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تامين ماشين آالت سنگين داخل سايت شركت توسعه آهن مناقصه 
 و فوالد گل گهر و حمل كاميوني گندله

 3از  1صفحه   05/02/1400 م1131/00مناقصه: شماره دعوت نامه شركت در مناقصه

 

 
 
 

  با سالم
تامين ماشين  انتخاب پيمانكار اصلح به منظور در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه نسبت به گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

پيمانكاران واجد در  گندلهآالت سنگين داخل سايت شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر و حمل كاميوني 
  اقدام نمايد.  شرايط در استان كرمان

  
  ) موضوع مناقصه1

 تامين ماشين آالت سنگين داخل سايت شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر و حمل كاميوني گندله
  در پيوست اسناد مناقصه آمده است. مشخصات شرح
 

 ) موقعيت سايت 2

معدني و مجتمع  يجاده اختصاص 5كيلومتر  راز،يش -رجانيس جاده 50 لومتريكرمان، كاستان  مناقصهموضوع انجام خدمات محل 
  باشد. مي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهرگل گهر، صنعتي 

  
  ) اسناد مناقصه 3

  آمده استاسناد مناقصه در ادامه 
  
  تضمين شركت در مناقصه  )4

 سيروز از تاريخ تسليم پيشنهاد معتبر باشد و مبلغ آن  90ضمانتنامه شركت در مناقصه ضمانتنامه بانكي  است كه بايد به مدت 
 .مي باشد ريال ) 30,000,000,000( ميليارد

 

 )  مدت  قرارداد5

كه مطابق با پيش نويس قرارداد منضم به  مي باشد دوازده ماهتاريخ تنفيذ از مناقصه  موضوع انجام خدماتزمان پيش بيني  براى 
 اسناد مناقصه در صورت رضايت كارفرما از عملكرد پيمانكار تا سه سال متوالي قابل تمديد مي باشد.

 
    پيشنهاد نحوه ارايه) 6

 "ب"و  "الف"بايست پاكت  مناقصه گران مي مي باشد به اين معني كه در ابتدا مرحله ايتك مناقصه به صورت 
  را شامل ضمانت نامه و پيشنهاد فني و مالي خود را در زمان و محل مقرر تحويل نمايند. "ج"و 

 ضمانت نامه و پيشنهاد فنيگران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج در اين سند،  نسبت به تهيه مناقصه
دفتر به  13/02/1400 روز 14ساعت تا حداكثر  پيشنهاد خود رابه زبان فارسي اقدام نموده و و پيشنهاد مالي 

 به نشاني:كارفرما 
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جاده اختصاصي معدن گل  5كيلومتر  -جاده سيرجان به شيراز 60كيلومتر  -آدرس كارخانه: استان كرمان
  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آقاي مهندس فيروزآبادي  -گهر

 تحويل و رسيد آن را دريافت دارند. 
  بديهي است پس از اين زمان هيچگونه مدركي از مناقصه گران دريافت نخواهد شد. 

 همچنين پاكت پيشنهادهايي كه فاقد مهر و موم باشند بازگشايي نخواهند شد.
  
 پاسخگويي به سواالت )8

توانند با اطالعات ذيل تماس حاصل گران مىمناقصه، مناقصهموضوع برگزاري سوال در رابطه با هرگونه  در صورت وجود
 فرمايند:
شماره تماس:  خانم مهندس غني پوربه  22 پالك ،يغرب كميو  يس ابانيخ ،الوند ابانيخ ،نيآرژانت دانيتهران، مآدرس: 

09131982243 

 gisdco.irs.ghanipour      @gmail.com88ghanipour@آدرس ايميل   

  
  

  در خصوص مناقصه پيش رو توجه به نكات ذيل حائز اهميت مي باشد:

  

شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است و آن شركت به اين وسيله، حق  )1

 را در خصوص رد پيشنهاد ارائه شده سلب مي نمايد.اعتراض خود 

شود و چون برنده مناقصه در شرايط يكسان فني براساس مبلغ جمع كل پيشنهادي پيمانكاران مشخص مي )2

 گردد:نمايد بنابراين شرايط زير در بررسي پيشنهادات عمل ميپيمانكاران خود قيمت واحد را پيشنهاد مي

ل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پيشنهادي بيشتر در صورتيكه پس ازكنتر -الف

  يابد.است قيمتهاي واحد به همان نسبت كاهش مي

در صورتيكه پس ازكنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پيشنهادي كمتر است  -ب

  باشد.قيمت كمتر مالك عمل مي
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حاصل ضرب قيمت واحد و مقدار منظور شده آن آيتم مغايرت داشته باشد درصورتيكه قيمت كل هر آيتم با  -پ

  باشد.مالك محاسبه عدد كمتر مي

تمام اسناد مناقصه از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و به همراه  )3

 پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

سناد ارائه شده است بايستي توسط پيمانكار بصورت دقيق و با جزئيات هاي اين امواردي كه در مدارك و پيوست )4

كامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پيش رو مي بايست به صورت مكتوب 

ده توسط فروشنده و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعيين برن

در زمان برگزاري مناقصه  فروشندهتوسط، موضوعاتي بررسي و رسيدگي خواهد شد كه در پيشنهاد فني و مالي 

 ديده شده باشد و در غير اينصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.

 حداكثر صورت اين در كه شود مهلت اعالم شده براي يك دوره تمديد است ممكن مناقصه گزار صالحديد صورت در )5

در سايت اينترنتي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت از قبل ساعت 48

 WWW.GISDCO.COM  اعالم خواهد شدبخش مزايده ها و مناقصه ها.         

                                     
  امضاء                                    
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مناقصه تامین ماشین آالت سنگین داخل سایت شرکت توسعه  

 آهن و فوالد گل گهر و حمل کامیونی گندله 

 8از  2 صفحه 05/02/1400 م 1131/00مناقصه: شماره   دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 مقدمه (1

ت سنگین داخل سایت شرکت  المناقصه تامین ماشین آ"  دارد نظر در  گهر گل فوالد  و  آهن توسعه شرکت

گندله کامیونی  حمل  و  گهر  گل  فوالد  و  آهن  طريق    "توسعه  از  است  شده  ذکر  ادامه  در  که  شرايطي  با  را 

 برگزاري مناقصه  به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.  

 شرح کار  (2

اين   برگزاري  از  الد گل ومناقصه تامین ماشین آالت سنگین داخل سایت شرکت توسعه آهن و فهدف 

 مي باشد. ر اسناد فني پیوستمدارک موجود د براساس  گهر و حمل کامیونی گندله

 اسناد مناقصه  (3

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

 شرکت در مناقصه  نامهدعوت •

 دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر(  •

 پیش نويس قرارداد   •

 فرم ضمانت نامه  •

 

 د از وجود کلیه موارد فوق در بسته دريافتي اطمینان حاصل کند.يگر پس از دريافت اسناد بامناقصه -3-2

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

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

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

 .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   -3-4

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

 . به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد آورده است و ابهام يا اشتباهي 
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از مناقصههر   -3-5 يا يک  ابهام  مناقصه،  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  م  گران که در  باشد،  به  يسوالي داشته  تواند 

کتبي   الكترونیكي)فیزيكي  صورت  دريافت مناقصه(،  يا  تقاضاي  و  ساخته  مطلع  را  بنمايد.   گزار  کتبي  توضیح 

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

را قبل   گر بايد اين اشتباه و اشكال ه باشد، مناقصهتو غیره داش ت اشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

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

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

بدون اشكال و واضح بودن اسناد مناقصه از   گر، به منزلۀكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصهيطور  

 .نظر وي تلقي خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  مناقصه    اسناد تواند در هر زمان تا تاريخ تعیین شده در  مي  گزارمناقصه -3-6

اسناد مناقصه تجديد   هايي در به صالحديد خود، با صدور الحاقیه  ا گران يا به هر دلیل ديگر و يمناقصه 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   -3-7

اعالم گرد مناقصه اعمال اصالح  دگران  براي  فرصت کافي  مناقصه و  داده شود.  ايشان  به  تغییر  بي  و  بايد  گران 

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

 .گردندها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميالحاقیه . خواهد گرفت توجه قرار

 ان گرمناقصهرائه پیشنهاد توسط  انحوه  (4

  "ج "و    "ب "و    "الف"مناقصه گران مي بايست پاکت  مي باشد به اين معني که    ایمرحله  تک  مناقصه به صورت  

 خود را در زمان و محل مقرر تحويل نمايند.  و مالي را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني

  ضمانت نامه و پیشنهاد فنینسبت به تهیه ين سند،  اندرج در گران بايد با توجه به دستورالعملهاى ممناقصه

اقدام نموده و  و پیشنهاد مالی   فارسي  به    13/02/1400  روز   14ساعت  تا  حداکثر    پیشنهاد خود را به زبان 

 نشاني:  بهدفتر کارفرما 

  معدن گلجاده اختصاصي    5کیلومتر    -جاده سیرجان به شیراز  60کیلومتر    -آدرس کارخانه: استان کرمان 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر به آقاي مهندس فیروزآبادي  شرکت  -هرگ

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

 نخواهد شد.
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ر د  بوطه کهمالي بايد بصورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مر  -پیشنهاد فني -4-1

و به همراه ساير اسناد مندرج در دستورالعمل در يک  بندى  شود، در پاکتهاي جداگانه بستهیان ميادامه ب

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

به   -4-2 پاکت  و در يک  باشند  نمايندگان مجاز شرکت  امضاء  و  به مهر  بايد ممهور  و ج  الف، ب  پاکتهاي  کلیه 

گر و موضوع مناقصه بايد به شكل زير بر روى کلیه  یرند. نام و نشانى مناقصهده قرار گ ش  ک و مهر صورت ال

 پاکتها درج گردد:

مناقصه تامین ماشین آالت سنگین داخل سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و  

 حمل کامیونی گندله 

 ق 00/ 1131شماره مناقصه: 

 پاکت ....

 نام مناقصه گر: 

 گر: نشانی مناقصه

 

 به نکات زیر توجه گردد.  تکمیل پاکاتند است جهت هشماوخ

 مناقصه  در شرکت  تضمین پاکت الف: 

به  ضمانت (1 جمعا  مناقصه  در  شرکت  بانكى  اين    مي   ریال(  30.000.000.000)  میلیارد  سی  مبلغ  نامه  باشد. 

و  ضمانت شده  صادر  ايرانى  بانک  توسط  اسناد،  در  شده  اعالم  مشخصات  با  مطابق  تنامه  پ  90  ا بايد  از  روز  س 

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

ماند و در صورت لزوم به  نزد کارفرما مى  تضامین قراردادي نامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه  ضمانت (2

مى تمديد  مناقصه  برنده  مهزينه  از طرف  امرى  چنین  انجام  عدم  تأ  رگناقصهشود.  يا  در  و  قبول  قابل  غیر  خیر 

اين حق را براى  تضامین 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

نشود   (3 تحويل  الف  پاکت  موضوع  مناقصه  در  شرکت  ضمانت  مستردد  بازگشا  ت پاکار  سايچنانچه  عیناً  نشده  يي 

 خواهد شد.

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی
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 مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الكترونیكي ارائه گردد. "ب "کلیه اطالعات موجود در پاکت   •

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

تقسیم بندي    ها گونه تغییرى، در زونكنالعمل، بدون هیچين دستورا  درج دراساس فرمت و ترتیب من 

 و ارائه میگردد: 

 :  بخش اول

 کد اقتصادي ،  تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي •

)رضايت کارفرمايان    ها، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير نامههاگواهي صالحیت •

 بق جداول پیوست يک اين دستورالعمل...  مطا..و ....قبلي(  

 تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران(  •

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

 مبلغ قرارداد .

 

 :  بخش دوم

پیشنهادي براي بهبود )در  و تغییر    رونه نظپیشنهاد فني پیمانكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گ

اسناد   در  مندرج  فني  مشخصات  از  پیمانكار  فني  پیشنهاد  انحراف  لیست  همراه  به  وجود(  صورت 

 )صورت وجود(  

  بخش سوم:

مورد   در  پیمانكار  پیشنهادي  تغییر  و  نظر  گونه  مناقصه.    شرايط هر  اسناد   ... و  قراردادي  بازرگاني، 

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

پیشنهادي دارد بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد بررسي قرار گیرد. در  

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

 ارم: بخش چه

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

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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مناقصه شرکت نماید، هر یک از اعضا    کتی در اینگر در نظر دارد بصورت مشارتوضیح: در صورتی که مناقصه

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

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

 باشد: آنها به محدود نه اما زیر، موارد شامل باید نامه مشارکت، موافقت

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

 .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 سقم  مناقصه از انتخاب  کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل  

 . اطالعات ارائه شده را بررسی نماید

 

 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

با حرف   (1 که  است    « ج»پاکتي  بايست مشخص شده  قیمت  مي  فرم  ها حاوي  اساس  بر  پیشنهادي    پیشنهادي 

 باشد.  در اين فرم و جدول مشخص شده منضم به اسناد مناقصه قیمت 

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

 معتبر باشد.  روز 30پیشنهاد قیمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  (3

ارائه (4 مناقصه  اسناد  مطابق  و حروف  عدد  بصورت  بايد  پیشنهاد  در  وجود     مبلغ مشخص شده  شود. در صورت 

به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادى در    غ ارائه شدهمیان مبال  هرگونه تناقض

شود و چنانچه تناقضى میان قیمت واحد و قیمت کل باشد قیمت کل مالک عمل قرار خواهد  نظر گرفته مى

 گرفت.

 در مي  قیمت قل گاه هر شود. نوشته آن  مقابل در بايد  قیمتها،  مقادير و فهرست(  )يا  جدول اقالم از  يک  هر قیمت  (5

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

 .است گرديده منظور

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

اجتماعي، بیمه تمام   تأمین بیمه  قانوني،  عوارض ساير گمرکي، یات، عوارض باالسري، مال  ي هاهزينه ، گرمناقصه

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

 مگر ت، اس کشور(  خارج  يا  داخل به )مربوط مشابه ي هاساير هزينه وضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است  
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 است  يي هاهزينه 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 صراحت به مناقصه، اسناد در که است تعهدهايي

  گیرد.مي صورت آنها

  پرداخت خواهد شد.و تايید خريدار    فروشنده  يصورتحساب از سو  ارائهدر ازاي    ریالیبصورت    کل مبلغ قرارداد (7

ارائه    ( در تاريخ انجامsanarate.irسايت  مبناي نرخ تسعیر ارز نرخ حواله فروش سامانه سنا )نرخ نیما براساس  

 حساب مي باشد.  صورت

قرارداد،   (8 شدن  مشمول  صورت  در  که  باشد  افزوده  ارزش  بر  مالیات  احتساب  بدون  بايستي  پیشنهادي  مبالغ 

  ،معتبر  بر ارزش افزوده  اتیمال   يگواهو    ي(ات یطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور  بصورت مجزا و در ازاي ارائه  

 شد.پرداخت خواهد توسط فروشنده به خريدار 

قیمتهاي مقادير فهرست( ا)ي جدول (9  است. شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و 

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

 .نمايند پیوست

 قلم مبنا  آن  کل  قیمت  قلم، آن کل  قیمت  با  قلم  هر بهاي واحد و مقدار  ضرب  حاصل بین تناقض  صورت  در(11

بود. همچنین   پیشنهاد   مبلغ پیشنهاد، مبلغ با اقالم کل قیمتهاي  جمع حاصل  بین تناقض صورت درخواهد 

 بود. خواهد مبنا 

 ارزیابی پیشنهادها  (5

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

 نبايد هیچگونه و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. یشنهادهايشانپ مورد

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

 شود. مي محسوب پیشنهاد  جدانشدني  جزء

به    خريدارچنانچه    در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.  گهر سیرجان  شرکت توسعه آهن وفوالد گل

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

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

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

بد که  در  رصورتي  مناقصه  برنده  15مدت  رنده  تعیین  از  پس  ضمانت   روز  نباشد،  پیمان  انعقاد  به  امه  نحاضر 

 وي ضبط و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.  شرکت در مناقصه 
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ملیات  برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط با موضوع ع

 مناقصه مي باشد.مورد 

تباني کرده  اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان  و متخلفین تحت  هرگاه  باطل خواهد شد  اند مناقصه 

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

 ان گرمناقصه سئواالت  (6

طي نامه   توانند سئواالت خود را ن مىگرامناقصه در صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، (1

 ارسال نمايند.  ادرس زير هب، 4مطابق بند از طريق ايمیل يا به صورت کتبي رسمي 

هرگونه تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت کتبى به اطالع   (2

 گران دعوت شده خواهد رسید.  مناقصه

خانم مهندس غني  به  22 پالک  ، يغرب كم ي و  يس  ابان یخ  ،الوند ابان یخ  ،نیرژانت آ دان یان، متهرآدرس:  •

 09131982243شماره تماس:  پور

 gisdco.irs.ghanipour      com@gmail.ghanipour88@آدرس ايمیل 

 

بندهای  چ    از  یک  هر  خالف  انانچه  به  برثفوق  عالوه  برسد  م  بات  قانونی  ازات جقبول  ارائه  های  از  ناشی 

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

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 يخ :  /   / تار     : رکتشنام 

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

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
mailto:Ro.firoozabadi@gmail.com


  
  
 

 

  
  

  قرارداد
  

داخل سايت شركت توسعه آهن و سنگين تامين ماشين آالت 
 حمل كاميوني گندلهو  فوالد گل گهر

  
 

  في مابين
  
  

  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر
  و

  00000000000000شركت 
  
  

  
  شماره قرارداد: 

  : قرارداد تاريخ
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دا  م     
  

نايب رئيس  اين قرارداد في ما بين شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمايندگي آقايان محمد محياپور به عنوان مديرعامل و
شناسه  باسيرجان  شهرستان شركتهاي ثبت اداره در 3136جعفر صالح به عنوان عضو هيات مديره ثبت شده به شماره  هيات مديره و

جاده اختصاصي  5جاده شيراز، كيلومتر  50، به نشاني سيرجان، كيلومتر 411395415655و شماره اقتصادي  14000228625ملي 
 ...........................شود از يكسو و شركت ، كه از اين پس در اين قرارداد كارفرما ناميده مي 7817999738معدن گل گهر، كدپستي 

و شماره  ............................با شناسه ملي   ................،ثبت شده به شماره  .....................به عنوان  ..................اي به نمايندگي آق
به نشاني  ...........................................اقتصادي 
كه از اين پس در اين قرارداد پيمانكار ناميده ، ..............................................................................................................................

مي شود از سوي ديگر، مطابق مواد و شرايط ذيل منعقد گرديد و طرفين با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعايت مفاد قرارداد مي 
  باشند.

  
  قراردادموضوع  -1ماده 

و حمل گندله از مبادي كارخانجات گندله  كارفرما بارگيري و حمل محصوالت داخلي سايت«، عبارت است از  موضوع قرارداد
  »سايت كارفرما سازي به 

  
 قرارداد مدارك و اسناد - 2ماده
   : است زير مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد اين

  قرارداد حاضر -1
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  03/03/1378مورخ  1088/102-842/54پيمان موضوع بخشنامه شرايط عمومي  -2

  جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع مي باشند و جزء الينفك قرارداد مي باشد.
 HSEدستورالعمل  -3

 مكاتبات و گزارشها كارها، دستور ها، ابالغيه ها، الحاقيه ها، جلسه صورت -4

 خريدار محيط زيست و بهداشت ايمني، مديريت سوي از ابالغي محيطي زيست و ايمني هاي دستورالعمل و ها نامه آئين كليه -5

  .باشند مي قرارداد الينفك جزء كه
 طرف دو يابين ابالغ پيمانكار به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حين كه اصالحي و تكميلي اسناد -6

  .شود مي توافق قرارداد
 مي كارها صحيح انجام جهت در تنها فوق صورت به ها اولويت رعايت و بوده يكديگر مكمل قرارداد مدارك اسناد و  :تبصره

 نشده مجدد تاكيد و تكرار ديگر هاي قسمت در و آمده قرارداد هاي قسمت از بعضي در احيانا كه تكميلي هاي شرح و باشد

 .بود نخواهد مسموع پيمانكار طرف از ادعايي هيچگونه رابطه اين در و شود نمي محسوب تناقض موارد از است

  
، آيين نامه ها و مقررات و پيوست هاي مربوطه در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك قرارداد، اولويت با قرارداد حاضر

  داخلي كارفرما و سپس شرايط منضم به پيمان است.
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  قرارداد مدت - 3 ماده

مي باشد؛ كه در صورت صالحديد كارفرما و  16/02/1403لغايت  17/02/1400مدت قرارداد شامل سه دوره يك ساله از تاريخ 
  رضايت از عملكرد پيمانكار و با درخواست دستگاه نظارت در پايان هر سال تمديد و به پيمانكار ابالغ مي گردد.

  
   شرح كار -4ماده

ائه خدمات حمل آهن اسفنجي، به منظور ار داخل سايت شركت توسعه آهن و فوالد گل گهرعبارت است از تامين ماشين آالت 
ساير امورات محوله ابالغي از سمت دستگاه  وريميت، مواد فعال، لجن، ضايعات نرمه گندله ،  گندله،بارگيري فروش محصوالت ، 

  نظارت  
  كارخانه تا محل دپو و پهن كردن بار ينوار خروج ري، حمل محصول از ز يريبارگ -
  تيسا يداخل ياز دپو يوني) بصورت كامDay Bin( ديشارژ گندله به خط تول – 

  تيسا يگندله در محل دپو اختصاص نيفا يحمل و دپو ساز -
  تيسا يدر محل دپو اختصاص ي، حمل و دپوساز يري، بارگ اءيلجن اح يحوضچه ها هيتخل -
  سوخته) تيميگندله ، لجن و ر نيمحصوالت شامل فا ريو سا يبار (اعم از آهن اسفنج ميفروش و تنظ يريبارگ -
  در اختيار گذاشتن ماشين آالت  به صورت مقطعي براي ساير واحدها -
  حمل آهن اسفنجي فعال شده و انتقال به دپو اختصاصي -
  در اختيار  نظافت صنعتي    -
  و خارج سايت به تشخيص دستگاه نظارت ) استفاده تانكر آبپاش (داخل -
  استفاده از گريدر (داخل و خارج سايت به تشخيص دستگاه نظارت ) -
نظارت در جاي ديگري  و در صورت لزوم به تشخيص دستگاه استفاده از بابكت در خروجي هاي كارخانه  به صورت تمام وقت -

  نيز استفاده شود.
  ات و در صورت لزوم به تشخيص دستگاه نظارت در جاي ديگري نيز بكارگيري شود .استفاده از ليفتراك در انبار قطع -
در صورت نياز به انجام خدمات انواع ديگر ماشين آالتي كه قيد نگرديده ، نرخ و ساعات كاركرد  با توافق كتبي طرفين تعيين و  -

  توسط پيمانكار  قابليت اجرا خواهد داشت.
گل گهر ، كارخانه گندله  2گل گهر ، كارخانه گندله سازي شماره  1كارخانه گندله سازي شماره  حمل كاميوني گندله از مبدأ -

سازي فوالد سيرجان ايرانيان و كارخانه گندله سازي گهر زمين به مقصد شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر و تخليه در دپوهاي 
  اختصاصي سايت كارفرما.

  
  

  دمات ، تناژ ، مسيرهاي حمل محصوالت)الف ) جدول حمل تناژي (شرح خجدول 

  مبلغ ساليانه مبلغ حمل هر تن تناژ ساليانه (تن) (Km)بازه مسافت   جبهه كار مورد نظر رديف

1  
نوار  ري، حمل محصول از ز يريبارگ

كارخانه تا محل دپو و پهن  يخروج
  كردن بار

      3,200,000  2تا  1
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2  
بار (اعم از  ميفروش و تنظ يريبارگ

محصوالت شامل  ريو سا يآهن اسفنج
  سوخته) تيميگندله ، لجن و ر نيفا

از محل دپوهاي موردنظر 
براساس تناژ خروجي 
  توزين محاسبه ميشود.

3,300,000      

3  
،  اءيلجن اح يحوضچه ها هيتخل
در محل  ي، حمل و دپوساز يريبارگ

  تيسا يدپو اختصاص
      40,000  3تا  2

4  
گندله در محل  نيفا يسازحمل و دپو 

  تيسا يدپو اختصاص
      100,000  4تا  3

5  
 Day( ديشارژ گندله به خط تول

Binياز دپو يوني) بصورت كام 
  تيسا يداخل

      1,000,000  2تا  1

    جمع كل :

  
  تعداد دستگاه حداقلي الزامي شرح فوق

  دستگاه آماده به كار 12  يا معادل 420لودر 
  دستگاه آماده به كار 16  چرخ 10كاميون 

  دستگاه آماده به كار 2  يا معادل 220بيل مكانيكي چرخ الستيكي 
  دستگاه آماده به كار 2  بيل مكانيكي چرخ زنجيري

  
كه حجم كار در جبهه كاري بيشتر شده بنا به تشخيص دستگاه نظارت از ساير جبهه تبصره : پيمانكار موظف است در زمان هايي 

  كارها كسر و به محل مورد نظر اعزام نمايد .

  حداقل ماشين آالت الزامي مورد نياز شرح جدول الف مربوط به حمل تناژي ( جدول فوق )
  توضيحات  شرح ماشين آالت

  1رديف 
  چرخ ، 10دستگاه كاميون  8عادل ، ميا  420دستگاه لودر  3

  يا معادل 220دستگاه بيل مكانيكي چرخ الستيكي 2
  ساعته 24به صورت 

  2رديف 
ستقرار ادستگاه بيل زنجيري جهت  2يا معادل ،  420دستگاه لودر  5

  روي سكوهاي تنظيم بار باسكول خروجي
  ساعته 24بصورت 

  كاميون ها مجهز به شوت تراكي  چرخ 10دستگاه كاميون  2يا معادل ،  420دستگاه لودر  1  3رديف 
  كاميون ها مجهز به شوت تراكي  چرخ 10دستگاه كاميون  2  4رديف 

  چرخ 10دستگاه كاميون  4يا معادل ،  420دستگاه لودر  3  5رديف 
انجام شرح فعاليت در زمانهاي توقف يا افت تناژ 

 ، پيمانكار موظف به انجام فعاليت 03 ورودي نوار
  بالفاصله پس از ابالغ دستگاه نظارت مي باشد.
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  اساس ساعت كاركرد ) :ب ) ماشين آالت مورد نياز كارفرما ( محاسبه بر جدول 

  ساعت كاكرد (روزانه)  تعداد  نوع دستگاه رديف
نرخ هر ساعت 

  كاركرد

نرخ روزانه هر 
دستگاه بازا ساعت 
  كاركرد اعالمي

جمع كل (به ازاي 
  روز در سال) 365

        10  1  تن 10ليفتراك   1
        12  1  يا معادل S250بابكت   2
        24  1  420لودر   3
        24  1  چرخ 10كاميون   4
        8  1  گريدر  5
        24  1  تانكر آب پاش  6

7  
بيل مكانيكي چرخ 

  يا معادل 220زنجيري 
1  12        

    مجموع كل :
  

، نرخ هاي مربوط ه در جدول فوق الذكر قيد نگرديده استدر صورت نياز به انجام خدمات انواع ديگر ماشين آالتي ك-1تبصره 
  اجرا خواهد داشت.با توافق كتبي طرفين تعيين و قابليت 

  ساعت مي باشد. 24در شبانه روز براي ماشين آالت  حداكثر ساعت كاركرد -2تبصره 

  ج ) جدول قيمت حمل گندله :جدول 

مسافت   مقصد  مبدأ رديف
(Km) 

  جمع  نرخ حمل هر تن  تناژ (تن)

1  
كارخانه گندله سازي 

  گل گهر 1شماره 
شركت توسعه آهن 
  و فوالد گل گهر

تا  11,5
13,5  

200,000      

2  
كارخانه گندله سازي 

  گل گهر 2شماره 
شركت توسعه آهن 
  و فوالد گل گهر

      800,000  9تا  7

3  
كارخانه گندله سازي 
  فوالد سيرجان ايرانيان

شركت توسعه آهن 
  و فوالد گل گهر

      120,000  6تا  4

4  
كارخانه گندله سازي 

  گهرزمين
شركت توسعه آهن 
  و فوالد گل گهر

      250,000  14تا  13

    جمع كل :
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كليه تناژهاي ثبت شده در جدول فوق بر مبناي برنامه ريزي توليد مي باشد و هرگونه تغييري در ميزان ذكر شده (كسر  – 1تبصره 
تناژ توسط پيمانكار حمل الزم االجرا مي باشد ، لذا ابالغ حمل كمتر از دستگاه نظارت يا افزايش تناژ) و هرگونه تغييري از سوي 

 مذكور تعهدي براي كارفرما ايجاد نمي كند .

در صورت نياز كارفرما به حمل گندله از مبادي ديگري كه در جدول فوق اشاره نشده ، پس از توافق كتبي طرفين انجام  -2تبصره 
  توسط پيمانكار صورت مي پذيرد.

 
  

  مبلغ قرارداد
    جدول الف ) حمل تناژي
    ساعتيجدول ب ) تامين ماشين آالت 

    جدول ج ) حمل گندله ورودي
    جمع كل :

  
  

  و نحوه پرداختقرارداد مبلغ - 5 ماده
  ريال مي باشد...............................به ميزان  ،روز كاري 365احتساب با براي سال اول قرارداد، قرارداد برآوردي مبلغ 

 كل مبلغ قرارداد بصورت ريالي پرداخت ميگردد.  -5-1

پرداخت بر اساس صورت حساب هاي تنظيمي و ارسالي پيمانكار منضم به مستندات الزم و پس از بررسي و تاييد دستگاه  -5-2
 نظارت كارفرما انجام خواهد شد.

ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلقه به صورت حساب هاي پيمانكار صرفاً در صورتي به پيمانكار پرداخت خواهد شد كه  -5-3
پيمانكار در نظام ارزش افزوده سازمان امور مالياتي ثبت نام كرده باشد و گواهي معتبر اين موضوع را از سازمان مربوطه ارائه نمايد، 
همچنين نسبت به صدور صورت حساب فروش كاال و خدمات وفق مقررات و فرم هاي نمونه ابالغي سازمان امور مالياتي به نام 

  د.كارفرما اقدام نموده باش
  
  افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد  -6ماده  

(بيست وپنج درصد)  %25مي تواند در طول مدت قرارداد حجم كارهاي موضوع قرارداد را با رعايت آيين نامه معامالت تا  كارفرما
  مبلغ اوليه قرارداد افزايش يا كاهش دهد.

  
  بهاء آحاد تعديل - 7 ماده
قطعي بوده و در سال بعد براساس نرخ تورم اعالمي از  1400هاي واحد مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد در سال قيمت

  سوي بانك مركزي، توسط كارفرما در خصوص تعديل آحاد بهاء تصميم گيري خواهد شد. 
  

  تنفيذ قرارداد -8 ماده
  قرارداد با حصول شرايط زير تنفيذ شده تلقي ميگردد:

  الف) امضاي قرارداد 
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  ) ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات ب
  ) نامه ابالغ شروع به كار از سوي كارفرما  ج

به مفهوم انصراف پيمانكار تلقي شده و كارفرما روز از تاريخ امضاي قرارداد  7حداكثر ظرف  الذكر فوق تضمينتبصره: عدم ارائه 
  نمايد.  تضمين  شركت در مناقصه پيمانكار را ضبط و وصولداد، اين حق را دارد تا ضمن فسخ اين قرار

  
  كسورات قانوني -9ماده 

  كه در اين راستا به شرح ذيل از سوي كارفرما عمل مي گردد:  مي باشد پيمانكار عهده به قانوني كسورات كليه پرداخت
 معادلپيمانكار، وضعيت صورت هرمبلغ تاييد شده  از كارفرما اجتماعي، تامين قانون 38 ماده در مقرر تكاليف رعايت در بيمه:

باقيمانده و سپرده مذكور را پس  وضعيت صورت آخرين كارفرماقرارداد پايان در و مي نمايد كسر بيمه حق سپرده عنوان به 5%
  به پيمانكار پرداخت مي نمايد. اجتماعي تأمين سازمان از از ارائه مفاصاحساب

 
  

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمين - 10 ماده
مورد تاييد و  قيد بدون بانكي نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام پيمانكار به قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمين منظور به

مالي  حساب تسويه از اتمام قرارداد و  پس مزبور بانكي نامه ضمانت دهد.مي تحويل كارفرما مبلغ قرارداد، به %5به ميزان كارفرما
   .شود مي داده عودت پيمانكار به و تائيد دستگاه نظارت

تحويل قطعي و  از پس مبلغ مذكورگردد.  مي كار كسر انجام حسن تضمين بعنوان %10معادل پيمانكار، به پرداخت هر مبلغ از
  .گرديد خواهد مسترد پيمانكار به تائيد دستگاه نظارت،

  
  تعهدات پيمانكار – 11 ماده

پيمانكار متعهد است قبل و در حين اجراي موضوع قرارداد تمامي قوانين ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها و ضوابط مربوط به قانون  -
كار ، قانون تامين اجتماعي ، قانون ماليات ها اعم از مستقيم و ساير قوانين مربوط و ساير قوانين موضوعه كشور جمهوري اسالمي 

، كليه كاركنان استخدامي ، محيط كارفرما و خارج از آن ( تا حدي كه در ارتباط با موضع قرارداد حاضر  ايران را در خصوص خود
باشد ) را بطور كامل رعايت نمايد ، به نحوي كه نيازي به نظارت ، كنترل ، بازرسي و امثالهم از سوي كارفرما در خصوص اجراي 

مانكار اقرار نموده است كه داراي كليه گواهي هاي قانوني مربوط براي اجراي تعهدات قانوني توسط پيمانكار نباشد. همچنين پي
موضوع قرارداد را كسب نموده است و كاركنان وي نيز حسب مورد داراي گواهي نامه هاي قانوني مرتبط هستند. پيمانكار متعهد 

ختلف اين قرارداد به آن اشاره شده و يا خواهد شد است چنانچه دستور العمل هاي ابالغي از سوي كارفرما ( كه در بند ها و مفاد م
) مغاير با قوانين، بخشنامه ها ، دستور العمل ها و ضوابط مربوط باشد ضمن اعالم فوري مراتب كارفرما از بكارگيري آنها خودداري 

ابق با عدم رعايت مقررات مزبور از نموده و تا زمان رفع ابهامات و مغايرت ها راساً و به مسئوليت خود، اقدامات اجرائي الزم را مط
ناحيه پيمانكار و كاركنان وي در ارتباط با اجراي موضوع قرارداد بروز نمايد ، تمامي آثار مرتبط ناشي از قصور پيمانكار و كاركنان 

  وي متوجه پيمانكار است و كارفرما از هرگونه تبعات منفي ناشي از آن كامالً بري و مصون خواهد بود.
كليه موارد ايمني در رابطه با پرسنل، ماشين آالت و تجهيزات، عمليات اجرايي و ساير موارد بر عهده پيمانكار است.  رعايت -

مسئوليت حوادث منجر به جرح و يا فوت پرسنل پيمانكار برعهده پيمانكار مي باشد و مسئوليتي از اين بابت متوجه كارفرما نخواهد 
  پيمانكار برعهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين زمينه هيچ گونه مسوليتي ندارد.و مسوليت مدني كليه پرسنل بود. 
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پيمانكار مسئول حسن اجراي كامل تعهدات ناشي از اين قرارداد به شرح مندرج در مفاد آتي است و در قبال خسارت وارده به  -
ر يا تسامح و تعلل كاركنان و كارگران پيمانكار باشد ) سببًا كارفرما ( اعم از آن كه ناشي از دستورات مستقيم و غير مستقيم پيمانكا

يا مباشرتاً اعم از آنكه ناشي از قصور يا تقصير باشد مسئول بوده و مكلف به جبران خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ، مادي و 
ر خساراتي به تجهيزات و تاسيسات موضوع معنوي و تفويت منافع كارفرما مي باشد و چنانچه بر اثر سهل انگاري و بي توجهي پيمانكا

قرارداد گردد، كارفرما اقدام به برآورد هزينه و ضرر و زيان ناشي از اين سهل انگاري را نموده و به حساب پيمانكار منظور مي نمايد 
.  

ورت لزوم عمليات پيمانكار موظف است عمليات اجرايي و نيروي انساني و تخصصي خود را به نحوي ساماندهي نمايد كه در ص -
  ساعته انجام شود. 24به صورت سه شيفت و به طور 

پيمانكار موظف به تامين تمامي نيروي انساني مورد نياز با تخصص هاي الزم در سطوح مختلف و همچنين تامين و پرداخت كليه  -
بهداشت، درمان،  شير وكيك، خوراك ،هزينه هاي حقوق ، دستمزد، مزايا، حق بيمه تامين اجتماعي، حق سنوات ، مرخصي ساليانه، 

لباس و كفش و لوازم ايمني و سالمت و بهداشت فردي و جمعي، رفت و آمد و بطور كلي هر نوع هزينه اي كه براي بكار گماردن 
  آنان ضروري باشد با رعايت شرايط درج شده در مفاد قبلي ، به منظور تحقق موارد مندرج در مفاد قرارداد مي باشد .

انكار نسبت به امكان تأمين نيروي انساني، ماشين آالت قرارداد اطمينان حاصل كرده است و نيز ميزان دستمزدها و كليه هزينه پيم -
هاي اجراي طرح، تجهيزات و بارگيري، بيمه، حمل و تخليه و ... را از هرجهت منظور نموده است و از اين بابت بعداً حق هيچ گونه 

  اعتراضي نخواهد داشت.
پيمانكار هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و مقررات مربوط به عوارض، ماليات و ... كه تا تاريخ انعقاد  -

قرارداد معمول و مجري بوده و نيز سود خود را از هر جهت منظور نموده است و از اين بابت بعداً حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد 
  داشت.

هاي مختلف با هزينه خود تامين  است كه كليه كاركنان مورد نياز براي اجراي مفاد قرارداد را با توجه به تخصصپيمانكار متعهد  -
  نمايد.

كليه هزينه هاي مربوط به تأمين كليه ابزارآالت و قطعات يدكي و مواد مصرفي، سوخت و ابزارآالت مورد نياز براي نگهداري و  -
ل و نقل موضوع قرارداد و بيمه شخص ثالث و بدنه و تخلفات راهنمايي و رانندگي، هزينه هاي تعميرات ماشين آالت بارگيري و حم

  پرسنلي و عوارض قانوني در تعهد پيمانكار مي باشد.
تامين هزينه هاي مربوط به حقوق و مزايا و ساير نياز هاي قانوني كاركنان پيمانكار منجمله اياب و ذهاب، مسكن، هزينه هاي  -

شرايط درج شده در مفاد قبلي به عهده پيمانكار مي باشد. تامين لباس كار كفش و كاله و ساير  بهداشت كار با رعايت درماني و
  وسايل ايمني جهت كاركنان پيمانكاران طبق مقررات كار الزامي مي باشد.

وع قرارداد و عملكرد و اقدامات پيمانكار متعهد است گزارش هاي مربوط به كليه خدمات ارائه شده منطبق بر شرح خدمات موض -
بعمل آمده در خصوص وظايف محموله از سوي كارفرما را بر اساس استاندارد هاي مربوطه و منطبق بر فرمهاي پيشنهادي كه مورد 

  تاييد كارفرما خواهد گرفت در سه نسخه بصورت روزانه ، هفتگي و ماهانه تهيه و تنظيم و در اختيار كارفرما قرار دهد .
و يمانكار موظف است ماشين آالت مورد استفاده در اين قرارداد را برابر ضوابط راهنمايي و رانندگي بيمه شخص ثالث نمايد پ -

  را به كارفرما تحويل دهد. هاو كپي آنهمچنين معاينه فني معتبر و مورد تاييد دستگاه نظارت و مديريت ايمني را اخذ نموده 
حفاظت كارگاهي در خصوص كاركنان خود ، كارفرما و اشخاص ثالث در محدوده عملياتي مسئوليت رعايت موارد ايمني و  -

  قرارداد برعهده پيمانكار است و كارفرما در مقابل خسارات مادي و معنوي و جاني هيچگونه تعهد و مسئوليتي ندارد .
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نسبت به تعمير يا جايگزيني  ساعت 8تا ثر ، حداكدر صورت خرابي هر دستگاه پيمانكار موظف است پس از متوقف شدن هر دستگاه -
درصد از مبلغ صورت  15تا  1از  مي تواند به تشخيص خود دستگاه نظارت دستگاه آماده به كار اقدام نمايد در غير اين صورت 
  وضعيت ماهيانه پيمانكار به عنوان جريمه كسر نمايد.

  رت را پرداخت نمايد.پيمانكار متعهد مي گردد در صورت ريزش بار از كاميون خسا -
  پيمانكار موظف مي باشد كه مواد اسفنجي فعال شده را جمع آوري حمل نمايد. -
پيمانكار موظف مي باشد سه كاميون را مجهز به شوت (تراكي) نمايد كه جهت حمل لجن ، فاين و مواد فعال مورد استفاده قرار  -

  گيرد.
توسط پيمانكار در حين اجراي قرارداد، كارفرما مي تواند دستگاه هاي كسري را در صورت عدم تامين ماشين آالت مورد نياز  -

  درصد باالسري به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد. 25مستقيما تامين و با احتساب 
مهيا  سالمت كاركنان ، امكانات درماني اضطراري را در محيط كارفرما HSEپيمانكار موظف است در حد مورد نياز استاندارد  -

  نمايد و براي انتقال آسيب ديده و يا در موارد اورژانس براي انتقال به بيمارستان شهر توسط آمبوالنس راساً اقدام نمايد.
 مانكاريپ ياجرائ ياز كارها ديكارفرما در بازدكه از سوي  ستيز طي، بهداشت و محيمنيا مربوط به امور پيمانكار موظف است در -

، برحسب مورد و دينسبت به رفع آنها اقدام ننما مانكاري، چنانچه پيپس از اعالم و هشدار كتب دينمامي را مشاهده  منيا موارد نا
كسر  مانكاريو از محل مطالبات پ (پنج درصد) صورت وضعيت مربوطه تعيين %5و حداكثر تا  تناسبم يا مهيموضوع جر تياهم

  .خواهد شد
  نفر كارشناس ايمني ) مي باشد. 1نفر سرشيفت و  1نفر كارشناس ايمني ( هر شيفت  3رشيفت و نفر س 3پيمانكار مؤظف به تأمين  -
نفر سرشيفت بايستي به تاييد مديريت  3و صالحيت  HSEنفر كارشناس ايمني فوق الذكر بايستي به تاييده مديريت  3صالحيت  -

  از مديريت هاي مربوطه اخذ نمايد . حمل و نقل و انبارها كارفرما برسد و پيمانكار بايد تاييده كتبي
چنانچه به دليل قصور پيمانكار در نگهداري از تجهيزات و يا قصور ناشي از بهره برداري نا مناسب از تجهيزات مربوط ، خسارتي  -

مشخص و متوجه تجهيزات گردد ، كل مبلغ مربوط به تعميرات ، مصالح ، قطعات و ابزار خاص استفاده شده توسط دستگاه نظارت 
به بدهكار حساب پيمانكار منظور مي گردد. ميزان خسارت دريافتي ناشي از قصور پيمانكار توسط كارفرما تعيين و به پيمانكار ابالغ 

  خواهد گرديد.
ونه دگي مي باشد و در صورت مشاهده هرگپيمانكار موظف به رعايت كامل قوانين جمهوري اسالمي، مقررات راهنمائي و رانن -

فرما، به تشخيص دستگاه نظارت، كارفرما مجاز به فسخ قرارداد بصورت يك طرفه پس از سه ز موارد فوق در محدوده كارتخلف ا
  بار اخطار كتبي مي باشد و در صورت بروز هر گونه خسارت احتمالي پيمانكار مسئول جبران آن مي باشد.

به عملكرد خود را به نحوي اعالم و ارائه نمايد كه كارفرما پيمانكار متعهد مي گردد صورت حساب ها و گزارشات مالي نسبت  -
بتواند بر اساس آن و طبق استاندارد هاي حسابداري و اسناد حسابداري ، دفاتر مالي خود را تنظيم نموده به نحوي كه مراتب مورد 

  قبول حسابرس و بازرس قانوني شركت واقع گردد.
  نمايد. كارفرما مطابق با پيوست قرارداد را رعايت HSEمتعهد مي گردد دستورالعمل  پيمانكار -
پيمانكار بايد تجهيزات و محيط كار را در شرايط ايمن تحويل گيرد و متعاقباً  چنانچه به هر دليل حادثه اي اتفاق افتد ، پيمانكار  -

  مسئول خواهد بود .
ابط قانوني در رابطه با دستگاهها و كليه پرسنل و نيز پيمانكار ملزم به رعايت و اجراي كليه مقررات ايمني و حفاظتي طبق ضو -

امكاناتي كه احتماالً از جانب كارفرما در اختيار وي قرار خواهد گرفت مي باشد و مسئوليت هرگونه حادثه مالي و جاني در اين مورد 
  متوجه پيمانكار خواهد بود.
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د هاي قانوني از وظايف پيمانكار مي باشد . درصورت عدم رعايت تهيه وسايل ايمني فردي براي كاركنان پيمانكار طبق استاندار -
دقيق استاندارد ها و عدم كنترل و نظارت در استفاده از وسايل مربوطه، پيمانكار برابر نظر ايمني فني و آتشنشاني كارخانه مشمول 

  جريمه خواهد شد.
و هرگونه مغايرت و  مي باشد آهن اسفنجي بارگيري شدهپيمانكار متعهد به تحويل كامل آهن اسفنجي مطابق كميت و كيفيت   -

كه ناشي از حمل و قصور پيمانكار باشد(به تشخيص كارفرما)، به عهده پيمانكار مي  به انباركسري آهن اسفنجي در هنگام تحويل 
  باشد وكارفرما مي تواند؛ جريمه اي مطابق قيمت فروش به حساب پيمانكار محسوب نمايد.

  ظف است كليه اطالعات مورد نياز كارفرما و مرتبط با قرارداد را ارائه نمايد.پيمانكار مو -
ورود و خروج ماشين آالت پيمانكار به سايت كارفرما در طي مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگاه نظارت و مديريت حراست  -

  كارفرما مجاز خواهد بود.
  از استخدام اتباع بيگانه و معتـادان به مواد مخدر بمنظور اجراي تعهدات ناشي از اين قرارداد خودداري نمايد.  پيمانكار موظف است -
پيمانكار موظف به رعايت مسائل زيست محيطي و جلوگيري از ايجاد آلودگي هوا، آب و خاك و در نتيجه انتشار گرد و غبار،  -

  همچنين خودداري از تخليه مواد مازاد در محل بارگيري مي باشد.دود، ريزش مواد در حين تخليه و دپو و 
نمايد به نحوي كه به  ماشين آالتپيمانكار بايد بالفاصله اقدام به جايگزين نمودن ،  ماشين آالتدر صورت خرابي يا نقص فني  -

  انجام عمليات موضوع قرارداد خللي وارد نشود .
يز كارگاه در سايت كارفرما به منظور انجام سرويس دوره اي و تعميرات جزيي در سايت پيمانكار متعهد مي گردد نسبت به تجه -

  به منظور سرعت عمل در راه اندازي ماشين آالت اقدام نمايد.
تجهيز كارگاه ( شامل تهيه و تجهيز كانكس اداري ، كانكس محل استقرار و استراحت كاركنان ، محل غذاخوري و تعميرگاه )  -

  هزينه پيمانكار مي باشد .به عهده و 
  اقدام نمايد.طفاي حريق در كليه ماشين آالت پيمانكار موظف است نسبت به نصب كپسول ا-
پيمانكار موظف است حداكثر تا تاريخ هشتم هر ماه صورت وضعيت ماه قبل خود را به دستگاه نظارت ارائه نمايد و در صورت -

ارفرما مخير است به ازاي هر روز تاخير تا يك درصد از مبلغ صورت وضعيت تاخير در تحويل صورت حساب، دستگاه نظارت ك
  همان ماه پيمانكار را كسر نمايد.

تعميركاران و سرشيفت هاي پيمانكار بايستي ابتدا به تاييد دستگاه نظارت كارفرما  معرفي كليه رانندگان حمل و نقل سنگين،ورود و -
  برسد.

ساعت مي باشد در صورت نياز كارفرما به استفاده بيشتر،  24عات كاركرد آنها در قرارداد كمتر از دستگاهها و ماشين آالتي كه سا -
پس از تاييد دستگاه نظارت معادل ساعات كاركرد اضافه توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت و متعاقبا توسط پيمانكار بابت كاركرد 

  دستگاه استيجاري پيمانكار منظور مي گردد. 
رت نياز به انجام خدمات ديگر ماشين آالتي كه در قرارداد ديده نشده، پس از توافق كتبي طرفين تعيين و توسط پيمانكار در صو -

  قابليت اجرا دارد.
  تعميرات تجهيزات كارواش و خريد لوازم مصرفي بر عهده پيمانكار مي باشد. -
باشد بديهي است در صورت خرابي ، نقصان و يا از بين رفتن هر كليه تجهيزات كارواش به صورت امانت در اختيار پيمانكار مي -

كدام از تجهيزات مربوطه بر اثر تعدي و تفريط پيمانكار (به تشخيص دستگاه نظارت) كارفرما نسبت به تعمير و يا جايگزيني تجهيزات 
  منظور خواهد شد. به حساب بدهي پيمانكار 1,30مربوطه اقدام خواهد نمود و هزينه مربوطه با اعمال ضريب 

  پيمانكار موظف به شستشوي ماشين آالت كارفرما  با هماهنگي دستگاه نظارت مي باشد. -
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چنانچه با صالحديد كارفرما نياز به اندازه گيري تناژ هر يك از محصوالت توليدي يا ورودي كارخانه باشد ، پيمانكار موظف به  -
  توزين مي باشد .

  محصوالت در محل هاي اختصاصي كه توسط كارفرما تعيين گرديده مي باشد . سازيپيمانكار موظف به دپو -
  حضور نماينده اي از پيمانكار جهت انجام هماهنگي الزم با دستگاه نظارت الزامي است . -
  شد .پيمانكار موظف به عدم استفاده از ماشين آالت حمل و نقل فرسوده كه فاقد كيفيت و ضريب اطمينان الزم هستند مي با -
پيمانكار موظف است صورت وضعيت هاي خود را در بخش تناژي و ساعت كاركرد ماشين آالت مطابق فرمت اعالمي دستگاه  -

  نظارت تنظيم و به كارفرما ارائه نمايد .
 مبناي محاسبه تناژ محصوالت جابجا شده در سايت كارفرما ، گزارش هاي سيستم توزين نصب شده بر روي خطوط كارفرما و -

  تناژ بارگيري فروش محصول بر روي كاميونها ، قبض باسكول هاي سايت كارفرما مي باشد .
پيمانكار  موظف به تامين مخازن سوخت از سايت كارفرما و مراقبت از آنها متناسب با دستورالعمل هاي واحد ايمني و بهداشت  -

(HSE) .كارفرما مي باشد  
كار و هدف قرارداد و موقعيت اقليمي محل و موضوع اين قرارداد اقدام به انعقاد قرارداد پيمانكار با اطالع كامل از مشخصات  -

  نموده ، لذا عذر عدم اطالع در اجراي مفاد قرارداد مسموع و پذيرفته نخواهد شد .
ارتباطي ، شرايط عملياتي پيمانكار بدينوسيله اعالم مي دارد كه از محل اجراي كار بازديد بعمل آورده و از طبيعت محل ، راه هاي  -

، تسهيالت موجود در منطقه ، شرايط اقليمي و هر آنچه براي اجراي عمليات موضوع قرارداد الزم و در آن مؤثر است از جمله تأمين 
نوان نيروي انساني الزم اعم از رانندگان ، نيروي متخصص و ... و ساير مطالب مربوطه كامالً مطلع شده و حق هيچگونه ادعايي به ع

خسارت و هزينه هاي اضافي بابت عواملي كه در اين بند ذكر شده و ساير عوامل از اين قبيل را نخواهد داشت . لذا پيمانكار تأييد 
در مورد آن مستند مي نمايد كه هنگام امضاي قرارداد مطالعات كافي را بعمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند 

  گردد . به جهل خود
پيمانكار متعهد به تحويل كامل گندله مطابق كميت و كيفيت گندله بارگيري شده از شركت هاي مورد معامله مي باشد و هرگونه  -

مغايرت و كسري گندله كه ناشي از مسائل حمل و قصور پيمانكار باشد بعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما مي تواند جريمه اي مطابق 
  ب پيمانكار منظور نمايد .قيمت خريد بحسا

  
  تعهدات كارفرما –21ماده 

 رداخت حق الزحمه پيمانكار بر اساس مفاد اين قرارداد، پس از كسر كسورات قانوني و تائيد دستگاه نظارت.پ -12-1

مفاد قرارداد به نحو احسن و چنانچه به تشخيص كارفرما، پيمانكار نتواند تمامي يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به  -12-2
  تمام و كمال انجام دهد كارفرما مي تواند انجام بخشي از موضوع قرارداد را به پيمانكار ديگري واگذار نمايد.

  
   نمايندگان طرفين قرارداد – 31ماده 

يد ، اين نماينده در تمام كارفرما معرفي نماپيمانكار موظف است؛ براي اجراي اين قرارداد نماينده تام االختيار تعيين و كتباً به  -13-1
  بايد پاسخگو به كارفرما باشد. اوقات شبانه روز

مي باشد. پيمانكار موظف است كه كارهاي اجرائي  حمل و نقل و انبارهادستگاه نظارت قرارداد از سوي كارفرما ، مديريت -13-2
باشد اجرا كند. را طبق نظر و دستورات و تعليمات دستگاه نظارت كه در حدود مشخصات و يا اسناد و مدارك پيوست قرارداد مي

  اهد.كروي، از ميزان مسئوليت پيمانكار نميهيچآيد، بهنظارتي كه از طرف كارفرما در اجراي كارها به عمل مي
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  كاركنان پيمانكار –14ماده 

از نظر اين قرارداد كليه كساني كه به منظور اجراي اين قرارداد بصورت دائم يا موقت توسط پيمانكار به كار گرفته ميشوند  -14-1
  كاركنان پيمانكار شناخته ميشوند.

ركنان صالحيت دار و مناسب داشته به تعداد كافي كاپيمانكار بايد به منظور انجام مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر خود  -14-2
باشد و اين كاركنان براي انجام موضوع قرارداد بايستي اختيار و مسئوليت اظهار نظر را كه توسط كارفرما مطرح ميشود را داشته 

  باشند و در جلسات مربوط به پروژه شركت نمايند.
  د در رابطه با قرارداد خواهد بود.مال كاركنان خوپيمانكار در تمام مدت اين قرارداد مسئول اع -14-3
گاه به تشخيص كارفرما يك يا عده اي از كاركنان پيمانكار صالحيت الزم براي انجام كار مربوطه را نداشته باشند . هر-14-4

نكار ملزم به اجراي آن كارفرما حق خواهد داشت تعويض آنها را با اعالم كتبي و با ذكر داليل منطقي از پيمانكار بخواهد و پيما
 خواهد بود.

به كار گماردن كاركنان كارفرما و پيمانكاران ديگر كارفرما و همچنين به كارگماردن كاركنان شركت هاي ديگر موجود  -14-5
 در منطقه صنعتي گل گهر و پيمانكاران آنها بدون كسب اجازه كتبي از كارفرما ممنوع است.

يك يا عده اي از كاركنان پيمانكار بدليل حسن انجام كار شايسته تشويق باشند پس از تاييد هرگاه به تشخيص كارفرما  -14-6
  دستگاه نظارت كارفرما با هماهنگي دستگاه نظارت پيمانكار نسبت به پرداخت پاداش به حساب كاركنان اقدام خواهد شد .

  
  

  قصور و مسامحه  –15ماده 
كارفرما  قصور ورزد و يا مسامحه نمايد و يا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن خسارتي به درصورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود

ي كه ادرصد از محل تضمين هاي پيمانكار و يا هرنوع مطالبات و سپرده 25 خسارت وارده را باضافه هزينهحق دارد كارفرما شود 
و پيمانكار حق هرگونه اعتراضي را در اين نمايدبدون احتياج به اقدامات اداري و قضائي وصول  "پيمانكار نزد او دارد مستقيما

  خصوص از خود سلب و ساقط نمود.
  

  دقت و كوشش – 16ماده 
فني و بر اساس استانداردهاي تخصصي و  پيمانكار بايد تعهدات ناشي از اين قرارداد را با بكار بردن بهترين روش ها و اصول متداول

اي معمول انجام دهد. پيمانكار بايد براي انجام وظايف مذكور در اين قرارداد حداكثر مهارت و دقت و جديت خود را بكار حرفه
  برد.

  
  جريمه  – 17 ماده

چنانچه به دليل قصور و كوتاهي پيمانكار در آماده بكار بودن ماشين آالت بخش بارگيري ، حمل و نقل، تخليه و دپو سازي به هر  -
  مي باشد. درصد جريمه  20تا  1از مجاز به كسر كاركرد از صورت وضعيت  دستگاه نظارتعلتي در انجام كار خللي وارد گردد؛ 

ماشين آالت موضوع قرارداد به موقع عمل ننمايد و يا در فرصت تعيين شده نتواند دستگاه مورد نياز را  چنانچه پيمانكار در تأمين -
درصد باالسري به حساب پيمانكار منظور  25 در اختيار كارفرما قرار دهد؛ كارفرما مي تواند دستگاه مورد نياز را انتخاب و با اعمال

  نمايد.
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ما از دريافت هرگونه وجهي تحت عنوان انعام،پاداش و ... توسط پرسنل پيمانكار(رانندگان) درصورت مشاهده و يا اطالع كارفر -
ريال از  50,000,000موضوع توسط دستگاه نظارت كارفرما و حراست صورتجلسه گرديده و به ازاء هر مورد (هر صورتجلسه) مبلغ 

  صورت وضعيت هاي پيمانكار كسر مي گردد.
  

  حق واگذاري – 18ماده 
تمام و يا قسمتي از كار موضوع اين قرارداد را به شخص و يا اشخاص حقيقي و  دستگاه نظارتپيمانكار حق ندارد بدون تاييد كتبي 

  يا حقوقي ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد.
  

  حل اختالف – 19ماده 
 گل فوالد و آهن توسعه شركت قراردادهاي و حقوقي مديريت بعهده قرارداد اين مواد تفسير در نظر اختالف گونه هر حل  -19-1
 بود خواهد سيرجان شهرستان قضائي محاكم قرارداد اين با مرتبط و ناشي حقوقي به دعاوي رسيدگي صالح مرجع و ميباشد  گهر
  .نمودند موافقت آن با قرارداد اين با امضاء طرفين كه
، كارفرماملزم است كه تا حل اختالف، تعهداتي را كه به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد و در غير اينصورت  پيمانكار -19-2

  عمل خواهد نمود.پيمانكار طبق قرارداد، به تشخيص خود نسبت به 
  

  (فورس ماژور) حوادث قهري و غير مترقبه – 20ماده 
  اسالمي ايران براي هر يك از طرفين نافذ و قابل اجرا خواهد بود.موارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانين جمهوري 

  
  قراردادو خاتمه موارد فسخ  –21ماده 
  فسخ قرارداد  –الف 

درصورتيكه بر كارفرما معلوم شود كه پيمانكار تشكيالت الزم براي انجام وظايف اين قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته و يا -
از يك پيمانكار انتظار مي رود را در انجام وظايف و خدمات خود اعمال نمي نمايد و يا در صورتي كه به دقت الزم و معمولي كه 

تشخيص كارفرما كارهاي مربوط به علت اهمال و يا تقصير پيمانكار به تعويق بيفتد و يا منافع كارفرما را ملحوظ ننمايد و يا اينكه 
ز اين قرارداد را رعايت ننمايد كارفرما به پيمانكار اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب پيمانكار به طور كلي مفاد تمام يا قسمتي ا

كار خود را برطرف سازد و پيمانكار موظف است نواقص و معايب مذكور را ظرف مدتي معقول و متناسب كه در هر صورت نبايد 
 از يك ماه تجاوز كند مرتفع سازد.

مانكار مطابق اخطار كتبي كارفرما عمل ننمايد و يا اينكه بعلت بعضي از اقدامات مربوط به درصورتي كه در پايان مدت مذكور پي
حرفه خود محكوميت جزايي پيدا كند، و نيز در صورت واگذاري موضوع قرارداد از سوي پيمانكار به اشخاص ديگر( اعم از حقيقي 

  دون احتياج به انجام تشريفات خاصي اين قرارداد را فسخ نمايد.و يا حقوقي) بدون مجوز كتبي كارفرما، كارفرما حق خواهد داشت ب
چنانچه  كارفرما قرارداد را فسخ نمايد مراتب را كتبا به اطالع پيمانكار مي رساند و بدون  احتياج به تشريفات قضايي يا اداري،  

رارداد به سود خود ضبط ان خسارات ناشي از فسخ قتضامين انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار و يا مبالغ مربوط به آنها را به عنو
الزم به ذكر است چنانچه خسارات و وصول مي نمايدو پيمانكار حق هرگونه اعتراضي در اين خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

د تا در جهت جبران وارده به كارفرما كه ناشي از قصور پيمانكار باشد بيش از ميزان تضامين مذكور باشد كارفرما اين حق را دار
  خسارات وارده از كليه راهكار هاي قانوني (من جمله طرح دعوي در مراجع ذي صالح قضايي) استفاده نمايد .
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  خاتمه قرارداد -ب
كارفرما عالوه بر اختيارات مندرج در ماده فوق حق خواهد داشت در هر موقع كه صالح بداند اين قرارداد را خاتمه دهد چنانچه به 

غير از آنچه كه در مفاد قبلي ذكر شده است كارفرما تصميم بگيرد كه به اين قرارداد خاتمه دهد اين تصميم بايد الاقل يك  داليلي
ماه قبل از تاريخ مورد نظر براي خاتمه قرارداد به پيمانكار ابالغ شود  در اين صورت پيمانكار محق به دريافت وجوهي به شرح زير 

  خواهد بود.
 كارهاي انجام شده توسط پيمانكار تا تاريخ خاتمه قرارداد پس از كسر مبالغي كه از اين بابت قبالً پرداخت شده است.حق الزحمه -1

كليه هزينه هاي ناشي از موافقت نامه ها يا تعهدات پيمانكار در مقابل كارمندان خود يا موسسات ديگر و همچنين هزينه برچيدن -2
ه اين هزينه ها بمنظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده و مورد تاييد كارفرما قرار گيرد و بابت آنها عوامل مستقر محلي مشروط بر اينك

به پيمانكار پرداختي نشده باشد و جزو پرداخت هاي مذكور در بند يك فوق نيز نباشد ، پيمانكار مستحق به دريافت هيچگونه وجه 
  ديگري به عنوان جبران خسارت نخواهد بود.

 
  نشاني طرفين قرارداد – 22ماده 

نشاني طرفين قرارداد به شرح مندرج در مقدمه اين قرارداد مي باشد، هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد 
اوراق و تغيير دهد بايد موضوع را كتباً به طرف ديگر ابالغ كند و تا زماني كه نشاني جديد به طرف ديگر ابالغ نشده كليه نامه ها ، 

  ها ابالغ شده تلقي خواهدشد.اظهارنامه ها به نشاني مشروح در باال با پست سفارشي و يا اخذ رسيد ارسال و تمام آن
  

  قرارداد قانون حاكم بر – 23ماده 
  اين قرارداداز هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسالمي ايران است.

  
  نسخ قرارداد – 24ماده 

هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفين قرارداد داراي اعتبار نسخه اصلي كه  ماده و سه 24 درو پيوست هاي مربوطه اين قرارداد 
  يكسان ميباشد تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد كه دو نسخه آن براي خريدار و يك نسخه براي فروشنده ميباشد.

  
  

  پيمانكار        كارفرما      
   

  مديرعامل         مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره  
          محمد محياپور  
  
  
  امضاء  
  

       
       

  امضاء       

    ت مديرهاعضو هي  
     جعفر صالح  
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    امضاء 
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 و فوالد گل گهر و حمل کامیونی گندله 

 4از  1صفحه  05/02/1400 م 1131/00مناقصه: شماره   HSEدستورالعمل  
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موارد   و  مفاد  کلیه  میگردد  متعهد  کلیه    HSEپیمانکار  میگردد  متعهد  همچنین  و  گذاشته  اجرا  به  را  الحاقیه  این  در  شده  ذکر 

هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست را، با توجه به موضوع   قوانین، مقررات و آیین نامه

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

 میگردد. 

   نی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجام فعالیت باشد. مشرکت پیمانکار باید داراي تائیدیه صالحیت ای (1

تهیه چارت   (2 به  اقدام  باید  پیمانکار  اجرایی،  فعالیت  ماهیت و گستردگی  نوع،  به  پروژه خود و    HSEبا توجه  با  متناسب 

سئول و تمامی نفرات ممورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیت 

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

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

آتشنشانی لیفتینگ،  زیست،  واحد   بهداشت، محیط  نفرات  تعداد  و  بوده  کارفرما  تشخیص  به  غیره(  و  حفاري  ،بهداري، 

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

نفر کارشناس   پراکندگی جبهه هاي کاري یک  با  واحد  HSEمتناسب  تایید  به  رسید   HSEکه  تعیین   هکارفرما  باشد، 

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

در محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد و خارج از ادعاي     HSEدر صورت عدم حضور   (3

   تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

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

 معاینات طب کار  

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

ن تعریف شده از سوي کارفرما  اپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زم  (5

نموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را تا مرحله بسته شدن مجوز کار فراهم  

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

یزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده میشود و به وسیله خرید،  هکلیه ماشین آالت، تج (6

اجاره و یا به هر نحوي تهیه شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار گرفته و در صورت نیاز، داراي گواهی 

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

به   وارد شده  هاي  هزینه  کلیه  اساس  این  بر  باشد.  داشته  را  مناسب  عملکرد  و  گردیده  نگهداري  و  تعمیر  استانداردها، 

شر عهده  بر  پیمانکار،  معتبر  فنی  گواهینامه  فاقد  آالت  ماشین  براي  فعالیت  اجازه  دریافت  عدم  خاطر  به  ت  کقرارداد 

   پیمانکار خواهد بود.

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

    دریافت نمایند. 

کار  (8 محیط  ربط  و  ضبط  جهت  ثابت  نفرات  استخدام  به  اقدام  کاري  جبهه  و  پرسنل  تعداد  با  متناسب  باید  پیمانکار 

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

   کارفرما استفاده نماید.  HSEتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد
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، جمع  خ)خدمات پزشکی، تهیه آب و ی  HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با (9

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

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

با   (10 مرتبط  تجهیزات  و  اقالم  برداري،   از جمله  HSEکلیه  بار  تجهیزات  و  برقی، وسائل  فردي، وسایل  استحفاظی  وسایل 

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

   به استفاده خواهد بود.

   کارفرما می باشد.  HSEسایت، منوط به تایید واحد  هپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدود  (11

بر مبناي ضوابط کارگاهی و   (12 بهداشتی الزم  پرسنل خود، سرویسهاي  به فعالیت  از شروع  قبل  متعهد میگردد،  پیمانکار 

   (.قانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قراردادهاي کارفرما اعمال میگردد

از این وسایل در   (13 استحفاظی فردي گردند و استفاده  از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل  کلیه پرسنل پیمانکار قبل 

طول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها و برق کاران زرد میباشد 

از تهیه، نمونه آن جهت تایید   ارائه گردد. در صورت عدم تهیه وسایل استحفاظی     HSEه واحد  بکه باید قبل  کارفرما 

راسا کارفرما  پیمانکار،  توسط  استاندارد  احتساب    "فردي  با  آن  هزینههاي  و  وضعیت 25اقدام  صورت  در  باالسري   %

   پیمانکار لحاظ خواهد شد. 

پیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و داراي بیمه نامه و همچنین متناسب با ضوابط جاري  (14

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

ارائه نماید. در این جانمائی باید    پیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به کارفرما (15

چاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتیک براي سرویسهاي بهداشتی و مخازن سوخت لحاظ 

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

اه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایمنی در رانندگی شرکت و با ارائه اصل کلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگ (16

   مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند. 

پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد و جبهه کاري خود  (17

   میباشد.

کارفرما رسیده     HSE، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار به تاییدپرسنل 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

،  HSEپیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله حضور افسر دائم   (20

روشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه به شرایط سایت، نصب حفاظ نرم و 

محوطه براي  سای-سخت  و  کاري  تشخیصهاي  به  موارد  مورد     HSEر  شرایط  تامین  عدم  صورت  در  میباشد.  کارفرما 

   کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

بر اساس ماتریس آموزشی به کالس هاي مربوطه اعزام  (21 افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الزم و  پیمانکار کلیه 

   خواهد نمود.
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یه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسب تجهیز نماید )به پیمانکار موظف است کل (22

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

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

   صادر می نماید.

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

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

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

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

کارفرما رسیده باشد. پیمانکار براي برپایی داربست، مجوز برپایی و     HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید   (26

بست کارفرما را اخذ نماید. داربستهاي داراي تگ سبز مجاز و داربست داراي تگ  جهت استفاده، باید تایید کارشناس دار

مربوطه  فعالیت  از  اصالح  عدم  در صورت  گردند.  اصالح  باید  کارفرما  نظر  با  مطابق  و  نمیباشند  استفاده  به  مجاز  قرمز 

و خارج از ادعاي پیمانکار خواهد   جلوگیري گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود 

   بود.

پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین شده به کارفرما ارسال   (27

   خواهد نمود.

کتی( باید  تمامی داربستهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپایی داربستهاي )برا (28

کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع عملیات کار در ارتفاع، تگ سبز داربست 

   اخذ نماید.

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

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

  است.

پیمانکار موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاري و کار در شب از جمله افسر ایمنی، روشنایی، سکوي کار   (31

   ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

ر فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد پیمانکاران و با تایید  تهیه وسایل استحفاظی خاص د (32

   کارفرما میباشد. 

کلیه ماشین آالت پیمانکار باید داراي بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط )پایه یک، دو، ویژه( مطابق با نظر   (33

   کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

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

پیمانکار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، قانون کار  

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

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد. 
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 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 اقامه یا استنکاف ،  اثبات به احتیاجی اینکه *** بدون  سوي از واصله کتبی تقاضاي اولین دریافت محض

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

 . بپردازد

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

 ضما این  اعتبار 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  حواله 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 

 

الزم به ذکر است، دقت گردد ضمانت نامه شرکت در  

مطابق فرمت باال تنظیم گردد و از ارایه ضمانت نامه  مناقصه 

 هاي مطابق فرمت دولتی اجتناب گردد. 

 همچنین ضمانت نامه بانک پاسارگاد مورد قبول نمی باشد.
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 حمل کامیونی گندله 

 

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

 موضوع مناقصه: 

تامین ماشین آالت سنگین داخل سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و   مناقصه 

 حمل کامیونی گندله 

پس از بررسی و آگاهی كامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به    ذیل   امضا كنندگان ما  

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

   مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ كل

 

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

 

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

 

 كنیم:ایید میموارد زیر را تو  می دهمیانجام با جزئیات قیمت به شرح جدول زیر  

بینی عملیاتی مورد  اطالعات كامل و كافی در مورد شرایط سایت، روشهاي دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش -1

انجام موضوعنظر كارفرما، تسهیالت محلی، شرایط آب و هوایی، مصال  بر  به نحوي  تمام موضوعاتی كه  این    ح و 

  نظر كارفرما   سوزي موردها و مقررات امنیتی، ایمنی و آتشر و رویهجمله شرایط نیروي كااقصه تأثیرگذار است، از  من

 را حاصل نموده ایم.

گیرد    مدنظر  براي انجام این پروژهچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات كاري كه باید طبق قرارداد  به   -2

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

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

هر نوع امکان  دانیم 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 

 مه هر نوع دعوي علیه كارفرما به علت رد پیشنهاد  اقا •

بر اشی از فقدان آگاهی كافی یا مبتنی هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي كار موضوع این مناقصه كه ن •

موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم كه از هیچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و كارهاي  
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شرایط    29خارج از چارچوب ماده  ي و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت  مربوطه بر

 نخواهیم داشت. عمومی پیمان 

پایكارفركنیم كه  تایید می • به پذیرش  از  ین ترین قیمت نمیما مقید  به اعالم علت رد هر یک  باشد و موظف 

 پیشنهادات نیست. 

مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را در نظر گرفته و تایید  در تهیه پیشنهاد قیمت، سود   •

كنیم كه هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات كافی را انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است كه بعداً استناد  می

 به ناآگاهی نماییم.

به امضاي    اقدامعهدیم در تاریخ اعالم شده كارفرما  كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، مت  صورتیدر   •

( كل مبلغ قرارداد  )پنج درصد  %5تعهدات، معادل    کى مورد تأیید كارفرما جهت انجامنامه بانو ضمانت  كنیمقرارداد  

 یم. نمای را ارائه 

یم و به ما اختیار  باشاالختیار و مجاز شركت هستیم و داراي حق امضا از طرف و براي شركت مینمایندگان تامما   •

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

 

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