صدور الحاق گران يا به هرمناقصه سوي

 .تعويق بیاندازد نظر به عمل آورده و يا موعد تسلیم يا گشايش پیشنهادها را به

اي به بايد مراتب طي الحاقیه تجديد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهاي موضوع مناقصه باشد،هر گاه  -8-3

گران بايد بي و تغییر به ايشان داده شود. مناقصه گران اعالم گردد و فرصت کافي براي اعمال اصالحمناقصه

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

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

پیشنهاد ضمانت نامه و گران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج در اين سند،  نسبت به تهیه مناقصه -1-4

 دفتر به 31/04/1399 روز 14ساعت تا حداکثر  پیشنهاد خود رافني و مالي به زبان فارسي اقدام نموده و 

 اني:نش بهکارفرما 

آقاي به  22 پالک ،يغرب كميو  يس ابانیخ ،الوند ابانیخ ،نیآرژانت دانیتهران، مدفتر مرکزي: آدرس  

 مهندس قاسمي

 يا 

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

 ريگهر، ساختمان بهره برداري، اقاي فخ

ثر داده ارتیب تتحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پس از تاريخ مقرر، ارائه گردند 

 نخواهد شد.

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

که در  تورالعمل مربوطهالي بايد بصورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دسم -پیشنهاد فني -3-4

عمل در يک بندى و به همراه ساير اسناد مندرج در دستورالشود، در پاکتهاي جداگانه بستهادامه بیان مي

 بندى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد. پاکت بسته

به  کلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در يک پاکت -4-4

گر و موضوع مناقصه بايد به شكل زير بر روى کلیه صورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 :پاکتها درج گردد

  توسعه آهن و فوالد گل گهرشرکت  

  ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبک مناقصه 

 ق 1451/99مناقصه شماره  

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گرمناقصهنام  

 -----: گرمناقصهنشانی  
 



 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  6صفحه  1399تیرماه  ق1145/99داد: شماره قرار دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

نامه ضمانت . اينمیباشد ریال( 4،000.000.000) میلیارد چهارجمعا به  نامه بانكى شرکت در مناقصهضمانت -1

روز پس از تحويل اسناد  90سناد، توسط بانک ايرانى صادر شده و بايد تا مطابق با مشخصات اعالم شده در ا

 مناقصه اعتبار داشته و براي يک دوره ديگر قابل تمديد باشد.

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

بول در ابل ققگر و يا تأخیر غیر شود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصههزينه برنده مناقصه تمديد مى

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

 .نامه شرکت در مناقصه را ضبط نمايدکند که ضمانتکارفرما ايجاد مى

تردد ًا مساقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگشايي نشده عینچنانچه ضمانت شرکت در من -3

 خواهد شد.

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

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

  بر  يابي مدارک،حاوي مدارک زير میباشد که جهت تسريع در ارز «ب»پاکت مشخص شده با حرف

ندي تقسیم ب هاگونه تغییرى، در زونكناساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هیچ

 و ارائه میگردد:

 : بخش اول

 قتصاديکد ا، تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي 

 ان فرماي)رضايت کار هار نامه، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقديهاگواهي صالحیت

 قبلي(  و .........  مطابق جداول پیوست يک اين دستورالعمل

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران 

  اطالعات کارفرمايان قبلي )سه عدد از آخرين کارفرمايان قبلي ( همراه با موضوع کار و

 مبلغ قرارداد .
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 : بخش دوم

هبود )در ببراي  انكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهاديپیشنهاد فني پیم

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

 )صورت وجود( 

 

  بخش سوم:

اقصه. سناد منا... بازرگاني، قراردادي و  شرايطهر گونه نظر و تغییر پیشنهادي پیمانكار در مورد 

...( ، مدت قرارداد، و ..هاقراردادي )نحوه پرداخت، ضمانتنامه شرايطدر مورد  گرمناقصهچنانچه 

ر ر گیرد. دسي قراپیشنهادي دارد بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد برر

 شد.  اد مناقصه تنظیم خواهدصورت برنده شدن آن شرکت، اسناد قراردادي عینا بر اساس اسن

 

 بخش چهارم:

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

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

 نشده و يا حذف شده باشد.
 

ا گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یک از اعضه مناقصهتوضیح: در صورتی ک

 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

 دستگاه در قبال و بوده پیمان اجرای به متعهد مشارکت، اعضای که امر تعهدنامه با قید این  -  

 .باشندمسئول می اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یک هر سهم درصد -

 .اعضا  از یک هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

 گر و امضای قرارداد صحت و سقمرا برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه کارفرما این حق

 .اطالعات ارائه شده را بررسی نماید
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 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

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

 باشد. م در اين فرقیمت و جدول مشخص شده 

 پیشنهاد قیمت بايد واضح ، بدون خط خوردگي و با يک خط تكمیل شده باشد. (2

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

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

ر یشنهادى دبلغ پمیان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان م اقضهرگونه تن

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 بايد قیمتها، مقادير و فهرست( )يا جدول اقالم از يک هر قیمت (5

 و قیمتها، قاديرم جدول اقالم ساير در قلم، آن قیمت که بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده نوشته آن مقابل

 .است گرديده منظور

 ي اجرايي، سودهاجمله هزينه از مشروحه در اسناد، کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي (6

جتماعي، بیمه تمام ا تأمین بیمه قانوني، عوارض ساير گمرکي، باالسري، مالیات، عوارض يهاهزينه ،گرمناقصه

ات خريدار که در هزينه هاي بازرسي براساس الزام کارکنان، قانوني مزاياي ي مورد نیاز،هاخطر و ساير بیمه

 مگر است، ور(کش خارج يا داخل به )مربوط مشابه يهاساير هزينه وضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است 

 است ييهاينههز تمام شامل قیمتها، اين همچنین، شده باشند. مستثني روشني به مناقصه، اسناد در که اين

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

 مبناي بر ه،مناقص در شرکت و شده بیان ضمني، صورت يا به حتصرا به مناقصه، اسناد در که است تعهدهايي

  گیرد.مي صورت آنها

هزينه  ها از جملهاعالم گردد و فروشنده کلیه هزينهریالی کل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي بايست به صورت  (7

ا در آن زينه ها رير هاهاي خريد اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه هاي انتقال و ....( و س

ل کرت گیرد. يي صومنظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعا

 هد شد.رداخت خواپو تايید خريدار  فروشنده يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي  ریالیبصورت  نیز مبلغ قرارداد

د، رارداقیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن مبالغ پیشنهادي بايستي بدون احتساب مال (8

 ،رمعتب زودهارزش اف بر اتیمال يگواهو  ي(اتیطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور بصورت مجزا و در ازاي ارائه 

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 
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 ت.اس شده تهیه سرجمع صورت هب مناقصه، اسناد در شده درج و قیمتهاي مقادير فهرست( )يا جدول (9

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

 .نمايند 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 قضتنا صورت درخواهد بود. همچنین  قلم مبنا

 بود. خواهد پیشنهاد مبنا

 

 ارزیابی پیشنهادها (5

 در ارايه توضیح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است ممكن گزارمناقصه پیشنهادها، ارزيابي هنگام

 ايد هیچگونهنب و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. پیشنهادهايشان مورد

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

 شود.مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء

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

 حق ادعاي ناقصههر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برنده م

 جبران خسارت نخواهد داشت. 

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

امه ننعقاد پیمان نباشد، ضمانتحاضر به ا روز پس از تعیین برنده 10مدت درصورتي که برنده مناقصه در 

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

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

 مورد مناقصه مي باشد.

حت تخلفین اند مناقصه باطل خواهد شد و متدگان تباني کردههرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهن

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

 

 انگرمناقصهسئواالت  (6

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

 ارسال نمايند. ادرس زير هل يا به صورت کتبي باز طريق ايمیرسمي 
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اطالع  تبى بهکهرگونه تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسمًا بصورت  -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، تحويل آقاي د گل گهرفوال

  آدرس ايمیلr.firouzabadi@gisdco.ir    :09139457998شماره تماس جهت اطالع 
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 : مدارك ارزیابی فنیالف پیوست

به  کتمشار يضااطالعات اين بخش براي هريک از اع ،گرددت مشارکتي ارائه ميصوره که پیشنهاد ب توضیح: درصورتي

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

وارد را مايستي امتیاز دهي به پیمانكار طبق جدول ذيل انجام مي پذيرد و پیمانكاران جهت ارسال پیشنهاد خود ب

 مالحظه نمايند.

 

 جدول امتیاز متوازن: -1

 

 امتیاز کسب شده ز کلامتیا شرح ردیف

  10 سازمان مديريتي و اجرايي پیمانكار و چارت سازماني شرکت 1

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

  10  يحسن سابقه در کارهاي قبل 3

  10 توان مالي 4

  5 پیمانكار  کارکنانو  دفتر مرکزيامكانات  5

  15 هیزات شرکتامكانات عمومي و تج 6

  2  و گواهیهاي مربوطه تتضمین کیفی سیستم 7

  10 ارائه لیست و نحوه تجهیز کارگاه 8

  3 اين پروژه HSEساختار و  ايمني وکنترل تامین نحوه 9

  5 کار مختلف قسمتهاي انجام بندي زمانارائه برنامه  10

  20 هاين پروژ آالت ماشین و تجهیزات مصالح، تدارک چگونگي 11

  100 جمع

 

 

 

 

 



 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  12صفحه  1399تیرماه  ق1145/99داد: شماره قرار دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 اطالعات عمومي شرکت -2

 ( اطالعات شرکت 1

  نام شرکت

  تاريخ و محل ثبت

  محل اصلي فعالیت

  شماره ثبت

  نوع شرکت

گواهي صالحیت پیمانكاري 

 )رشته و رتبه(

 

  هاساير گواهینامه

  مالكیت

                       شماره اقتصادي

  سرمايه ثبت شده

  فتر مرکزيآدرس د

نام شخص پاسخگو براي 

اين پروژه، تلفن و پست 

 الكترونیكي

 

  سايت اينترنتي

موضوع فعالیت بر اساس 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

 و گواهي صالحیت پیمانكاري ضمیمه گردد. کد اقتصاديتصوير اساسنامه، آخرين روزنامه رسمي، 

 

 

 



 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  13صفحه  1399تیرماه  ق1145/99داد: شماره قرار دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 اطالعات سهامداران و هیئت مدیره ( 2

 درصد سهام  سال عضويت سابقه کار مدرک تحصیلي تاريخ تولد گينام خانواد نام 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 وضعیت مالی پیمانکار در سه سال گذشته( 3

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

1.  96   

2.  97   

3.  98   

 

 تسهیالت مینهز در اعتباري موسسات و بانكها نزد (وجود صورت در مشارکت اعضاي از يک هر يا) مانكارپی 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 اين پروژه  )بسوابق کاري مرت 1-4

 شرح کار  موضوع پروژه رديف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ريال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پیشرفت

1.  

 

 

 

 

      

2.  

 

 

 

 

      

3.  

 

 

 

 

      

4.  

 

 

 

 

      

5.  

 

 

 

 

      

 

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد
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 پروژه مهم( 5سوابق کاري عمومي پیمانكار  ) 2-4

 

 شرح کار  موضوع پروژه رديف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ريال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پیشرفت

1. 

 

 

 

 

      

2. 

 

 

 

 

      

3. 

 

 

 

 

      

4. 

 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

 

      

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد

 



 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  16صفحه  1399تیرماه  ق1145/99داد: شماره قرار 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 اين بخش تشويق نامه گرمناقصه

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی ،کانات( ام6

 تعداد کارکنان ثابت در دفتر مرکزی:

 تعداد کارکنان پاره وقت در دفتر مرکزی:

 :هاتعداد کارکنان در سایت

 

 لیست کارکنان کلیدی( 6-1      

ف
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ر
 نام و 

 نام خانوادگی

مدرك و رشته 

 تحصیلی

تاریخ 

اخذ 

 مدرك

 سابقه کار

 )سال(

مدت همکاری 

نکار با پیما

 )سال(

تخصص و شرح کلی 

مسئولیت در این 

 پروژه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

 گر الزم است لیست تايید شده بیمه تامین اجتماعي نامبردگان فوق را ارائه نمايد.* مناقصه

 ائه کند.اين پروژه را ار ت چارت سازماني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر براي اجرايگر الزم اس** مناقصه
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 ی شرکت:هاامکانات و توانایی  (6-2

 

 الف( لیست ماشین االت و تجهیزات پیمانکار 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 ی ساختهاارگاهج( ک
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 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 18از  18صفحه  1399تیرماه  ق1145/99داد: شماره قرار دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله 

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

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

 اين در اند ون اساسي محكومیت يافتهقان 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه ي که بصخاشيک از ا هیچ

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 

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

 شرکت در نامهضمانتزار مبنی بر ضبط گنوع اعتراضی به تصمیم مناقصه چمدارك و اطالعات غیرواقعی، هی

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحمیا مناقصه 

 

 تاريخ :  /   /     :شرکتنام 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :
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 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 2از  1صفحه  1399 تیرماه ق1145/99: مناقصهشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فرم ضمانت نامهنمونه 
 

 

 

 
ق5141/99مناقصه :  شماره  

1399  تیرماه  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 2از  2صفحه  1399 تیرماه ق1145/99: مناقصهشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

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

 شرکت ه پیشنهادک دهد اطالع ** این به ***  چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  براي

 جام تعهداتان نامه ضمانت تسلیم یا مربوط پیمان امضاي از مشارالیه و شده واقع قبول مورد نامبرده کننده

 اولین دریافت محض هب ، نماید مطالبه ***  که را مبلغی هر ریال میزان ...........  است، تا نموده استنکاف پیمان

 نامه اظهار دورص یا و دلیل اقامه یا استنکاف ، اثبات به احتیاجی اینکه *** بدون سوي از واصله کتبی تقاضاي

 . دبپرداز  ***  کرد حواله یا وجه در باشد، بی درنگ داشته قضائی قانونی یا مجاري از اقدامی یا

 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
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  قراردادقراردادپیش نویس پیش نویس 
 

 

  

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 

 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر: شركت میان 

 و

 ....................شركت

 

 

 

 

 ق1145/99: شماره قرارداد

 1399 تیرماه: تاریخ 

 

 

 

 



 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 11از  2صفحه  1399تیرماه  ق1145/99شماره قرارداد:  قراردادپیش نویس متن 

 

 

 

 

 

 

 
در سیرجان و شناسه ملی  3136به شماره ثبت  )سهامی خاص(شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر این قرارداد فیمابین 

به شماره اقتصادی مدیرعامل( و جعفر صالح )عضو هیئت مدیره( به نمایندگی آقایان محمد محیاپور ) 1400022862529

در  ...........به شماره ثبت  .........................شرکت نامیده می شود از یک طرف و  کارفرماکه در این قرارداد  411395415655

)رئیس هیئت مدیره( به  ...............................)مدیرعامل( و  ...........................به نمایندگی  ..............................لی و شناسه م ...................

زیر و بین طرفین  نامیده می شود از طرف دیگر و با شرایط پیمانکارکه در این قرارداد  6.....................................شماره اقتصادی 

 .منعقد می گردد و هر یک از دو طرف قرارداد با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد قرارداد می باشند

 

 موضوع قرارداد - 1ماده 

عبارت است از تامین و ارائه خدمات ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبک در حد ظرفیت مجاز خودروهای مذکور داخل و خارج از 

هر سیرجان یا مجتمع با استفاده از تعدادی خودرو با راننده و بدون راننده با تشخیص دستگاه نظارت مطابق با فهرست بها و ش

 .مقادیر کار پیوست شماره یک قرارداد

 
 اسناد و مدارک قرارداد : – 2ماده 

 قرارداد حاضر -الف

 فهرست بهاء و مقادیر کار برابر جدول پیوست شماره یک -ب

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  03/03/1378مورخ  1088/102-842/54رایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه ش-ج

 جمهور که طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الینفک قرارداد می باشد. 

 نکار تحویل دستگاه نظارت می گردد.تصویر بیمه نامه ها که از سوی پیما ،تصویر کارت انتظامی خودروها ،تصویر سند مالکیت -د

 )پیوست شماره دو  قرارداد( HSEدستورالعمل  -ه

 که توسط دستگاه نظارت کارفرما متعاقبا به پیمانکار ابالغ خواهد گردید.دستورالعمل نظارتی  –و 

 افق طرفین رسد .صورت مجالس و هر نوع سند و موافقتنامه دیگر که بر اساس قرارداد حاضر تنظیم گردیده و به تو -ز

 

متن قرارداد بر دیگر اسناد و مدارک قرارداد اولویت دارد و هرگاه  ،در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد تبصره :

 فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک قرارداد اولویت دارد. ،دوگانگی مربوط به بهای کار باشد

 
 مدت قرارداد : -3ماده 

 .تعیین و توافق گردید 31/05/1400لغایت  01/06/1399تاریخ ماه شمسی از  12مدت قرارداد 

 
 مبلغ قرارداد : -4ماده 

 ریال می باشد..................مبلغ برآوردی قرارداد 

 محاسبه می گردد.( 2بر اساس فهرست بهاء و مقادیر کار )موضوع بند ب ماده مبلغ قرارداد در هرماه 

 



 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 11از  3صفحه  1399تیرماه  ق1145/99شماره قرارداد:  قراردادپیش نویس متن 

 

 

 

 

 

 

 
 حوه پرداخت :ن – 5ماده 

حداکثر تا پنجم ماه بعد صورت وضعیت کارکرد ماه گذشته را بر اساس ،در پایان هر ماه شمسی پیمانکار موظف است پس از بررسی

نرخ های جدول پیوست و در نظر گرفتن شرایط قرارداد تنظیم و ارائه نماید که پس از بررسی و تایید از سوی دستگاه نظارت و 

مشروط بر اینکه پس از  ،و کسر کار و جرایم احتمالی مبلغ صورت وضعیت تایید شده قابل پرداخت خواهد بود کسر کسورات قانونی

پیمانکار نسبت به صدور  ،رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما و تایید و ابالغ مبلغ تایید شده صورت وضعیت به وی

پرداخت مبلغ صورت  ،و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی اقدام نمایدصورت حساب فروش کاال و خدمات مطابق با الزامات 

وضعیت و مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفا پس از ارائه صورت حساب فروش کاال و خدمات از سوی پیمانکار به کارفرما و پس از 

 خواهد بود. ارائه و تحویل رسمی صورت حساب فروش کاال و خدمات از سوی پیمانکار به کارفرما 

 

 افزایش مقادیر کار : – 6ماده 

)بیست و پنج درصد( مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد و  %25کارفرما اختیار دارد حجم کارهای موضوع قرارداد را تا 

 پیمانکار ملزم به انجام کارهای اضافی ارجاعی با نرخ های قرارداد می باشد.

 

 تعدیل آحاد بهاء : -  7ماده

 قطعی بوده و مشمول تعدیل آحاد بها نمی گردد. مت های های واحد مربوط به عملیات موضوع قراردادقی

 

 کسورات قانونی : – 8ماده 

 پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد که در این راستا به شرح ذیل از سوی کارفرما عمل می گردد :

به عنوان سپرده حق بیمه کسر  %5کارفرما از هر صورت وضعیت  ،قانون تامین اجتماعی 38 بیمه : در رعایت تکلیف مقرر در ماده

نموده و در پایان قرارداد آخرین صورت وضعیت نیز نزد کارفرما باقی مانده و پیمانکار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین 

 د.سپرده به اضافه آخرین صورت وضعیت را دریافت می نمای %5اجتماعی 

 

 : سپرده حسن انجام کارتضمین انجام تعهدات و  – 9ماده 

یک فقره تضمین مورد تایید ،به منظور تضمین انجام تعهدات بر طبق مفاد قرارداد پیمانکار موظف است در هنگام امضای  قرارداد-

رارداد و تایید دستگاه نظارت و تسویه مبلغ قرارداد به کارفرما تحویل نماید. تضمین فوق الذکر پس از پایان ق %5کارفرما، معادل 

 حساب مالی به پیمانکار مسترد می گردد.

عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری به %10معادل  ،از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار-

 گردد.مالی به پیمانکار مسترد می شود که پس از پایان قرارداد و تائید دستگاه نظارت کارفرما  و تسویه حسابمی

 

 دستگاه نظارت : – 10ماده 

به عنوان  مدیریت پشتیبانی و رفاه کارفرمابه  ،از طرف کارفرمانظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد 

ین بر طبق دستورات و روش دستگاه نظارت محول می گردد و پیمانکار موظف است کارها و خدمات را برطبق قرارداد و همچن

 هایی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات قرارداد ارائه می دهد اجرا نماید.

 



 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 11از  4صفحه  1399تیرماه  ق1145/99شماره قرارداد:  قراردادپیش نویس متن 

 

 

 

 

 

 

 
 تعهدات کارفرما : – 11ماده 

 کارفرما ساختمانی را جهت استقرار پرسنل پیمانکار در اختیار پیمانکار قرار می دهد. – 1

 ق ساختمان مذکور را تامین می نماید.کارفرما یک خط تلفن داخلی و آب و بر – 2

 کارفرما یک وعده در روز غذای پرسنل پیمانکار را در محل رستوران های شرکت تقبل می نماید. – 3

 کارفرما یک روز را در ماه برای هر خودرو به عنوان استراحت با پرداخت کارکرد آن روز تقبل می نماید. – 4

ه اسکان راننده )به جز شهرهای کرمان، بندر عباس و شیراز(، با ارائه فاکتور معتبر پرداخت در ماموریت خارج از استان هزین – 5

 می گردد.

کارکرد عادی  ،در ماموریت های خارج از شهرستان در صورت توقف الزامی خودرو با تایید مامور مربوطه و دستگاه نظارت – 6

 روزانه محاسبه و پرداخت می گردد.

 جهت کارکنان پیمانکار بر اساس فهرست تایید شده ی دستگاه نظارت بر عهده کارفرما می باشد. تامین شیر و کیک – 7

 260ساعت کارکرد برای خودروهای سواری، وانت مزدا، و مازاد بر  286در صورت کارکرد مازاد بر کارکرد عادی ) مازاد بر  – 8

نظارت مبلغ کارکرد مازاد به عنوان اضافه کار با ضریب ساعت کارکرد برای خودروهای کمک دار( در صورت تایید دستگاه 

 محاسبه و پرداخت می گردد.  20/1

تامین سوخت خودروهای بدون راننده و خودروهای بارکش که در محل سایت کارفرما مستقر هستند و تردد بین شهری  – 9

 ر دستگاه نظارت تعیین می گردد.ندارند  به عهده کارفرما می باشد و میزان آن بر اساس کارکرد خودروها و نظ

پرداخت کارانه از سوی کارفرما بر اساس شاخص های عملکردی و میزان رضایت از عملکرد خودروها )اعم از با راننده و بدون  -10

 این موضوع شامل حداکثر پنج نفر از پرسنل اداری پیمانکار نیز می گردد. لحاظ خواهد گردید. درصد 10حداکثر  راننده(

 

 تعهدات پیمانکار : – 12ده ما

پیمانکار متعهد است قبل و در حین اجرای موضوع قرارداد، تمامی قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به  -1

قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات ها اعم از مستقیم و سایر قوانین مربوط و سایر قوانین موضوعه کشور 

محیط کارفرما و خارج از آن )تا حدی که در ارتباط با  ،کلیه کارکنان استخدامی ،ی ایران را در خصوص خودجمهوری اسالم

موضوع قرارداد حاضر باشد( را به طور کامل رعایت نماید، به نحوی که نیازی به نظارت، کنترل، بازرسی و امثالهم در خصوص 

ن پیمانکار با امضای این قرارداد اقرار می نماید که دارای کلیه گواهی اجرای تعهدات قانونی توسط پیمانکار نباشد . همچنی

های مربوطه برای اجرای موضوع قرارداد را اخذ نموده است و کارکنان وی نیز حسب مورد دارای گواهی های قانونی مرتبط 

مفاد این قرارداد به آن اشاره شده هستند.پیمانکار متعهد است چنانچه دستورالعمل های ابالغی از سوی کارفرما )در بندها و 

و یا خواهد شد ( مغایر با قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط باشد ضمن اعالم فوری به مراتب به کارفرما از 

مطابق با  اقدامات اجرایی الزم را ،بکارگیری آنها خودداری نموده و تا زمان رفع ابهامات و مغایرت ها راسا و به مسئولیت خود

عدم رعایت مقررات مزبور از ناحیه پیمانکار و کارکنان وی در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد بروز نماید، تمامی آثار مرتبط 

ناشی از قصور پیمانکار و کارکنان وی در متوجه پیمانکار است و کارفرما از هرگونه تبعات منفی ناشی از آن بری و مصون 

 خواهد بود.

ه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، ماشین آالت و تجهیزات، عملیات اجرایی و سایر موارد به عهده پیمانکار است. رعایت کلی -2

مسئولیت حوادث منجر به جرح یا فوت پرسنل بر عهده پیمانکار می باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نخواهد 

 بود. 
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انه را از دفتر نظارت خدمات حمل و نقل تحویل گرفته و پس از انجام کارهای خواسته پیمانکار موظف است برنامه کاری روز  – 3

شده و تکمیل فرم کارکرد روزانه و اخذ تاییدیه های الزم همراه با سایر مدارک ذی ربط ) دستور کار، برگ خروج، دستور کار 

بدیهی است پیمانکار باید آماده ارائه خدمات مورد  ظهر روز بعد تحویل دفتر مربوطه نماید. 12کتبی و ...( حداکثر تا ساعت 

 نیاز در طول شبانه روز و ایام تعطیالت باشد.

)ده( ساعت می  10)یازده( و کمک دار  11حداقل ساعت کارکرد روزانه مورد محاسبه خودروهای با راننده سواری و وانت   – 4

 ر کارفرما می باشد.باشد. و خودروهای بدون راننده به صورت تمام وقت در اختیا

خودروهای مورد نظر بایستی در وضعیت سالم و فاقد هرگونه نقص فنی و ظاهری بوده و دارای کیفیت مطلوب ودر حد   -5

استاندارد باشد. به گونه ای که کلیه تجهیزات و امکانات خودروها به طور صحیح و سالم کار کند و قبل از شروع به کار باید 

 رت جلسه ای به تایید دستگاه نظارت برسد.کتبا و طی تنظیم صو

الستیک زاپاس و ... نماید.  ،زنجیر چرخ ،پیمانکار موظف است خودروهای خود را مجهز به لوازمی از قبیل کپسول آتش نشانی – 6

 دستگاه نظارت نسبت به تعیین جریمه و کسر از صورت وضعیت های پیمانکار اقدام می نماید. ،در صورت عدم اجرا

خودروهای موضوع قرارداد بایستی از طرف پیمانکار دارای بیمه های ضروری در حد سقف بوده )بیمه شخص ثالث و مسافری  – 7

و سرنشین و بدنه و ...( و در صورت بروز حوادث از تسهیالت بیمه برابر مقررات استفاده نماید و کارفرما هیچگونه مسئولیتی 

 در قبال ضرر و زیان مربوطه ندارد.

 انجام کلیه تعمیرات و هزینه های مربوطه به عهده پیمانکار می باشد. – 8

بنزین،فیلتر، الستیک، روکش صندلی، کفپوش و سایر اقالم  ،انجام کلیه سرویس های دوره ای و اقالم مصرفی )از قبیل روغن – 9

ر اساس کارکرد خودرو به صورت فیلتر و الستیک باید ب ،مصرفی ( به عهده پیمانکار می باشد. سرویس و تعویض روغن

 استاندارد صورت پذیرد.

، در صورتیکه نیاز به مجوز طرح ترافیک باشد پیمانکار موظف به تامین خودرویی به ماموریت اعزام می شوددر مواقعی که  – 10

 آن می باشد.

، حتما می بایست کمک آن ی باشند، خودروهایی که کمک دار مخودروها باید آماده به کار باشد سیستم سرمایش وگرمایش – 11

کارکرد آن روز  ،قابل استفاده بوده و در مواقع لزوم از آن استفاده نماید در غیر اینصورت به ازای هر روز خرابی موارد ذکر شده

 پرداخت نخواهد شد.

لذا عذر  ،قاد این قرارداد نمودهپیمانکار با اطالع از مشخصات کار و موقعیت اقلیمی محل و موضوع این قرارداد اقدام به انع – 12

 عدم اطالع در اجرای مفاد قرارداد مسموع و پذیرفته نخواهد بود.

 پیمانکار می بایست معاینات دوره ای خودروها را )هر شش ماه یکبار( انجام داده و برگ معاینه فنی را ارائه دهد. – 13

 کیلومتر )شصت هزار کیلومتر( می باشد. 60000پیمانکار مکلف به تعویض اجباری الستیک با کارکرد  – 14

صالحیت کلیه رانندگان و پرسنل پیمانکار باید به تایید دستگاه نظارت برسد و بدین منظور شرکت گهر ترابر موظف است  – 15

برگ عدم سوء  ،قبل از شروع به کار کلیه پرسنل شاغل را کتبا و به همراه کلیه مدارک الزم شامل تصویر شناسنامه

کارت پایان خدمت یا معافیت، گواهی نامه رانندگی، بیمه نامه های خودرو، گواهی عدم اعتیاد و گواهی صحت مزاج ،شینهپی

عدم ابتال به بیماری های مسری و سایر مدارک الزمه به دستگاه نظارت معرفی تا پس از بررسی و تایید مشغول به کار گردند. 

 بازنشسته باشند. ضمنا رانندگان مورد نظر نباید شاغل یا

 ماده دو قرارداد می باشد. "ه"موضوع بند  ،HSEپیمانکار موظف به رعایت کلیه دستور العمل  -16
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پیمانکار موظف است کلیه خودروهای خود را به شکل مناسب و یکنواخت با آرم آن شرکت بغل نویسی نماید و سریال مورد  – 17

ج گردد. در صورت عدم اجرا، دستگاه نظارت نسبت به تعیین جریمه و کسر از نظر دستگاه نظارت نیز روی بدنه خودروها در

 صورت وضعیت های پیمانکار اقدام می نماید.

پیمانکار موظف به استفاده از لباس فرم مخصوص و پوشش یکنواخت مشخص شده از سوی دستگاه نظارت برای کلیه   - 18

که پس از تصویب به پیمانکار ابالغ می  ،دست کاور وکفش 1، اردو دست پیراهن و شلوشامل  رانندگان و پرسنل خود

گردد، می باشد و هزینه تهیه لباس فرم به عهده پیمانکار می باشد. در صورت عدم اجرا دستگاه نظارت نسبت به تعیین 

 جریمه و کسر از صورت وضعیت های پیمانکار اقدام می نماید.

ارائه شده از سوی دستگاه نظارت روی شیشه  ،مشخصات راننده و مشخصات خودرو پیمانکار موظف به نصب کارت شناسایی – 19

جلو و عقب خودروها می باشد و هزینه طراحی و تهیه کارت مذکور به عهده پیمانکار می باشد. در صورت عدم اجرا دستگاه 

 نظارت نسبت به تعیین جریمه و کسر از صورت وضعیت های پیمانکار اقدام می نماید.

رانندگان معرفی شده از سوی پیمانکار بر اساس معرفی نامه دستگاه نظارت به مدیریت امور ایمنی و بهداشت جهت بررسی  – 20

 سالمت جسمانی مراجعه می نمایندو تاییدیه مدیریت مزبور الزمه شروع به کار راننده می باشد.

باشد و این امر باید هر شش ماه یکبار و یا هر زمانی که کارفرما ارائه گواهی عدم اعتیاد راننده از سوی پیمانکار الزامی می  – 21

 درخواست نماید تکرار گردد.

 رانندگان مذکور مکلف به رعایت شئونات اسالمی و برخورد مناسب با مسافرین می باشند. – 22

رش مسافرین و تایید دستگاه استعمال دخانیات از سوی راننده در حین انجام کار اکیدا ممنوع می باشد و در صورت گزا – 23

نظارت برای بار اول عالوه بر کسر کارکرد آن سرویس معادل سه روز کاری نیز جریمه لحاظ می گردد و تکرار آن باعث رد 

 صالحیت راننده شده و پیمانکار موظف به جایگزینی آن می باشد.

تعطیل کاری و سایر تعهدات برابر ضوابط تعیین شده به  ،حق شیفت ،اضافه کاری ،کلیه تعهدات پرسنل اعم از حقوق و مزایا – 24

 عهده پیمانکار می باشد.

 هزینه تلفن و هزینه تعمیرات و نگهداری ساختمان در اختیار پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد. – 25

محوله از جانب کارفرما اعزام نماید و تایید دستگاه نظارت به ماموریت های  پیمانکار موظف است خودروهای خود را حتما با – 26

 در غیر اینصورت کارکردی برای آن خودرو محاسبه نمی گردد.

پیمانکار موظف است نمایندگان تام االختیار خود را به تعداد ترمینال هایی که از سوی دستگاه نظارت اعالم می شود به  – 27

تعطیالت نیز به همین منوال عمل نماید و هرگونه ابالغ به نماینده صورت تمام وقت کتبا به کارفرما معرفی نماید و در ایام 

 ابالغ به خود پیمانکار محسوب می شود. ،پیمانکار

پیمانکار موظف است حداکثر یک ساعت پس از اعالم دستگاه نظارت نسبت به انجام ماموریت های درخواستی خارج از  – 28

 ت به انجام ماموریت های داخل استان اقدام نماید.استان و بالفاصله پس از درخواست کارفرما نسب

کلیه خودروهایی که به ماموریت فرستاده می شوند حق سوار نمودن مسافر متفرقه و حمل بار در طول مسیر تحت هیچ  – 29

ت تکرار برای بار اول کارکرد ماموریت فوق پرداخت نشده و در صور ،شرایطی را نداشته و در صورت مشاهده یا ارائه گزارش

 پیمانکار موظف به تعیین جایگزین می باشد.

پیمانکار تعهد می نماید که کارها و ماموریت های محوله را به صورت کامال عادالنه بین پرسنل و رانندگان تقسیم نموده و در  – 30

 همین راستا ملزم به ارائه تقویم کاری به دستگاه نظارت می باشد.
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روز )بیست وشش روز( می باشد که از این میزان یک روز در ماه به عنوان  26ردستگاه خودرو متوسط کارکرد ماهیانه ه – 31

 استراحت به رانندگان تعلق می گیرد.

پیمانکار موظف است صورت وضعیت ماهیانه خود را حداکثر تا پنجم ماه بعد به دستگاه نظارت تحویل نماید و در این راستا  – 32

روزه پس از اخذ امضای مجاز تحویل دستگاه نظارت  10خودروهای خویش را در دوره های می بایست کارکردهای کلیه 

 نماید.

پیمانکارموظف به تامین تمامی نیروی انسانی مورد نیاز با تخصص های الزم در سطوح مختلف و همچنین تامین و پرداخت  -33

لباس  ،خوراک، بهداشت، درمان ،ات، مرخصی سالیانهحق سنو،حق بیمه تامین اجتماعی،کلیه هزینه های حقوق، دستمزد،مزایا

رفت و آمد و بطور کلی هر نوع هزینه ای که برای بکار گماردن ،و کفش و لوازم ایمنی و سالمت و بهداشت فردی و جمعی

 د می باشد.آنان ضروری باشد با رعایت شرایط درج شده در مفاد این قرارداد، به منظور تحقق موارد مندرج در مفاد این قراردا

مالیات و ... که تا تاریخ انعقاد  ،پیمانکار هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار  و تامین اجتماعی و مقررات مربوط به عوارض -34

قرارداد معمول و مجری بوده و نیز سود خود را از هر جهت منظور نموده است و از این جهت بعدا حق هیچگونه اعتراضی 

 نخواهد داشت.

هزینه های ،مسکن ،تامین هزینه های مربوط به حقوق و مزایا و سایر نیازهای قانونی کارکنان پیمانکار منجمله ایاب و ذهاب -35

 درمانی و بهداشت کار با رعایت شرایط درج شده در مفاد این قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

توانایی پرداخت حقوق و  ،در پرداخت صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار موظف است در صورت بروز وقفه از طرف کارفرما – 36

 مزایای کلیه کارکنان خود را به میزان یک ماه داشته باشد.

از کارکرد ماهیانه هر خودرو را به عنوان سود پیمانکاری کسر و مابقی را به  %10پیمانکار متعهد است حداکثر تا سقف  – 37

 رانندگان پرداخت نماید.

 افزایش یا کاهش در تعداد خودروها می بایست با تایید کتبی دستگاه نظارت باشد.هرگونه  – 38

پیمانکار موظف به پرداخت بسته های رفاهی مصوب ابالغی از سوی کارفرما، به پرسنل خود به صورت خالص می باشد و  –39

توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد باالسری  %25مبالغ مربوطه پس از ارائه مستندات و تایید دستگاه نظارت،به اضافه 

 گردید. 

 ،این ماده از سوی پیمانکار به پرسنل خود 39در صورت عدم تخصیص و عدم پرداخت بسته های رفاهی مذکور در بند  -40

 از صورت وضعیت آن ماه پیمانکار را به عنوان جریمه کسر نماید. %25دستگاه نظارت کارفرما مجاز است تا سقف 

 

 واگذاری و انتقال به غیر : -13 ماده

پیمانکار نمی تواند بدون مجوز کتبی کارفرما، به طور مستقیم یا غیر مستقیم تمام یا قسمتی از تعهدات خود را که موضوع قرارداد 

 حاضر است را به غیر )اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی( واگذار نماید.

 

 حوادث قهریه و غیر مترقبه : – 14ماده 

رت بروز هرگونه حوادث قهری و غیر مترقبه که اجرای کار را غیر ممکن سازد مطابق با شرایط و ضوابط قانونی با توافق در صو

 مالک عمل خواهد بود. ،طرفین
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 جرایم و خسارات : – 15ماده 

ا محاسبه و از محل مطالبات کارفرما می تواند کلیه خسارات ر ،در صورت وارد شدن هرگونه خسارت توسط پیمانکار به کارفرما – 1

پیمانکار یا تضمین انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار وی برداشت نماید. تعیین میزان خسارت به عهده کارفرما خواهد 

 بود و پیمانکار هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

ه جایگزینی می باشد در غیر اینصورت در صورت توقف یا توقیف خودرو به صورت کوتاه مدت به هر دلیل پیمانکار ملزم ب – 2

از مطالبات و وثائق پیمانکار کسر و وصول نماید و در صورت طوالنی  %20کارفرما راسا اقدام و هزینه های متعلقه را به اضافه 

 کارفرما می تواند قرارداد را فسخ و تضمین اجرای تعهدات را به نفع خود ضبط نماید. ،شدن توقف

روز، و مرحله سوم برای یک ماه عالوه بر  10مرحله دوم ،روز 5و توهین راننده به سرنشین در مرحله اول در صورت اهانت  – 3

 کسر کار منع از رانندگی نیز می گردد و در صورت تکرار برای بار چهارم پیمانکار موظف به جایگزینی می باشد.

ساعات اداری در اختیار سرنشین و یا نیروهای واحدهای در صورتیکه راننده معرفی شده به دستگاه نظارت خودرو را در  – 4

از کارکرد همان روز خودرو به عنوان جریمه از صورتحساب ماهیانه پیمانکار کسر می گردد و در  %30کارفرما قرار دهد 

د جانشین صورتیکه راننده پیمانکار بدون اجازه و تایید دستگاه نظارت خودرو خود را در اختیار جانشین قرار دهد هرچن

 مذکور از دیگر رانندگان پیمانکار باشد برای بار اول کارکرد روز مربوطه به عنوان جریمه کسر و برای بار دوم معادل سه روز 

پیمانکار ملزم به جایگزین نمودن راننده مناسب با تایید  ،روز کارکرد کسر و در صورت تکرار 5کارکرد و برای بار سوم معادل 

 باشد.دستگاه نظارت می 

در صورتیکه خودرویی بدون اطالع و هماهنگی دستگاه نظارت غیبت نماید و پیمانکار قادر به جایگزینی با تایید دستگاه  – 5

روز کاری دیگر جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر  3نظارت نباشد عالوه بر کسر کار روز مربوطه به ازاء هر روز معادل 

 ز موجب قطع ارتباط و جایگزینی راننده خواهد بود.رو 3می گردد . غیبت مازاد بر 

روز غیبت نمایند باید توسط پیمانکار اخراج و خودرو مناسب جایگزین  3خودروهایی که بدون اطالع دستگاه نظارت بیش از  – 6

 گردد.

احیه پیمانکار باشد محاسبه می گردد در صورتی که تاخیر از نصورت ساعتی در خصوص ماموریت های خارج از شهر که به  – 7

کیلومتر و برای بار دوم دو برابر و برای بار سوم سه برابر این مقدار کسر می  10برای بار اول به ازاء هر دقیقه تاخیر هزینه 

 گردد و در صورت تکرار تاخیر بیش از سه بار پیمانکار ملزم به اخراج راننده مذکور و جایگزینی می باشد.

تی خودروهای پیمانکار در صورتیکه تاخیر از جانب پیمانکار باشد برای بار اول به ازاء هر دقیقه تاخیر در خصوص کارکرد ساع – 8

به میزان نیم ساعت و برای بار دوم به ازاء هر دقیقه تاخیر به میزان یک ساعت و برای بار سوم به میزان دو ساعت به ازاء  هر 

کرار پیمانکار موظف به تعیین جایگزین برای راننده مربوطه باتایید دقیقه تاخیر جریمه لحاظ خواهد شد و در صورت ت

 دستگاه نظارت می باشد.

در صورتیکه پیمانکار به هر دلیل از انجام ماموریت خواسته شده از سوی کارفرما و دستگاه نظارت در هر ساعتی از شبانه روز و  – 9

نیز از کل  %10بر کسر کارکرد و هزینه آن ماموریت به میزان برای بار اول عالوه  ،حتی در ایام تعطیالت سر باز زند

صورتحساب ماهیانه پیمانکار به عنوان جریمه کسر گردیده و در صورت تکرار برای بار دوم کارفرما می تواند به صورت 

 یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

خودرو مناسب دیگری به محل  ،ستی بالفاصله تا زمان رفع مشکالتدر صورت بروز حادثه یا نواقص فنی برای هر خودرو بای – 10

کار اعزام گردد تا وقفه ای در انجام کار پیش نیاید و در صورت استنکاف به ازاء هر روز که خودرو آماده سرویس نباشد عالوه 

از صورتحساب همان نوع خودرو و  روز کاری 4بر کسر کارکرد آن روز برای بار اول معادل دو روز کاری و برای بار دوم معادل 



 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 
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از کل صورت وضعیت ماهیانه شرکت به عنوان جریمه کسر خواهد  %20در صورت تکرار برای بار سوم و بعد از آن معادل 

سقف خودروها گردد کارفرما می تواند نسبت  %80شد . در صورتیکه تعداد خودروهای آماده سرویس دهی پیمانکار کمتر از 

 و ضبط  تضمین اجرای تعهدات پیمانکار اقدام نماید.به فسخ قرارداد 

کیلومتر را داشته باشند و در غیر اینصورت  1000کلیه خودروهای پیمانکار باید در هر لحظه آمادگی پیمودن مسافت حداقل  – 11

 کیلومتر به عنوان جریمه کسر خواهد شد. 1000برای هر مورد به میزان هزینه 

این قرارداد ( به  12ماده  1ظهر روز بعد )موضوع بند  12گزارش روزانه پیمانکار حداکثر تا ساعت در صورت عدم ارائه  – 12

دستگاه نظارت، کارفرما براساس برداشت و نظر خود راسا نسبت به تهیه گزارش اقدام و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراض و 

 از پیمانکار به عنوان جریمه کسر می گردد. از کل صورت حساب همان روز %10ادعایی نخواهد داشت و به میزان 

کلیه رانندگان پیمانکار موظف به رعایت نظم و نظافت خودروها و مجهز کردن خودروها به تجهیزات الزم متناسب با شرایط  – 13

 می باشند ودر غیر اینصورت جریمه ای معادل یک روز کاری برای هر نوبت تعلق خواهد گرفت.

متناسب با نوع  ،صور و کوتاهی هایی از جانب شرکت گهر ترابر که در این قرارداد پیش بینی نشده استدر صورت بروز ق – 14

 قصور و نظر دستگاه نظارت جرائم الزم اعمال خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 

 حل اختالف :  – 16ماده 

طریق واحد امور از  رداد یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین رخ دهد، کلیه اختالفاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرا

، موضوع از طریق مراجعه به محاکم و مراجع حصول نتیجه. در صورت عدم حقوقی و قراردادهای کارفرما حل و فصل خواهد گردید

 هداتی را که بموجب قرارداد بعهده دارد حل اختالف، تع تا زمانملزم است  پیمانکار حل و فصل خواهد شد؛ قضایی شهر سیرجان

بدیهی است کارفرما عمل خواهد نمود.  پیمانکارطبق قرارداد و به تشخیص خود نسبت به  کارفرمااجرا نماید و در غیر این صورت 

 در طول مدت حل اختالف تعهدات خود را بر اساس قرارداد نسبت به پیمانکار انجام خواهد داد.

 

 ایط:سایر شر – 17ماده 

 .با پرداخت حقوق توسط کارفرما تلفنچینیروی نفر اضافه نمودن یک  –1

برای هر خودرو معادل سه ساعت مازاد بر یک بار رفت و برگشت از سایت به شهر ویا بالعکس به هر سرویس رفت یا برگشت  – 2

 مطابق جدول شماره یک پیوست پرداخت می گردد.کارکرد 

کارفرما همکاری های الزم را به عمل آورده و همواره خود را با آیین   IMSپیمانکار موظف است در راستای اجرای سیستم  – 3

 نامه هاو دستور العمل های کارفرما در بخش های مختلف منطبق سازد.

ول گردد کارکرد بر اساس مسافت در صورتیکه خودرویی جهت انجام ماموریت به کرمان اعزام و برگشت آن به روز بعد موک – 4

 کیلومتر محاسبه و پرداخت می گردد. 540

 کار هر رفت از شهر و بالعکس می باشد.منظور از یک سرویس در جدول فهرست بهاء و مقادیر  – 5

ار جدول فهرست بها و مقادیر ک 11با تایید دستگاه نظارت مشمول ردیف مازاد بر یک سرویس رفت و یک سرویس برگشت  – 6

 جمعه ها و تعطیالت رسمی مشمول این امر نمی شود. ،می گردد. پنجشنبه ها

( قرار گیرد به ازاء هر یکصد کیلومتر یک ساعت 17الی  6اگر ماموریت خارج از شهرستان در ساعت کارکرد عادی پیمانکار ) – 7

 کارکرد کسر می شود.
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ساعت کارکرد برای  260و وانت مزدا و مازاد بر   H1،لکسفو  ،ساعت کارکرد برای خودروهای سواری 286مازاد بر  – 8

 محاسبه و پرداخت می گردد. 20/1خودروهای کمک دار با تایید دستگاه نظارت به عنوان اضافه کار با ضریب 

 گیرد.ساعت( تعلق می  11در ماموریت های خارج از شهرستان در صورت توقف خودرو با تایید دستگاه نظارت کارکرد روزانه ) – 9

 فاکتور های اقامت و غذای پرسنل پیمانکار بر طبق ضوابط توسط کارفرما قابل پرداخت خواهد بود. – 10

در موارد ضروری که با تایید دستگاه ادیرکار(، جدول فهرست بها و مق مندرج دردر مورد استفاده از سرویس های آژانسی ) – 11

میگردد که پس از ارائه مستندات و صورت حساب های مثبته و تایید  از خودروی آژانس استفادهنظارت صورت می پذیرد 

 .دستگاه نظارت توسط کارفرما  مبالغ مربوطه به پیمانکار پرداخت می گردد

 

 خاتمه و فسخ قرارداد:  – 18ماده 

ر دلیل می تواند نسبت به خاتمه قرارداد و تسویه حساب پیمانکار اقدام نماید و اقامه هرگونه دعوی کارفرما به صالحدید خود و به ه

 حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و قانونی از ناحیه پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد.

علت از عهده اجرای تمام یا قسمتی از  رکه پیمانکار نتواند به هدر صورت قصور پیمانکار در اجرای موضوع قرارداد و یا درصورتی

. )مالک تشخیص این موضوع گزارش و نظریه دستگاه نظارت می باشد( و نیز در صورت واگذاری موضوع قرارداد تعهدات خود برآید

ده حسن قرارداد و سپر 9به شخص ثالث توسط پیمانکار، کارفرما می تواند قرارداد را فسخ و تضمین اجرای تعهدات موضوع ماده 

 به نفع خود ضبط نماید. ،انجام کار وی را به عنوان خسارات ناشی از فسخ

تشخیص کارفرما در موارد فسخ و خاتمه قرارداد مالک عمل بوده و پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند فسخ و خاتمه قرارداد  تبصره:

 را به عنوان یکی از موارد اختالف تلقی نماید.

 

 ونی طرفین: نشانی قان – 19ماده 

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتبا ،نشانی طرفین قرارداد به شرح ذیل است

کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی  ،به طرف دیگر ابالغ نماید و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده باشد

 ی ارسال خواهد شد و تمام آنها ابالغ شده تلقی می گردد.قبل

 
 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر :

 7817999738جاده اختصاصی معدن گل گهر کدپستی:  5جاده شیراز، کیلومتر  50نشانی کارخانه: سیرجان،کیلومتر 

 88197670،تلفن:1516646111،کدپستی:22غربی،پالک خیابان الوند خیابان سی و یکم ،تهران، میدان آرژانتین ،دفتر مرکزی : تهران

 

 شرکت...................
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 نسخ قرارداد -20ماده 

هر سه نسخه پس از مهر و امضای طرفین قرارداد دارای اعتبار نسخه اصلي که  سه وماده  20 درو پیوست های مربوطه اين قرارداد 

 گرديد که دو نسخه آن برای خريدار و يك نسخه برای فروشنده میباشد. امضاء و مبادله ،يكسان میباشد تنظیم

 

 

 

 پیمانکار كارفرما    

 
 مدیرعامل  مدیر عامل

   محمد محیاپور

 

 امضاء

 

 

 

 امضاء

 رئیس هیات مدیره عضو هیئت مدیره
   جعفر صالح

 

 امضاء امضاء
 

 



 

  ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه مناقصه 

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  1 صفحه 1399تیرماه  ق1145/99: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه مناقصه 

  گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 

 HSEدستورالعمل ( 2 پيوست

 

 

 

 

 

 
 

  



 

  ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه مناقصه 

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از  2 صفحه 1399تیرماه  ق1145/99: مناقصهشماره  HSEدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

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

ضوع وجه به مو، با تقوانین، مقررات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست را

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 انکار باید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجامشرکت پیم -1

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

فرات نو تمامی  مسئول ه ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیتمورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف ب

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 نفراداشت، محیط زیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،بهداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدابه

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

شد، تعیین کارفرما 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

  خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود. تاخیر و

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

 معاینات طب کار 

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

فرما ز سوي کاراف شده ود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خ -5

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

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

له خرید، و به وسی میشود کلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده -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 وکتهاي مورد تایید سازمانهاي ذي صالح و کارفرما بوده و در شرایط ایمن، مناسب سالمت فنی از شر

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 امه فنی معتبر پیمانکاقرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهین

  پیمانکار خواهد بود.

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 محیطابت جهت ضبط و ربپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ث -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  HSEبط باپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرت -9

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

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

ات بار برداري، از جمله وسایل استحفاظی فردي، وسایل برقی، وسائل و تجهیز HSEقالم و تجهیزات مرتبط با کلیه ا -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.  HSEاز هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحدپیمانکار قبل از استفاده  -11

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

  د.(مال میگردرما اعمور قراردادهاي کارفقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب ا

ر دین وسایل اده از کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفا -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  HSEید قبل از تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد که با

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.



 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 3از  1صفحه  1399تیرماه  ق1145/99: مناقصهشماره  د قیمتفرم پیشنها

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 

  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 بـــــه :  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکمناقصه 
ه و با توج و مدارک و آگاهی كامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسنادپس از بررسی  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  

لیاتی بینی عمي دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیشاطالعات كامل و كافی در مورد شرایط سایت، روشها -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. رماكارف

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 

موضوع این مناقصه و  هاي مربوط به اجراينامهكامل 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 آگاههر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي كار موضوع این مناقصه كه ن

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

 29ماده  خارج از چارچوباضافه پرداخت مربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست 

 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  نظر د را دردر تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قراردا

 ست كه بعدا  كنیم كه هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات كافی را انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده امی

 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 انجامنامه بانو ضمانت كنیمامضاي قرارداد به 

 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

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

 

 )صفحه بعد( ( جدول قیمت 1شمارهجدول 

 را ضمیمه خواهد كرد. پیمانکار آنالیز و جزئیات قیمت موارد
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(ماهیانه)

بدون راننده

باراننده

تعدادوضعیتنوع خودروردیف
برآورد مورد نیاز سالیانه(ریال)بهاءواحد

(ماهیانه)(ریال)بهاءواحد

جمع کل سال

ح  برآورد هزینهرسر

جمع ماهیانه

3000  رسویس 

برآورد مورد نیاز

جمع حقوق ماهیانه(ریال)حقوق ماهیانه

 رسویس 200

واحد

رسویس

رسویس

(ریال)بهاءواحد


