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

 ........................  مديريت محترم شرکت

 

 با سالم

 ضچه پسابالکتروپمپ حو تامین دو دستگاهدر نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه نسبت به  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

 اقدام نماید. 

 

 ( موضوع مناقصه1

 به همراه بیس پلیت و متعلقات کوپل الکتروموتور حوضچه پساب کامل الکتروپمپ تامین دو دستگاه

 در پیوست اسناد مناقصه آمده است. مشخصات كه شرح و پمپ

 

  محل تحويل کاال( 2

صهموضوع محل تحویل  سمناق ش 50 لومتریك رجان،ی: كرمان،  ص راز،یجاده  صا سا یجاده اخت وسعه شركت ت تیمجتمع گل گهر، 

 باشد . می آهن و فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه 3

 از روش هاي زیر اقدام نمایند:متقاضیان محترم می توانند جهت كسب سري كامل اسناد مناقصه 

   .comwww.gisdco  سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس 

ه برداري، آقاي اهن و فوالد گل گهر، ساختمان بهرجاده شیراز، شركت توسعه  55دفتر كارخانه، كرمان، سیرجان، كیلومتر

 فیروزآبادي

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

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

ضمانتنامه بانكی صه  شركت در مناق ست ضمانتنامه  ست كه باید به مدت  مطابق فرم پیو سلیم پ 90ا شنهاد معتبر روز از تاریخ ت ی

 .می باشد ( 300.000.000) ریال سیصد میلیونباشد و مبلغ آن 

 

  (  اعتبار پیشنهاد5

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.  60پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد6

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
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به آدرس تهران، میدان آرژانتین،  ،دفتر تهران شركتنشانی  به 42/04/1399مورخ  14ثر تا ساعت حداكپیشنهادها باید 

 تحویل داده شود.  22غربی، پالک 31خیابان الوند، كوچه

 بديهی است پس از اين زمان هیچگونه مدرکی از مناقصه گران دريافت نخواهد شد. 

 باشند بازگشايی نخواهند شد. همچنین پاکت پیشنهادهايی که فاقد مهر و موم

 

 پاسخگويی به سواالت (7

تماس حاصل  توانند با اطالعات ذیلگران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با هرگونه  در صورت وجود

 فرمایند:

 جاده اختصاصی معدن گل گهر 5یراز، كیلومتر ش -جاده سیرجان 50كرمان، شهر سیرجان، كیلومتر آدرس: 

 مسئول پاسخگویی : آقاي روح اهلل فیروزآبادي

 123 داخلی 034-41424192تلفن: 

 09139457998تلفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.irایمیل : 

 

 

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

 

سیله، حق فوالد گل گهر در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است و آن شركت به این وشركت توسعه آهن و  (1

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

مناقصه شود و مشخص میمناقصه گرچون برنده مناقصه در شرایط یكسان فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهادي  (2

 گردد:نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل مید میخود قیمت واحد را پیشنهاگر 

س ازكنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادي بیشتر پدر صورتیكه  -الف

 یابد.است قیمتهاي واحد به همان نسبت كاهش می

ع از عدد پیشنهادي كمتر است ر صورتیكه پس ازكنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمد -ب

 باشد.قیمت كمتر مالک عمل می

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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درصورتیكه قیمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد  -پ

 باشد.مالک محاسبه عدد كمتر می

رسد و به همراه پیشنهاد دهنده بتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور  (3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

بصورت دقیق و با جزئیات  مناقصه گرده است بایستی توسط شهاي این اسناد ارائه مواردي كه در مدارک و پیوست (4

رت مكتوب كامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می بایست به صو

ز تعیین او براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس  مناقصه گرتوسط 

در  قصهشركت كننده در منابرنده توسط، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی 

 واهد گرفت.خقد قرارداد قرار زمان برگزاري مناقصه دیده شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبناي ع

 حداكثر صورت این در كه شود مهلت اعالم شده براي یک دوره تمدید است ممكن مناقصه گزار صالحدید صورت در (5

 www.gisdco.irدر سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت از قبل ساعت48 

        .اعالم خواهد شد

                                    

 امضاء                                    

http://www.gisdco.ir/
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 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه   6ماده 

 ها و مشخصات فنىنقشه    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 
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 مقدمه (1

شرکت  الکتروپمپ حوضچه پساب تامین دو دستگاه " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

اجد یمانكار وبه پ  را با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از طريق برگزاري مناقصه " گهر توسعه آهن و فوالد گل

 شرايط واگذار نمايد. 

 شرح کار  (2

یت و به همراه بیس پل حوضچه پسابکامل الکتروپمپ  مجموعهتامین دو  هدف از برگزاري اين مناقصه

 مي باشد. ر اسناد فني پیوستوجود دمدارک مبراساس  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر متعلقات 

 اسناد مناقصه (3

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

 شرکت در مناقصه نامهدعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

  پیش نويس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه 

 

 د.نان حاصل کنگر پس از دريافت اسناد بايد از وجود کلیه موارد فوق در بسته دريافتي اطمیمناقصه -2-3

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

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

کند، گزار ايجاد نميتعهدي براي مناقصه، ارگزده از سوي مناقصهاطالعات شفاهي ارايه ش .کند اشتباه خود

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن

تمام اسناد مناقصه را به دقت  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در  -4-3

تواند به دست آورد، به دست گر با تجربه ميمناقصه که يکمطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي 

 .به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد آورده است و ابهام يا اشتباهي
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تواند به يمسوالي داشته باشد،  رد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام ياگران که در مويک از مناقصههر  -5-3

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

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

 قبلرا  گر بايد اين اشتباه و اشكالو غیره داشته باشد، مناقصه تاشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

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

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

ودن اسناد مناقصه از بدون اشكال و واضح ب به منزلۀ گر،طور 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 -6-3

 د مناقصه تجديداسنا هايي درگران يا به هر دلیل ديگر و يا به صالحديد خود، با صدور الحاقیهمناقصه سوي

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

اي به ي الحاقیهطبايد مراتب  تجديد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهاي موضوع مناقصه باشد،هر گاه  -7-3

گران بايد بي ن داده شود. مناقصهو تغییر به ايشا 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

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

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

دفتر به  24/04/1399 روز 14ساعت تا حداکثر  پیشنهاد خود رافني و مالي به زبان فارسي اقدام نموده و 

 نشاني: بهکارفرما 

اقاي مهندس به  22 پالک ،يغرب كميو  يس ابانیخ ،الوند ابانیخ ،نیآرژانت دانیتهران، مدفتر مرکزي: 

تحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پس از تاريخ مقرر، ارائه گردند ترتیب اثر داده قاسمي 

 نخواهد شد.

 بعد از تاريخ تسلیم، اعتبار داشته باشد. روز 60پیشنهاد مالي ارائه شده بايد تا  -2-4
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ه که در پ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطتاي مالي بايد بصورت -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

کت به يک پا نمايندگان مجاز شرکت باشند و درکلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء  -4-4

 روى کلیه ير برگر و موضوع مناقصه بايد به شكل زصورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 پاکتها درج گردد:

  تامین دو دستگاه الکتروپمپ حوضچه پساب 
  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

ق5119/99شماره مناقصه:   

3991تیرماه   

 پاکت ....

 نام مناقصه گر:

 نشانی مناقصه گر:

 
 به نکات زير توجه گردد. تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

ين میباشد. ا ريال( 300.000.000) ونمیلیسیصد مبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت -1

روز پس از  90در اسناد، توسط بانک ايرانى صادر شده و بايد تا نامه مطابق با مشخصات اعالم شده ضمانت

 تحويل اسناد 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 مناقصهد مىهزينه برنده مناقصه تمدي

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 مسر مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگشايي نشده عینچنانچه ضمانت شرکت د -3

 خواهد شد.
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 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

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

  بر ارزيابي مدارک حاوي مدارک زير میباشد که جهت تسريع در «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 

 فرمايان)رضايت کار هاتقدير نامه، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  هاگواهي 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 .

 

 : بخش دوم

هبود )در ببراي  یمانكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهاديپیشنهاد فني پ

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

 )صورت وجود( 

  بخش سوم:

ناقصه. سناد ما...  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.  ناد مناقصه تنظیم خواهدصورت برنده شدن آن شرکت، اسناد قراردادي عینا بر اساس اس

 

 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.
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 گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در اين مناقصه شرکت نمايد، هر يك از اعضاکه مناقصهتوضیح: در صورتی 

 نامه موافقت از هاي جداگانه مدارك خود را بر اساس اين دستورالعمل، همراه با نسخه ايبايد در زونکن

  نمايند. ارايه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

 باشد: آنها به محدود نه اما ،زير موارد شامل بايد نامه مشارکت، موافقت

 دستگاه در قبال و بوده پیمان اجراي به متعهد مشارکت، اعضاي که امر تعهدنامه با قید اين  -  

 .باشندمسئول می اجرايی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از يك هر سهم درصد -

 .اعضا  از يك هر مسئولیتهاي و وظايف حیطه -

 گر و امضاي قرارداد صحت و سقمق را براي خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصهکارفرما اين ح

 .اطالعات ارائه شده را بررسی نمايد

 

 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

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

 باشد. رم در اين فقیمت و جدول مشخص شده 

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

 معتبر باشد. روز 60پیشنهاد 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 ناقضهرگونه ت

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

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

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

 مگر است، کشور( خارج يا داخل به )مربوط مشابه يهاساير هزينه وضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است 
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 است ييهاهزينه تمام شامل قیمتها، اين همچنین، شده باشند. مستثني روشني به مناقصه، اسناد در که اين

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

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

  گیرد.مي صورت آنها

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

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

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  ريالیبصورت  نیز مبلغ قرارداد

، راردادقمالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن مبالغ پیشنهادي بايستي بدون احتساب  -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 

 ت.اس شده تهیه سرجمع صورت به ،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 تناقض صورت درخواهد بود. همچنین  قلم مبنا

 بود. خواهد پیشنهاد مبنا

 

 ارزيابی پیشنهادها (5

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

 ايد هیچگونهنب و بوده مكتوب صورت به ن،آ 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 خريدار نچهچنا 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.
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امه ن، ضمانتانعقاد پیمان نباشد حاضر به روز پس از تعیین برنده 15مدت 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 متهندگان تباني کردههرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد د

 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 همیل يا به صورت کتبي باز طريق ايرسمي 

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

 09139457998فیروزآبادي، شماره تماس: ، ساختمان بهره برداري، تحويل آقاي الد گل گهرفو

 r.firouzabadi@gisdco.ir      Ro.firoozabadi@gmail.comآدرس ايمیل 

 

 ت فنى ها و مشخصانقشه (7

رگونه هگر بايد مالک و معیار درستي و صحت انجام پروژه است. مناقصههاى منضم به اسناد مناقصه، نقشه -1

سب تكلیف کالم و مغايرت احتمالي در نقشه ها با مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد اع

اي ها با قیمتهمشخص شده در نقشهکند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي 

 د.شها يا مشخصات فني، کار جديد تلقي نخواهد پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در نقشه

 ند.کتعیین مى مشخصات فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، -2

گر در صهدر اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناقچنین اطالعاتى به همراه ساير اطالعات مندرج  -3

وضوع کار م گر بايد از تكمیل بودن اسناد براى انجامشود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 شته باشد.را دا صوص انجام پروژه موضوع قراردادقرارداد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخ

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
mailto:Ro.firoozabadi@gmail.com
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 بازرسی تجهیزات (8

خذ موظف است پیش از شروع فرآيند ساخت نسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و افروشنده  -1

 اقدام نمايد.  خريدارتايیديه اين مدارک از دستگاه نظارت 

يس پیش نو در بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فني ضمیمه فرم خريدارحداقل الزامات  -2

لیه کر است نهاد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. الزم به ذکقرارداد آمده است که مي بايست مبناي پیش

 هماهنگي هاي مربوط به بازرسي و هزينه هاي مترتب به آن به عهده مناقصه گر مي باشد.

طابق مست نهايي تمربوط به اين مناقصه اعم از بررسي اولیه پروژه، اجرا، بازرسي و عملیات کلیه انجام  -3

 انجام گردد.فايل هاي ضمیمه 

ز اقدام اه پیش شنده در صورتي مجاز به تامین تجهیزات از وندورهاي خارج از لیست پروژه مي باشد کفرو -4

 را کتبا اخذ نموده باشد. کارفرماتايیديه 
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 : مدارك ارزيابی فنیالف پیوست

به  کتارمش يضااطالعات اين بخش براي هريک از اع ،گرددصورت مشارکتي ارائه ميه که پیشنهاد ب توضیح: درصورتي

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

وارد را مايستي بول ذيل انجام مي پذيرد و پیمانكاران جهت ارسال پیشنهاد خود اامتیاز دهي به پیمانكار طبق جد

 مالحظه نمايند.

 

 هاي ارزيابي توان مديريتي و اجراييشاخص
 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف

1 

ارشناسان ارشد و مدیران، ک مدارککفایت 

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه

ا سقف امتیاز، ت 1.5های مرتبط مساوی است با امتیاز هر نفر دکترا در رشته

 امتیاز 4.5

یاز، تا امت 1های مرتبط مساوی است با امتیاز هر نفر کارشناسي ارشد در رشته

 امتیاز 3سقف 

، تا امتیاز 0.5ست با های مرتبط مساوی اامتیاز هر نفر کارشناسي در رشته

 امتیاز 2.5سقف 

 امتیاز 10

 
ی مدیران، کارشناسان ارشد و کفایت سابقه

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه

جاز مي امتیاز م 1.5امتیاز بر هر شخص حداکثر  0.5به ازای هر سه سال سابقه 

 باشد. 
 امتیاز 10

2 

های اخذشده توسط ها و رضایت نامهنامهگواهي

 اد(شرکت )تعد

)رضایت نامه کارفرمایان در خصوص پروژه های 

 (RFPمرتبط با موضوع 

 امتیاز1هر گواهینامه 

 امتیاز 5

3 
المللي کارشناسان تیم پروژه مرتبط با مدارک بین

 )تعداد( RFPموضوع 

 امتیاز 1هر مدرک  حائز 

 
 امتیاز 5

 

 هاي ارزيابي توان فنيشاخص

 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف

 30  شده  منطبق با موضوع کارهای موفق انجام  1

 20  توان فني و مهندسي و برنامه ریزی 2

3 
در شرکت های صنایع   RFPشده  مرتبط با موضوع کارهای موفق انجام 

 مشابه

 
15 

4 

 رات اصالحي مهمپیشنهادها و نقطه نظ

) این موارد مي بایست در پیشنهاد بصورت واضح تشریح شده باشند و 

در صورت تایید تیم ارزیاب شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر امتیاز 

 مربوطه کسب خواهد شد. (

 امتیاز1هر پیشنهاد 

5 
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 اطالعات عمومي شرکت -1

 ت شرکت( اطالعا 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

  آدرس دفتر مرکزي

نام شخص پاسخگو براي 

ست اين پروژه، تلفن و پ

 الكترونیكي

 

  سايت اينترنتي

موضوع فعالیت بر اساس 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

 و گواهي صالحیت پیمانكاري ضمیمه گردد. کد اقتصاديتصوير اساسنامه، آخرين روزنامه رسمي، 
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 اطالعات سهامداران و هیئت مديره ( 2

 سهام درصد  سال عضويت سابقه کار مدرک تحصیلي تاريخ تولد نام خانوادگي نام 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 وضعیت مالی پیمانکار در سه سال گذشته( 3

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

1.  96   

2.  97   

3.  98   

 

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

 .تضمینها و وام از اعم مالي، مختلف

 ي مربوطه شامل ترازنامه مالي شرکت و نامه بانک و ....هامستندات پیوست: برگ

 

 

 

 



 

  الکتروپمپ حوضچه پسابالکتروپمپ حوضچه پساب تامین دو دستگاهتامین دو دستگاه

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 15از  14صفحه  1399تیرماه  ق1195/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 فروشنده( تجربیات و سوابق کاري 4

 سوابق کاري ارايه  1-4

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد

 

 قبلیيا گواهی حسن انجام کار از کارفرمايان  هاويق نامهتش (5

 .مودي حسن انجام کارها و ... را ضمیمه خواهد نهاو گواهي هادر اين بخش تشويق نامه گرمناقصه

 

 و چارت سازمانی نیروي انسانی ،( امکانات6

 تعداد کارکنان ثابت در دفتر مرکزي:

 تعداد کارکنان پاره وقت در دفتر مرکزي:

 :هاتعداد کارکنان در سايت

 لیست کارکنان کلیدي( 6-1      

ف
دي

ر
 نام و 

 نام خانوادگی

مدرك و رشته 

 تحصیلی

تاريخ 

اخذ 

 مدرك

 سابقه کار

 )سال(

مدت همکاري 

با پیمانکار 

 )سال(

تخصص و شرح کلی 

مسئولیت در اين 

 پروژه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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 گر الزم است لیست تايید شده بیمه تامین اجتماعي نامبردگان فوق را ارائه نمايد.* مناقصه

 ائه کند.گر الزم است چارت سازماني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر براي اجراي اين پروژه را ار** مناقصه

 

 

 شود:مي و گواهي 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 قانون اساسي محكومیت يافته 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه ي که بصخاشيک از ا هیچ

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 

رائه اناشی از هاي قانونی ازاتجقبول م بات برسد عالوه برثفوق به اخالف هر يك از بندهاي  نانچهچ   

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

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحممناقصه يا 

 

 /   تاريخ :  /     :شرکتنام 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :
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 2از  1صفحه  1399 تیرماه ق1195/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فرم ضمانت نامهنمونه 
 

 

 

 
ق1951/99شماره مناقصه :   

99تیرماه   
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 2از  2صفحه  1399 تیرماه ق1195/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

نماید،  شرکت گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل مناقصه **** است نشانی: .......... مایل این که  *   به به نظر

 اطالع ** این به * ** چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  *** براي مقابل در از * این**

 ضمانت تسلیم یا مربوط پیمان امضاي از مشارالیه و شده واقع قبول مورد نامبرده کننده شرکت که پیشنهاد دهد

 به ، نماید مطالبه *** که را مبلغی هر ریال میزان ........... است، تا نموده استنکاف پیمان انجام تعهدات نامه

 دلیل قامها یا استنکاف ، اثبات به احتیاجی اینکه *** بدون سوي از واصله کتبی تقاضاي اولین دریافت محض

 *** کرد والهح یا وجه در باشد، بی درنگ داشته قضائی قانونی یا مجاري از اقدامی یا نامه اظهار صدور یا و

 . بپردازد

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

 ضما این باراعت مدت نخواهد یا نتواند**  صورتیکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداکثر براي *** کتبی

 است متعهد **  ننماید تمدید با موافق را ** و نسازد فراهم را تمدید این موجب *  یا و تمدیدکند را نامه نت

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

 . کند پرداخت

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان موضوع مناقصه
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  قراردادقراردادپیش نویس پیش نویس 
 

 

  

    تامین دو دستگاه الکتروپمپ حوضچه پسابتامین دو دستگاه الکتروپمپ حوضچه پساب

  گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل

  

 

 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر: شرکت میان 

 و

 ....................شرکت

 

 

 

 

 ق1195/99: شماره قرارداد

 1399 تیرماه: تاریخ 
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الح به ل و جعفر صدیرعاممل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گ

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

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

یندگی امنبه  ......................................شود از یکسو و شرکت نامیده می خریدار، که از این پس در این قرارداد  7817999738

ان رئیس هیات مدیره ونع به .............................................به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و  ..............................................

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

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

ط ذیل ، مطابق مواد و شرایز سوي دیگری شود امنامیده  وشندهفر،که از این پس در این قرارداد ............................................کدپستی 

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

 
 قراردادموضوع  -1ماده 

شرکت توسعه  حوضچه پساببه همراه متعلقات تامین دو دستگاه الکتروپمپ »موضوع قرارداد، عبارت است 

 طبق اسناد و مدارک پیوست.« گهرن و فوالد گلآه

 

 قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 متن قرارداد حاضر (1

 دیتاشیت و مدارک فنی (2

 دستورالعمل کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک (3

 HSEدستورالعمل  (4

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت (5

معاونت برنامه ریزي و نظارت  03/03/1378مورخ  1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه   (6

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

 و بهداشت ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی یمحیط زیست و ایمنی هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه  (7

 .باشند می قرارداد الینفك جزء که خریدار محیط زیست

 ابالغ فروشنده به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد (8

 شود می توافق قرارداد طرف دو بین یا
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 مصوب هاي گزارش و مدارک (9

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

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

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

 .بود نخواهد مسموع

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

 .است برخوردار اولویت از خود موضوع در باشد رسیده طرفین مجاز نمایندگان
رات ه ها و مقرنام ، آیینو پیوست هاي مربوطه در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر

 و سپس شرایط منضم به پیمان است. یدارخرداخلی 

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

ماه از تاریخ تحویل موقت  12و دوره تضمین  می باشد قرارداد تنفیذ تاریخاز پس  روز 45 ، به مدتقراردادموضوع  انجام مدت -3-1

 می باشد.

 تفصیلی عملیات نديزمانب برنامه مناقصه، در شدن برنده ابالغ از پس روز 7 مدت ظرف حداکثر است موظف فروشنده -3-2

 .نماید ارسال نظارت دستگاه و خریدار به تایید جهت و تهیه را مناقصه اسناد موضوع

 صورت و در باشد می فروشنده ماهانه و فتگیه روزانه، پیشرفت گزارشات تهیه مبناي شده، تایید تفصیلی بندي زمان برنامه -3-3

 .ار ندهدقر رسیدگی مورد را فروشنده وضعیت صورت تواند می خریدار بندي، زمان برنامه و پیشرفت گزارش ارائه عدم

 موظف است است، ضروري تفصیلی زمانی برنامه در تغییراتی که دهد تشخیص فروشنده کار، اجراي حین که صورتی در -3-4

. دهد اطالع خریداربه  دلیل، ذکر با را مراتب شود، هداد تغییر آن برنامه در باید او نظر به که کارهایی انجام موعد رسیدن از پیش

 فروشنده به، است قبول مورد که را آنچه و رسیدگی میکند کلی زمانی برنامه قالب در را فروشنده تقاضاي مورد تغییرات ،خریدار

 .هدکا نمی فروشنده مسئولیتهاي و تعهدات میزان از قرارداد، مندرجات حدود در تغییرات این که است بدیهی .ندک می ابالغ

 .نماید اقدام قرارداد به منضم زمانی برنامه مطابق است متعهد فروشنده نگیرد، قرار خریدار قبول مورد تغییرات که درصورتی

 قرارداد مدت تغییرات -3-5

 مدت تمدید تدرخواس تواند می فروشنده شود، کار اجراي مدت افزایش بموج که زیر موارد از یك هر وقوع صورت در  (الف

 :بنماید را قرارداد

 کند اساسی تغییر فنی مشخصات یا اجرایی هاي نقشه خریدار دستور به هرگاه. 

 نماید تاخیر اوست عهده به آنها تهیه که مصالحی تحویل یا و کارگاه تحویل در خریدار هرگاه. 

 قرارداد این 27 ماده مطابق قهري حوادث موارد در. 

 درآید تعلیق حالت به قرارداد که صورتی در. 

 باشد فروشنده قصور از خارج خریدار تشخیص به که دیگري موارد. 
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 و کند می تسلیم رمشاو مهندس به توجیهی، دالیل و محاسبات ارائه با را قرارداد مدت تمدید درخواست فروشنده صورت این در

 تصمیم نتیجه سپس و کند می گزارش خریدار به تصمیم اتخاذ براي را مراتب تایید، صورت در و بررسی از پس مشاور مهندس

 .نماید می ابالغ فروشنده به را خریدار

 در هشد تعیین موارد به توجه با خریدار باشد، نرسیده اتمام به کار اگر قرارداد، مدت تمدید هر یا قرارداد اولیه مدت پایان در( ب

 گزارش خریدار به را کار نتیجه و نماید می تعیین را آن مجاز غیر و مجاز مدت میزان و کند می بررسی را کار تاخیر علل قرارداد

 مجاز، تاخیر مدت معادل و کند می اعالم فروشنده به را خود نظر مجاز غیر یا مجاز تاخیرات مورد در خریدار سپس و دهد می

 .نماید می تمدید را قرارداد مدت

 فقط بند الف، در ددهش درج مختلف عوامل از ناشی زمان هم تاخیرهاي قرارداد، مدت تمدید براي ماده این مفاد اجراي در :1نکته

 . شود می محاسبه بار یك

 

  قرارداد و شرایط مالی مبلغ – 4 ماده

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

و در صورت نیاز به تبدیل نرخ ارز بر اساس میانگین نرخ فروش حواله  یالی پرداخت میگرددکل مبلغ قرارداد بصورت ر  -4-1

 در تاریخ انجام خدمات اعالم می گردد.  (sanarate.ir)سامانه سنا 

 ق نمیگیرد.مبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعل  -4-2

مورد تایید مدیریت مالی شرکت توسعه اهن و  نامه ضمانت اخذ قبال در و پرداخت پیش عنوان به قرارداد مبلغ درصد نجاهپ  -4-3 

 با تایید  فروشنده جانب از پس از ساخت و تست نهایی قرارداد مبلغ %30 .گردد می پرداخت خریدار درخواست با فوالد گل گهر

 .گیرد می صورت تحویلمبلغ پس از مابقی  وخریدار  دستگاه نظارت

 ضوابطو  تاس فروشنده عهده به ... و معادن از استفاده حق شهرداري، عوارض مالیات، بیمه، جمله از قانونی کسورات کلیه  -4-4

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

 .باشد شده مشخص دیگري نحو به

 فروش حساب صورت صدور( مربوطه ضوابط رعایت با و مالیاتی امور سازمان ابالغی قوانین با مطابق افزوده، ارزش بر مالیات -4-5

 .بود خواهد خریدار عهده بر ،فروشنده توسط ) ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهی ارائه و خدمات و کاال

 موظف فروشنده راستا این در و بود خواهد فروشنده عهده به آن پرداخت قرارداد این موضوع به قانونی کسورات تعلق صورت در

 مفاصا ارائه به منوط فروشنده با حساب تسویه و نهایی وضعیت صورت پرداخت .نماید عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است

 .باشد می قرارداد این براي اجتماعی تأمین حساب

 

 افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد  -5ماده  

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

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

 



 

  الکتروپمپ حوضچه پسابالکتروپمپ حوضچه پساب تامین دو دستگاهتامین دو دستگاه

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل  
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 تنفیذ قرارداد -6ماده 

 ردد:قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگ

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات 

  خریدارد( پرداخت پیش پرداخت توسط 

   خریداره( نامه ابالغ شروع به کار از سوي 

این حق را دارد تا ضمن  خریدارتلقی شده و  فروشندهتبصره: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف 

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

 

 بر موضوع قرارداد نظارت - 7 ماده

 فروشندهباشد و می خریدار به عهده دستگاه نظارت بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده فروشندهکه  تعهداتی انجامنظارت بر  -7-1

متعاقبا، به صورت کتبی به  خریدارکه دستگاه نظارت  نماید انجامموظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت 

 معرفی خواهد شد.  فروشنده

جهت مطابقت با مواد  تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی الزماز و قبل  در حین انجام کارموضوع قرارداد  -7-2

 مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.

انجام هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکانات و تسهیالت الزم جهت این امر و پرداخت هزینه  -7-3

 باشد. می فروشندههاي مربوطه برعهده 

 نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود. فروشنده، در هر مرحله، رافع مسئولیت دارخریکنترل و بازرسی نمایندگان  -7-4

هاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت نامههمچنین ملزم به رعایت آیین فروشنده -7-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.بهداشت حرفه

 انجام خریداراز  مجوز کسب و مشاور مهندس تایید از پس ،فروشنده نظر مورد اصالحات و فنی نظر اظهار ات،تغییر هرگونه -7-6

 .گرفت خواهد

 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین - 8 ماده

غ قرارداد، مبل %5به میزان   بانکی نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام به فروشنده قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

تسویه  تحویل قطعی موضوع قرارداد و از پس مزبور بانکی نامه ضمانت دهد.می تحویل خریدار به تمدید قابل و و شرط قید بدون

 تضمین بعنوان %10معادل ،فروشنده به پرداخت هر مبلغ از .شود می داده عودت فروشنده به مالی و تائید دستگاه نظارت حساب

آن پس از  نیمی ازازصدور گواهینامه تحویل موقت و  پس کار انجام حسن کسور مبلغ نیمی ازگردد.  یم کار کسر انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد فروشنده به ، صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت



 

  الکتروپمپ حوضچه پسابالکتروپمپ حوضچه پساب تامین دو دستگاهتامین دو دستگاه

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل  
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 فروشندهتعهدات  – 9 ماده

بارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیمه هاي مورد نیاز،  -9-1

 باشد. می فروشنده هاي مربوطه به عهده تصادفات، جرائم رانندگی و کلیه مسئولیت

گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کاالهاي متعهد می فروشنده -9-2

پس از فروش را متعهد است، خدمات  فروشندهتحویل دهد. ضمنا   خریدارزمان با تحویل موضوع قرارداد، به موضوع قرارداد را هم

سال ارائه و تضمین نماید. هزینه مربوط به خدمات پس از فروش برعهده  5براي مدت اصلی را اعم از تعویض و یا تأمین قطعات 

 باشد.می خریدار

ده از بایست تمامی ترتیبات الزم براي انجام بازدید کیفی و فنی توسط بازرس معرفی شقبل از تحویل به سایت، می فروشنده -9-3

گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کنترل فنی بازرس متعهد می فروشندهرا فراهم آورد و همچنین  خریدارجانب 

 گردد ظرف مدت یك هفته برطرف سازد.اعالم می خریدار

براي کار بازرس در محل ساخت را با بازرس هماهنگ و امکانات الزم روز قبل از بازرسی  3تاریخ بازرسی را حداقل  فروشنده-9-4

 فراهم خواهد نمود. 

اي که ممکن است قبل یا هنگام تحویل موضوع قرارداد و یا هرگونه حادثه یا صدمهمانند  فروشندهمدنی کلیه عوامل مسئولیت  -9-5

د یا خسارتی به تأسیسات و و کارکنان وي یا اشخاص ثالث گرد خریدارو کارکنان وي،  فروشندهبه سبب آن متوجه جان و اموال 

و نمایندگان وي مسئولیتی  خریدارخواهد بود و  فروشندهبه عهده  یو کل زییو یا اشخاص ثالث وارد آید، ج خریدار، فروشندهاموال 

 در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.

کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی ایران و شرایط  اي قراردادنماید که در اجربدینوسیله اعالم و تائید می فروشنده -9-6

یا کارکنان وي در طول اجراي عملیات موضوع قرارداد از  فروشندهمندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود 

کلف خواهد بود تا هر گونه مفروشندهاند مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 شود جبران نماید.می خریدارخسارتی را که از این بابت متوجه 

نامه معتبر به همراه مربوطه یا گواهی Certificateمتعهد است گواهی کیفیت اقالم موضوع قرارداد یا  فروشنده -9-7

Certificate of origin  تحویل دهد.  خریداربا تحویل کاال، به  رسانده و همزمان خریدارنماینده را به تائید 

 .باشد می فروشنده عهده تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی کارکنان بر -9-8

 يدارا یستیبای م ندهینماخواهد نمود که این  یمعرف خریدار به را خود هندینما قرارداد،امضاي  از پس بالفاصله فروشنده -9-9

 .باشد خریدار دسترس در اوقات تمام در و بوده يو جانب از تام اراتیاخت

 می باشد. فروشندهکلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده  -9-10

رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کار جمهوري  -9-11

 می باشد. فروشندهموضوع قرارداد بعهده ن و سایر قوانین موضوعه مرتبط با اسالمی ایرا

 ان از وزارت کار الزم می باشد.گفروشندارایه گواهینامه صالحیت ایمنی  -12-9
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 خریدارتعهدات  –01ماده 

 .خریدارس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت بر اساس مفاد این قرارداد، پ فروشندهپرداخت حق الزحمه  -10-1

 خللی وارد نشود. فروشندهتا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -10-2
 

 فروشندهکارکنان  –11ماده 

به کار گرفته میشوند  فروشندهاز نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط  -11-1

 شناخته میشوند. فروشندهکارکنان 

کنان صالحیت دار و مناسب داشته رباید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی کا فروشنده -11-2

مطرح میشود را داشته باشند و  خریدارین کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط باشد و ا

 در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 رابطه با قرارداد خواهد بود. د دردر تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خو فروشنده -11-3

 

 معرفی مدیر پروژه  – 21ماده 

از تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدیر پروژه براي طول مدت  دو روزموظفند حداکثر ظرف مدت  فروشندهو  خریدار -12-1

 باشد . ریدارخدر تمام اوقات باید در دسترس  فروشندهقرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده 

در صورتی که هریك از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل یك هفته قبل از تاریخ تعویض،  -12-2

 موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.

 

 تحویلمحل  -31ماده 

جتمع گل گهر، سایت مشیراز، جاده اختصاصی جاده  50محل تحویل تجهیزات موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر 

 باشد.می روشندهفخاطرنشان می سازد مسئولیت تحویل سالم کلیه اقالم به عهده  ؛شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 41ماده 

زمایشهاي تضمین عملکرد و تحویل موقت براي مدت اندازي و آحسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ راه -14-1

 نامیده میشود. دوره تضمیـن تضمین میگردد و این مدت بنام  فروشندهماه شمسی از طرف  12

مرغوب ل بد یا نامتریا معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا بکار بردن ،اگر در دوره تضمین

 مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. فروشندهباشد، 

قادر به انجام کار مطلوب طبق تضمینات تعیین شده بوسیله میگردد تأمین وي که توسط اقالمی تضمین مینماید  فروشنده -14-2 

د. ــدارک و ضمائم قرارداد باشو با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در م فروشنده

خود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه نواقصی در دوره تضمین  گاه هايمشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کار

تعیین می  خریدار)زمان توسط ود با حداقل تأخیر ــوط نمــب مربــنامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس متریالظاهر شود که بتوان به 
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ن نواقص را اصالح نماید. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارک و ضمائم قرارداد در گردد( آ

اي مرکب از دو نفر از مورد ساخت می باشد. عیوب ناشی از اشتباهات در بهره برداري و فرسودگی عادي که مورد تأیید کمیته

 باشد از شمول این ماده مستثنی است. فروشندهنفر نماینده و یك  خریدارنمایندگان 

نواقص را  خریدارخودداري نماید تعیین می گردد(  خریدار)زمان توسط از رفع نواقص در حداقل زمان  فروشندهدر صورتیکه  -14-3

 منظور می نماید. فروشندهبه حساب بدهکاري  درصد15اضافه ه رفع و هزینه هاي متعلقه را ب

 

  تحویلسالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی  – 51ه ماد

 .ارسال گردد خریدارسالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي نو و باید پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 

را سالم اهظ اقالمرتیکه قرار خواهند گرفت و در صوکمی و کیفی مورد بازرسی  خریدارتوسط  آماده بسته بندي می باشندکه اقالمی 

خواهد  ریدارخأیید انبار تبه  دارخریتنظیم و پس از تحویل به انبار بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فـرم لیست بسته بندي مربوطه 

 رسید. 

ور متعهد است به دست فروشندهمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،  منطبق باو یا  بودهناسالم  یکه تجهیزات موضوع قرارداددر صورت

تحویل نماید. کلیه هزینه هاي ایجاد  خریدارمعین می کند در انبار  خریداررا عوض نموده و در مدت زمانی که  اقالم، این نوع خریدار

و  خریدارتعویض به تشخیص  از فروشندهدر صورت امتناع  خواهد بود. فروشندهاین رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در شده و

خسارت وارده هزینه براي جبران  را تعویض نموده و اقالمر طریق که صالح می داند این ه مجاز است به خریدارر، طی مدت مورد نظ

 فسخ نماید. فروشنده تخلفبدلیل و  26یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید 19اساس ماده بر 

 

 قصور و مسامحه  –61ماده 

 ارخرید تی بهدن خسارعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آمدر انجام ت فروشندهدرصورتیکه 

ي که البات و سپردهو یا هرنوع مطا فروشندهدرصد از محل تضمین هاي  20 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد  خریدارشود 

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

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -71ماده 

هاي راهنما و دستورالعملهاي راه اندازي و بهره برداري و تعمیرات، مدارک خرید موظف است کلیه مدارک فنی، کتابچه فروشنده

ینال بوک براساس دستورالعمل هاي نضم به این قرارداد را در قالب فاتجهیزات وگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدارک م

نسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی،  3ه تعداد را ب است ارداد آمدهقر 2ماده  3بندفاینال بوک که در کنترل کیفی و تهیه 

قرار  خریدارو در اختیار  تهیه خریداروقت براي یك نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را قبل از تحویل م

 ماه پس از تحویل موقت میباشد.   1( حداکثر تا As builtخواهد داد. ارائه نقشه هاي چون ساخت )
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 دقت و کوشش – 81ماده 

تخصصی و  تانداردهايساس اسباید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر ا فروشنده

 برد. ود را بکارخو جدیت  باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت فروشندهاي معمول انجام دهد. حرفه

 

  جریمه تأخیر – 19ماده 

قرارداد بموقع نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد  فروشندهچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت، -19-1

، بدون جریمه عنوانه ب، 2-19آمده در بند  رحرا به ش یمبالغ فروشندهتاخیر در انجام تعهدات  هفتهتواند بازاء هر می خریدارانجام دهد 

 برداشت نماید. يو يهاهاي وي کسر نماید و یا از محل تضمیناز پرداخت يلزوم انجام اقدامات قضایی یا ادار

و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جریمه اي  فروشندهتأخیر غیرمجاز ناشی از قصور  روزهر  به ازاي-19-2

منظور می گردد. در صورت  فروشندهبه حساب  خریداردرصد( مبلغ کل قرارداد از سوي ده ) %10درصد( و حداکثر تا پنج ) %5معادل 

یك از تعهدات طبق برنامه زمان بندي تحویل قطعات، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب تأخیر بیش از پانزده روز از انجام هر 

را به عنوان خسارات ناشی از  فروشندهخسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و کلیه تضامین 

 فسخ قرارداد ضبط نماید.

 

 گواهی تحویل موقت – 02ماده 

 قرارداد موضوع اجراي محل به آن ارسال و فروشنده کارخانه در الکتروموتور دستگاه هر عملکردي هاي تست انجام از پس -20-1

 گواهی فروشنده، درخواست تاریخ از روز 10 ظرف حداکثر و شده تلقی شده تکمیل کار نظارت، دستگاه تایید و توسط فروشنده

 .شد خواهد صادر دارخری توسط تجهیزات موقت براي تحویل

 قرار توافق مورد طرفین بین و ارائه گردد تداي کاردر اب فروشنده توسط باید تستها دیگر و عملکرد تضمین تست جامروش ان -20-2

 .گیرد

معایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این صورت  -20-3

این صورت پس از رسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید که در ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می فروشنده

صادر خواهد شد. در هر حال تاریخ  خریدارروز توسط  10بازبینی معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت 

 شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود.

 

 مسئولیت هاي دوره تضمین– 12ماده 
نماید )دوره تضمین(. ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمین می 12وضوع قرارداد را براي مدت حسن انجام کلیه عملیات م فروشنده

. ود رفع کندخهزینه  مکلف است که آن معایب و نواقص را به فروشندهاگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، 

از ابالغ  روز پس 15 حداکثر هفروشندابالغ می کند و  فروشندهآنها به  مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل خریداربراي این منظور، 

  ینماید.ماعالم  می گردد، رفع  خریدار، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط  خریدار
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اند رفع ه مقتضی بدرتیبی کودش یا به تحق دارد آن معایب را خ خریداردر انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند،  فروشندههرگاه 

 اشت نماید. نزد او دارد، برد دهفروشنیا هر نوع مطالبات و سپرده اي که  فروشندهدرصد، از محل تضمین  15نماید و هزینه آن را به اضافه 

 ست.خریدارهزینه هاي حفاظت، نگهداري و بهره برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده 

 

 گواهی تحویل قطعی– 22ماده 

 به و معین را قطعی هیئت تحویل تاریخ و اعضا، فروشنده تقاضاي به بنا خریدار شده، تعیین تضمین ماهه 12دوره  پایان در -22-1

 باشد فروشنده کار از شینا که نقصی و عیب هرگاه کارها، بازدید از پس قطعی، تحویل هیئت .کند می اعالم و معرفی فروشنده

 ارسال خریدار براي و تنظیم را قطعی تحویل جلسه صورت درنگ بی و گیرد می قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید مشاهده

 .کند می

 به مکلف قرارداد شرایط اساس بر فروشنده کند، مشاهده فروشنده کار از ناشی نقصی و عیب قطعی، تحویل هیئت هرگاه :1تبصره

 .باشد می آنها رفع

 ارک از ناشی نواقص رفع به مکلف ننماید، را کار قطعی تحویل تقاضاي شده، تعیین تضمین دوره پایان در فروشنده اگر :2تبصره

 قطعی تحویل به وطمرب اقدامات مالک فروشنده تقاضاي تاریخ و باشد می است کرده بروز قطعی تحویل تقاضاي تاریخ تا که خود

 .است

 و انجامد طول به هفته دو از بیش تاخیر این و نکند تحویل هیئت اعزام به اقدام ،فروشنده تقاضاي وجود با خریدار اگر :3 تبصره

 موضوع عملیات نکند، اقدامی زمینه این در خریدار مجدد تقاضاي تاریخ از هفته یك انقضاي و فروشنده مجدد درخواست از پس

 .شود انجام آن مورد در قطعی تحویل از پس اقدامات باید و گردد می تلقی شده قطعی تحویل قرارداد

 

 حق واگذاري – 32ماده 

 ص حقیقی یااشخا به شخص یا خریدارحق ندارد تمام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از  فروشنده

 وقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.حق

 

 حل اختالف – 42ماده 

 گل فوالد و آهن توسعه شرکت قراردادهاي امور و حقوقی امور بعهده قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل  -24-1

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

 .نمودند موافقت آن با قرارداد این با امضاء طرفین

، خریدارملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت  فروشنده -24-2

 ود.عمل خواهد نم فروشندهطبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به 
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 )فورس ماژور( حوادث قهري و غیر مترقبه – 52ماده 

 موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود. -25-1

 حوادث قهري تلقی نمی گردد.جزو ورهاي ثالث تحریم کش -25-2

 

 موارد فسخ قرارداد –62ماده 

 : فروشندهفسخ قرارداد بعلت تخلف  -26-1

ه بع قرارداد انجام موضو عوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را براي فروشندهمعلوم شود که  خریداردر صورتیکه بر الف( 

ر صورتیکه دد و یا مایال نمی نانتظار می رود در انجام وظایف محوله اعم فروشندهك ــه از یــموقع فراهم نساخته و یا دقت الزم را ک

رارداد به قنی شده در بیش از یك چهارم مدت پیش بی فروشندهتحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر  خریداربه تشخیص 

خطار ا فروشندهه ب خریدار، ا ننمایدرا ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله ر خریدارتعویق بیافتد و یا منافع 

روز  15اید از موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نب فروشندهخواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و 

 تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد. 

 مات ناصوابقداعضی از اعمل نکرده باشد و یا اینکه به علت ب خریدارمطابق اخطار  فروشندهایان مدت مذکور در صورتیکه در پب( 

ا برارداد را صی این قحق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خا خریدارمربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

ر زمان عرف روز د مبناي اخطار کتبی پانزده روزه و رعایت نکات زیر فسخ نماید و بخش تکمیل نیافته قرارداد را به قیمتی که بر

در  "بالقداد را که یمت قرارباید هر مبلغی از ق فروشندهانجام داده یا به شخص ثالث واگذار نماید.  "منطقی باشد راسا واگذاري آن

متهاي غ اضافی قیو مبال یا کار و هر بخش دیگر تکمیل نشده قرارداد باشد اقالمرابطه با خدمات انجام نشده یا بخش تحویل نشده 

ین ها و ت کلیه تضماین صور باز پرداخت نماید. در خریداریسه با قیمت قراردادي بخش تکمیل نشده به تجدید قرارداد را در مقام مقا

 آزاد نخواهد شد. بخشهاي تکمیل نیافته مسترد و تاپایان کار فروشندهسپرده هاي 

 قرارداد تنفیذ از بعد روز 7 از بیش قرارداد، موضوع عملیات شروع براي کارگاه تجهیز در تاخیرج( 

 زمانی برنامه اساس بر قرارداد موضوع عملیات شروع در تاخیرد( 

 روز 15 از بیش ،خریدار اجازه بدون کار، کردن تعطیل یا کارگاه گذاشتن سرپرست بدونه( 

 خریدارفسخ قرارداد به تمایل  -26-2

اتمه دهد. در اینصورت مسئولیت خ، به قرارداد هفروشند( روزه کتبی به 15)پانزده   می تواند، در هر زمان بتمایل خود با اخطار خریدار

 بپردازد: فروشندهآن است که مبالغ زیر را به  خریدار

 ارهاي مشخصر قلم از کهانجام گرفته و براساس درصد  "براي کارهائی که واقعا فروشندهمانده پرداخت نشده مورد استحقاق ( الف 

 گواهی شده است. خریدارتوسط  شده در فهرست ریز قیمتهاي قرارداد انجام گرفته و

براي تأمین مواد مورد نیاز کار قبل از تاریخ فسخ، مشروط بر  فروشندهکلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط ( ب  

و همچنین  آنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخطار کتبی، سفارش آنها داده شده باشد
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با ارائه نسخه  خریدارمشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه هاي انجام گرفته براي 

 هاي تأیید شده فاکتورهاي سازندگان دست دوم یا سایر اسناد تأیید شده دال بر انجام هزینه ها خواهد بود.

ازپرداخت بحق دریافت  بمـوجب قـرارداد فروشندهسایراشیایی را که  رحال پیشرفت، مواد، تدارکات ومالکیت کار د فروشنده( ج  

، بر طبق  رخریدا نسبت به آنها را دارد و کلیه طرحها، نقشه هاي کار، کروکی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به کار را به

ه سفارشها و در کلی شندهفروا که نیز همان حقوقی ر خریدارزم باشد تا آنکه ، انتقال خواهد داد و اقداماتی که الخریداردستورالعملهاي 

 انجام خواهد داد. بدست آورده است کسب نماید کار پیمانهاي دست دوم دررابطه با

به موجب  هداتی کهبجز تع ؛محض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادي طرفین خاتمه خواهد یافته ب( د  

در  خریداررحق بماده  شرایط قراردادي بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیك از مطالب مندرج در این

به  "عینا وشندهفررداد به سخ قراپایان دادن به قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار ف

 انفروشنده ازندگان وسو  فروشندهمسئولیت حل و فصل دعاوي  خریداربه کلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و معنی پایان دادن 

 را نخواهد داشت. دست دوم

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -26-3

کات و ل بخش تدارمعقوخسارت  خریدارنمایند که در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  فروشندهو  خریدار

رداخت پ فروشندهه باشد را ب در جریان انجام می فروشندهانجام شده یا به وسیله  خریداربا تایید  خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور

براي  ریدارخرا که  کلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدي فروشندهخواهد کرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد. خریدارپرداخت یا جبران خسارت نموده است به  آن

 فسخ به سبب ورشکستگی -26-4

 هر یك از طرفین فسخ خواهد شد.و تصفیه این قرارداد در صورت ورشکستگی 

 ل خواهد شد.و فص باال بین طرفین حل 3-26 بندبر طبق تواند فسخ شود و  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  -26-5

 

 بسته بنده و تحویل کاالهاي موضوع قرارداد – 27ماده 

  .باشد می فروشنده عهده به قرارداد موضوع اقالم حمل و بندي بسته بارگیري، از ناشی هاي هزینه کلیه -27-1

دستگاه  تایید به بایست می که باشد می قرارداد تجهیزات تخلیه و بندي بسته بارگیري، دستورالعمل ارائه به موظف فروشنده -27-2

 .گیرد قرار قرارداد موضوع تجهیزات تحویل و بندي بسته مبناي تایید از پس و رسیده خریدار نظارت

 :گیرد قرار نظر مد باید زیر موارد تخلیه و بارگیري بندي، بسته دستورالعمل تهیه در -27-3

 در گردد که درج دستورالعمل در بسته هر محتوي کاالي کمیت ها، بسته کل شمار هاي آیتم شامل بندي بسته به مربوط هاي فرم -ا

 دد.گر تکمیل بارگیري مجوز صدور و بازرسی زمانی

 .گردد درج دستورالعمل در ها بسته صحیح بارگیري نحوه -ب

 آسیب ضمن از که دگرد آماده و بندي بسته نحوي به حمل، وسیله ونوع محموله ماهیت به توجه با تحویل و حمل براي را کاالها -ج

 .بماند مصون تخلیه و حمل بارگیري،
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 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل  
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 .شود دیده دستورالعمل در اقالم ظاهري و چشمی بازرسی -د

 شود. دیده دستورالعمل در شود می تهیه مختلف مراحل در که کیفیت کنترل و آزمایش بازرسی، هاي نامه گواهی و مدارک تمام -ه

 رطوبت و نفوذ قبیل از تجهیزات در نقص و عیب گونه هر از که باشد اي بگونه باید دارينگه و کردن انبار حمل، بندي، ستهب  -27-4

 گردد. جلوگیري آنها امثال و دیگر گازهاي و هوا تعارضات و زدگی زنگ

 

 بازرسی، آزمایش و تهیه گزارش  – 28ماده 

اعالم مینماید و قبل از بسته بندي، زمانی مجاز  فروشندههایی که تحویل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل  -28-1

است که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جلوگیري خواهد نمود. 

 اعالم خواهد نمود. فروشندهدر صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به 

 خریدارنمایندگان  بازرسـی مورد، تحویل قبل از یا دوره ساخت و شود در تهیه می ساخته و فروشندهطرف  که از اقالمیه کلی -28-2

نسبت به انجام تعهدات قرارداد  فروشنده، در هر مرحله، رافع مسئولیت خریدارکنترل و بازرسی نمایندگان  گرفت. خواهند قرار

 میباشد. فروشندهکلیه هزینه هاي بازرسی بعهده نخواهد بود و همچنین 

در صورتیکه ارسال نماید و  خریداربازرسی و کنترل کیفیت را براي موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل  فروشنده -28-3

انجام  خریدارمللی مورد تایید البراي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهاي بین

 خواهند شد.

، تاریخ بازرسی را دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیتقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در  روزکاري 3حداقل  فروشنده -28-4

معرفی می شوند  دهفروشنبه  "کتبا خریدارتسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف بایستی اعالم داشته و 

. همچنین براي انجام وظائف محوله در اختیار آنان قرار دهد (فروشنده)به هزینه  فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهاي الزم را

ها و تعلیماتی که دستگاه نظارت فروشنده موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل

  اي و تخصصی اعالم می نماید، انجام دهد.در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفهخریدار 

بازرس ، نباشندطبق مشخصات مشروحه در قرارداد  شده استتهیه  فروشندهکه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -28-5

از تعویض یا رفع عیوب  فروشنده)با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه  مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید

را  اقالمطریق که صالح میداند این  به هر می تواند خریدارتقاضاي تعویض یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید  خریدارکه  اقالمی

 فروشندهرا به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات  اقالمالح این نوع مورد تعویض یا اصدر  فروشندهجایگزین نموده و امتناع 

 تخلف قرارداد را بدلیل ،26 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 16تلقی نموده و براي جبران این نوع خسارات بر طبق ماده 

 فسخ نماید. ،در انجام کارها فروشنده

مورد نیاز براي طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید مطابق استاندارد مورد تأیید کدها و استانداردهاي  -28-6

 باشد. خریدار

 قرار گیرد. خریدارها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  گواهی آزمایش -28-7
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را از مسئولیت او  فروشندهتحویل شده اند،  فروشندهکه از طرف  اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن  -28-8

 نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردند معاف نمی نماید. قصوري که در اجراي مفاد قرارداد یادر مقابل عیوب و 

 فراهم آورد. خریداربراي بازرس را  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزم فروشنده -28-9

 

 نشانی طرفین قرارداد – 29ماده 

رارداد تغییر ا در مدت قری خود نشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشان

وراق و اظهارنامه امه ها ، الیه نغ نشده کدهد باید موضوع را کتبا  به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابال

 ها ابالغ شده تلقی خواهدشد.ها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن

 

 نسخ قرارداد – 30ماده 

و امضاي طرفین قرارداد داراي اعتبار  هر سه نسخه پس از مهرنسخه اصلی که  سه وماده  30 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

 یکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي خریدار و یك نسخه براي فروشنده میباشد.

 

 

 

 

 فروشنده     خریدار

 
 مدیرعامل  مدیر عامل

   محمد محیاپور

 

 امضاء

 

 

 

 امضاء

 رئیس هیات مدیره عضو هیئت مدیره
   جعفر صالح

 

 امضاء امضاء

 



 

 تامین دو دستگاه الکتروپمپ حوضچه پساب

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 1399تیرماه  ق1195/99 قرارداد:شماره  مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مشخصات فنی

 سانتریفیوژ برای پمپاژ آب نوع پمپ

 مترمکعب بر ساعت 433 دبی

 متر 70 هد موثر

 کیلو وات 132 توان

 دور بر دقیقه 1450 سرعت

 ولت 400 ولتاژ

)φCOS ( 85/0 

IP 55 

 

 
 

الزم بذکر است نوع کوپلینگ به صورت فنری، آب بند از نوع مکانیکال سیل و شاسی تقویت شده در نظر گرفته 

 شود.

 

 

 

 

 





PumpType : ETA 150-50/132KW 1450RPM

NSP Co.

(Pumpiran Group)

PUMP PERFORMANCE CURVES
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Tag No. 
Date : 1392/02/14

Head Rated Point:  71m
Flow Rated Point: 433m3/hr

 TYPE ETA 150-50/132KW 1450RPM

Acceptance tolerances acc. To ISO 9906
       TEST        Tolerances
 STANDARD       Q : m3/h     H : m
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 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل الکتروپمپ حوضچه پساب تامین دو دستگاه

عالم مدارک ا وامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد پس از بررسی و آگاهی ک ذیل امضا کنندگانما  

  ه مبلغ کلبداریم که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، می

 

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

 

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

 

 کنیم:موارد زیر را تایید میو  میدهمیانجام پیوست با جزئیات قیمت به شرح  

لیاتی بینی عماطالعات کامل و کافی در مورد شرایط سایت، روشهاي دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش -1

 م موضوعر انجابح و تمام موضوعاتی که به نحوي یالت محلی، شرایط آب و هوایی، مصالمورد نظر کارفرما، تسه

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

 را حاصل نموده ایم. کارفرما

گیرد  مدنظر وژهبراي انجام این پرباید طبق قرارداد چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاري که به  -2

 داریم.آگاهی کامل داشته و تخصص کافی و الزم در این خصوص 

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

ع هر نومکان ادانیم و مامی آنها بطور کامل متعهد میکارهاي مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت ت

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

  اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد 

 ی ی یا مبتنی کافاشی از فقدان آگاههر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این مناقصه که ن

رهاي اقصه و کاین منبر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع ا

 29ماده  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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 ک از یعالم علت رد هر باشد و موظف به این ترین قیمت نمیبه پذیرش پایما مقید کارفرکنیم که 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

 ست که بعدا  دي باقی نمانده اکنیم که هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام داده و هیچ مورمی

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  اي به امض داماقفرما که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کار صورتیدر

( کل مبلغ رصد)پنج د %5تعهدات، معادل  کى مورد تأیید کارفرما جهت انجامنامه بانو ضمانت کنیمقرارداد 

 یم.نمایارداد را ارائه قر

 باشیم و به ما االختیار و مجاز شرکت هستیم و داراي حق امضا از طرف و براي شرکت میما نمایندگان تام

 .اختیار تام داده شده که به نام و از طرف شرکت این اسناد را امضا کنیم

 قیمت کل)ریال( قیمت واحد)ریال( تعداد شرح کاال ردیف

   2 الکتروموتور 1

   2 پمپ 2

   2 شاسی 3

   2 متعلقات 4

 جمع کل

 (افزوده بدون احتساب ارزش)
  به عدد

  به حروف

 جمع کل

 (با احتساب ارزش افزوده)
  به عدد

  به حروف

 

 ضمیمه خواهد کرد.را  زمان تحویلو برند و  پیمانکار آنالیز و جزئیات قیمت

 

 

 


