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 با سالم

 تأمین كنندگانانتخاب نسبت به  عمومی در سطح كشور در نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

 واقع در سیرجان اقدام نماید. در محل كارخانه  گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گندله FeOدستگاه اندازه گیري  ،

 

 ( موضوع مناقصه1

گندله  فعالیت ها در پیوست اسناد مناقصه آمده است. شرحكه  FeOتأمین دستگاه اندازه گیری 

 

 شرکت( موقعیت 2

جراده گرل    5كیلرومتر   ، منطقه صنعتی معدنی گل گهرر ، جاده شیراز  50كیلومتر ، سیرجان، كرمان: مناقصهموضوع  تحویل محل

 باشد . می شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر گهر ،

 

 ( اسناد مناقصه  3

 سایت اینترنتی شركت به آدرسمدارک و اسناد مناقصه را به صورت فایل الکترونیکی از متقاضیان محترم می توانند 

WWW.GISDCO.COM ، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر دریافت نمایند. بخش مزایده ها و مناقصه ها 

مدارک و  جهت اخذ منقاصه به پیوست فنی كابل هاي برق واحدهاي احیاء شركت توسعه آهن و فوالد گل گهردر خصوص مدارک 

  ارائه گردیده است. مشخصات

 تضمین شرکت در مناقصه   (4

روز از تراری  تسرلیپ پیشرنهاد معتبرر باشرد و مبلر  آن        90ضمانتنامه شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی  است كه باید به مدت 

 .می باشد  (500.000.000) ریال پانصد میلیون

 (  مدت  قرارداد5

 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود. 12میباشد، ضمن اینکه  روز 60زمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاری  تنفیذ 

 

 نحوه ارایه پیشنهاد( 6

 می باشد. بنابراین نحوه ارسال پاكات مناقصه به ترتیب ذیل می باشد: مرحله ای یکمناقصه حاضر به صورت 

خود را در زمان و محل  و پیشنهاد مالی را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فنی "ج" "ب"و  "الف"می بایست پاكت  مناقصه گران

 . مقرر تحویل نمایند
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  (  اعتبار پیشنهاد7

 روز بعد از آخرین موعد تسلیپ پیشنهادها اعتبار داشته باشد. 21پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد8
پالک  ،ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکپتهران، میدان نشانی  به 08/03/1400مورخ  12 ثر تا ساعتپیشنهادها باید حداك

تحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه  حمزه، آقاي واحد بازرگانیشركت توسعه اهن و فوالد گل گهر،  ،22

 مدركی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد. 

 

 پاسخگویی به سواالت (9
 توانند با اطالعات ذیل تماس حاصل فرمایند: گران مى موضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با هرگونه  در صورت وجود

 ، شركت توسعه اهن و فوالد گل گهر،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکپ، پالک آدرس: 

 حمزه مسئول پاسخگویی : آقاي

 201 داخلی 021-88197672تلفن: 

 09125860115تلفن همراه: 
 

 

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

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

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

شود و  مشخص می فروشندگانچون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبل  جمع كل پیشنهادي  -2

 گردد: نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل می خود قیمت واحد را پیشنهاد می فروشندگان

دد پیشنهادي بیشتر كنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از ع در صورتیکه پس از -الف

 یابد. است قیمتهاي واحد به همان نسبت كاهش می

كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پیشنهادي كمتر است  در صورتیکه پس از -ب

 باشد. قیمت كمتر مالک عمل می

غایرت داشته درصورتیکه قیمت كل هر آیتپ با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتپ م -پ

 باشد. باشد مالک محاسبه عدد كمتر می
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تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه  -3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

بصورت دقیق و با  فروشندههاي این اسناد ارائه شده است بایستی توسط  مواردي كه در مدارک و پیوست -4

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

صورت مکتوب توسط فروشنده و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و 

در  فروشندهشد كه در پیشنهاد فنی و مالی پس از تعیین برنده توسط، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد 

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

 صورت این در كه شود مهلت اعالم شده براي یک دوره تمدید است ممکن مناقصه گزار صالحدید صورت در -5

اعالم خواهد  توسط واحد بازرگانی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر مقرر مهلت از قبل ساعت  48 حداكثر

        .شد
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 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گران نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها    5ماده 

 گران سئواالت مناقصه   6ماده 

 مشخصات فنى    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 
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 قدمهم (1

شرکت توسعه  گندله  FeOتأمین دستگاه اندازه گیری  " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

به پیمانكار واجد  عموميرا با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از طريق برگزاري مناقصه  " آهن و فوالد گل گهر

 شرايط واگذار نمايد. 

 شرح کار  (2

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر گندله FeOتأمین دستگاه اندازه گیری  هدف از برگزاري اين مناقصه

 مي باشد. ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس 

 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 

 گر پس از دريافت اسناد بايد از وجود کلیه موارد فوق در بسته دريافتي اطمینان حاصل کند. مناقصه -3-2

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

تواند استناد به ناآگاهي يا  م پیشنهاد نميگر پس از تسلی آورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاري را به دست

کند،  گزار ايجاد نمي تعهدي براي مناقصه، ارگز اطالعات شفاهي ارايه شده از سوي مناقصه .کند اشتباه خود

  .به اسناد مناقصه افزوده شود اي که طي الحاقیه مگرآن

ارائه  به پیوست مدارک ، جهت اخذ منقاصه گندله FeOتأمین دستگاه اندازه گیري در خصوص مدارک  -3-4

ر نظر دو ارائه پیشنهاد فني و مالي  مدارک فنيگرديده است. الزم است، پیشنهاد فني و مالي حتماً بر اساس 

  .گرفته شود
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تمام اسناد مناقصه را به دقت  گر مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در  -3-5

تواند به دست آورد، به دست  گر با تجربه مي مناقصه وط به آنها را تا حدي که يکمطالعه کرده و اطالعات مرب

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

تواند به  سوالي داشته باشد، مي گران که در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام يا يک از مناقصههر  -3-6

توضیح کتبي بنمايد.  گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريافت مناقصه(، يا الكترونیكييكي )فیزصورت کتبي 

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

را قبل  ين اشتباه و اشكالگر بايد ا و غیره داشته باشد، مناقصه تاشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

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

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

بدون اشكال و واضح بودن اسناد مناقصه از  گر، به منزلۀ اظهار نظر مناقصه طور يكسان ارسال خواهد شد. عدم

 .نظر وي تلقي خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از مناقصه  اسنادتواند در هر زمان تا تاريخ تعیین شده در  مي گزار مناقصه -3-7

اسناد مناقصه تجديد  هايي در الحاقیه گران يا به هر دلیل ديگر و يا به صالحديد خود، با صدور مناقصه سوي

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

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

 .گردند اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميها  الحاقیه. گرددمي اعالم  از طريق سايت گران مناقصه

 انگر مناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

 مي باشد مرحله ای یکمناقصه حاضر به صورت 

خود را  وپیشنهاد مالي را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني "ج"و  "ب"و  "الف"مناقصه گران مي بايست پاکت 

 . در زمان و محل مقرر تحويل نمايند
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 محتوی پاکات الف، ب و ج مناقصه می بایست به شرح ذیل تنظیم گردد.

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

دفتر به  08/03/1400 روز 12ساعت تا حداکثر  پیشنهاد خود رافني و مالي به زبان فارسي اقدام نموده و 

 نشاني: بهارفرما ک

شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر،  ،22میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک  ،تهران

تحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پس از تاريخ مقرر، ارائه  حمزه، آقاي معاونت بازرگاني

 گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 بعد از تاريخ تسلیم، اعتبار داشته باشد. روز 21ارائه شده بايد تا  پیشنهاد مالي -4-2

مالي بايد بصورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در  -پیشنهاد فني -4-3

بندى و به همراه ساير اسناد مندرج در دستورالعمل در يک  شود، در پاکتهاي جداگانه بسته ادامه بیان مي

 بندى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد.  ت بستهپاک

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

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

 پاکتها درج گردد:

 

 

  توسعه آهن و فوالد گل گهررکت ش 

 گندله FeOتأمین دستگاه اندازه گیري  مناقصه 

 ق 1191/00مناقصه شماره  

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گر مناقصهنام  

 -----: گر مناقصهنشانی  

 

 



  

 گندله FeOتأمین دستگاه اندازه گیری 

 17از  5صفحه  1400 بهار ق1191/00شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

میباشد. اين  ریال( 500.000.000)ریال پانصد میلیونمبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به  نتضما -1

روز پس از  30نامه مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانک ايرانى صادر شده و بايد تا  ضمانت

نوان ضمانت نامه بانكي ارسالي ع تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي يک دوره ديگر قابل تمديد باشد.

باتوجه به اينكه شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در زمره شرکت  تضمین شرکت در مناقصه باشد .بايستي 

هاي خصوصي مي باشد از درج الزامات و ضوابط مختص سازمان هاي دولتي در ضمانت نامه مذکور خودداري 

مورد تايید شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  قرض الحسنه صندوق هاو  بانک پاسارگادگردد و ضمانت نامه 

 نمي باشد .

نزد  تضامین قرارداديو ارائه  با شرکت برنده در مناقصه تا امضاى قرارداداول تا سوم  هاينامه شرکت ضمانت -2

ز طرف شود. عدم انجام چنین امرى ا تمديد مى شرکتهاي مناقصه گرماند و در صورت لزوم به هزينه  کارفرما مى

روز( پس از اعالم برنده مناقصه و عدم  بیست) 20گر و يا تأخیر غیر قابل قبول در امضاى قرارداد طى  مناقصه

نامه شرکت در مناقصه را ضبط  کند که ضمانت اين حق را براى کارفرما ايجاد مىتضامین قراردادي، تحويل 

 .نمايد

نشود پاکات ب و ج بازگشايي نشده عیناً مستردد  چنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل -3

 خواهد شد.

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

  سي دي يا  مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الكترونیكي "ب"کلیه اطالعات موجود در پاکت(

 ارائه گردد. فلش(

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

تقسیم بندي  ها گونه تغییرى، در زونكن اساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هیچ

 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 نامهها گواهي صالحیت

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

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران 
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  اطالعات کارفرمايان قبلي )سه عدد از آخرين کارفرمايان قبلي ( همراه با موضوع کار و

 مبلغ قرارداد .

 : بخش دوم

با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي براي بهبود )در  پیشنهاد فني پیمانكار در رابطه

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

 )صورت وجود( 

  بخش سوم:

 بازرگاني، قراردادي و ... اسناد مناقصه. شرايطدر مورد  فروشندههر گونه نظر و تغییر پیشنهادي 

، مدت قرارداد، و .....( ها قراردادي )نحوه پرداخت، ضمانتنامه شرايطدر مورد  گر مناقصهچنانچه 

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

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

 بخش چهارم:

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

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

 نشده و يا حذف شده باشد.
 

دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یک از اعضا  گر در نظر توضیح: در صورتی که مناقصه

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

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

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

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

 .باشند مسئول 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  ا این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصهکارفرم

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

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

 باشد.  ر اين فرم دقیمت و جدول مشخص شده 

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

 معتبر باشد. روز 21پیشنهاد قیمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  -3

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

میان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادى  رگونه تناقضه

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

 خواهد گرفت.

 درمي قیمت قل هرگاه شود. نوشته آن قابلم 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

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

اجتماعي، بیمه تمام  تأمین بیمه قانوني، عوارض ساير گمرکي، باالسري، مالیات، عوارض يها زينهه ،گر مناقصه

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

 است، کشور( خارج يا داخل به )مربوط مشابه يها ساير هزينه وضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است 

 ييها هزينه تمام شامل قیمتها، اين همچنین، شده باشند. مستثني روشني به مناقصه، اسناد در که اين مگر

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

 در شرکت و شده بیان ضمني، صورت يا به صراحت به ،مناقصه اسناد در که است تعهدهايي و مسوولیتها

  گیرد. مي صورت آنها مبناي بر مناقصه،

ارزی ارائه گردد)درصورت ارئه پیشنهاد  ریالیکل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي بايست به صورت  -7

از جمله ها  و فروشنده کلیه هزينه (اعالم گردد براساس نرخ تسعیر حواله فروش سامانه سنا ) نرخ نیما (

هزينه هاي خريد اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه هاي انتقال و ....( و ساير هزينه ها را 

در آن منظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعايي صورت 

پرداخت و تايید خريدار  فروشنده يصورتحساب از سو ائهاردر ازاي  ریالیبصورت  نیز گیرد. کل مبلغ قرارداد

 خواهد شد.
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مبالغ پیشنهادي بايستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن قرارداد،  -8

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

 پرداخت خواهد شد.سط فروشنده به خريدار تو

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

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

 .نمايند پیوست

 قلم مبنا آن کل قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در -01

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

 بود. خواهد مبنا

 ارزیابی پیشنهادها (5

 در ارايه توضیح درخواست انگر مناقصه از خود، تشخیص به است ممكن گزار مناقصه پیشنهادها، ارزيابي هنگام

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

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

 شود. يم محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء

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

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

 جبران خسارت نخواهد داشت. 

 راي شرکت کننده ايجاد نمي کند.شرکت در مناقصه هیچ گونه حقي ب

امه نحاضر به انعقاد پیمان نباشد، ضمانت روز پس از تعیین برنده 20مدت درصورتي که برنده مناقصه در 

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

و بخش نامه هاي مرتبط با موضوع عملیات برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه ها 

 مورد مناقصه مي باشد.

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

 پیگرد قانوني قرار گرفته و از شرکت در پروژه هاي بعدي محروم مي شوند.
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 انگر مناقصهسئواالت  (6

طي نامه  توانند سئواالت خود را گران مى ونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصهدر صورت وجود هرگ -1

 ارسال نمايند. ادرس زير هاز طريق ايمیل يا به صورت کتبي برسمي 

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

 واهد رسید. گران دعوت شده خ مناقصه

  :شرکت توسعه آهن و فوالد  ،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک آدرس

 09125860115، شماره تماس: حمزه، تحويل آقاي واحد بازرگاني، گل گهر

 مشخصات فنى  (7

گر  . مناقصهمالک و معیار درستي و صحت انجام پروژه استمنضم به اسناد مناقصه،  مشخصه هاي فني -1

بايد هرگونه مغايرت احتمالي در مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد اعالم و کسب 

مشخصات فني تكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي مشخص شده در 

 ر جديد تلقي نخواهد شد.با قیمتهاي پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در مشخصات فني، کا

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

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

از تكمیل بودن اسناد براى انجام کار موضوع گر بايد  شود و مناقصه بررسى صحت و درستى اطالعات نمى

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

 بازرسی تجهیزات (8

نسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و اخذ تايیديه  تامینفروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند  -1

 اقدام نمايد.  خريدارستگاه نظارت اين مدارک از د

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

قرارداد آمده است که مي بايست مبناي پیشنهاد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. الزم به ذکر است کلیه 

 به آن به عهده مناقصه گر مي باشد. طتبمرهماهنگي هاي مربوط به بازرسي و هزينه هاي 
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مربوط به اين مناقصه اعم از بررسي اولیه پروژه، اجرا، بازرسي و تست نهايي مطابق عملیات کلیه انجام  -3

 انجام گردد.فايل هاي ضمیمه 

فروشنده در صورتي مجاز به تامین تجهیزات از وندورهاي خارج از لیست پروژه مي باشد که پیش از اقدام  -4

 را کتبا اخذ نموده باشد کارفرمايه تايید

 : مدارك ارزیابی فنیالف پیوست

به  مشارکت ياطالعات اين بخش براي هريک از اعضا ،گردد صورت مشارکتي ارائه ميه که پیشنهاد ب توضیح: درصورتي

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

ان جهت ارسال پیشنهاد خود بايستي موارد را هفروشندطبق جدول ذيل انجام مي پذيرد و  فروشندهامتیاز دهي به 

 مالحظه نمايند.

 

 جدول امتیاز متوازن: -1

 

 امتیاز کسب شده امتیاز کل شرح ردیف

  10 و چارت سازماني شرکت فروشندهسازمان مديريتي و اجرايي  1

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

  10  يبلحسن سابقه در کارهاي ق 3

  20 توان مالي 4

  5  فروشنده کارکنانو  دفتر مرکزيامكانات  5

  10 امكانات عمومي و تجهیزات شرکت 6

  10  و گواهیهاي مربوطه تتضمین کیفی سیستم 7

  5 کار مختلف قسمتهاي انجام بندي زمانارائه برنامه  10

  100 جمع
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 اطالعات عمومي شرکت -2

 ( اطالعات شرکت 1

  م شرکتنا

  تاريخ و محل ثبت

  محل اصلي فعالیت

  شماره ثبت

  نوع شرکت

گواهي صالحیت پیمانكاري 

 )رشته و رتبه(

 

  ها ساير گواهینامه

  مالكیت

                       شماره اقتصادي

  سرمايه ثبت شده

  آدرس دفتر مرکزي

نام شخص پاسخگو براي 

اين پروژه، تلفن و پست 

 نیكيالكترو

 

  سايت اينترنتي

موضوع فعالیت بر اساس 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

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

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

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 در سه سال گذشته فروشندهوضعیت مالی ( 3

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

1.  97   

2.  98   

3.  99   

 

 تسهیالت زمینه در ارياعتب موسسات و بانكها نزد (وجود صورت در مشارکت اعضاي از يک هر يا) فروشنده تباراع

 .تضمینها و وام از اعم مالي، مختلف

 ي مربوطه شامل ترازنامه مالي شرکت و نامه بانک و ....ها مستندات پیوست: برگ
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  فروشنده( تجربیات و سوابق کاری 4

 سال گذشته( 5پروژه مهم طي  5ط و مشابه با موضوع اين پروژه  )بسوابق کاري مرت 1-4

 شرح کار  روژهموضوع پ رديف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ريال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پیشرفت

1.  

 

 

 

 

      

2.  

 

 

 

 

      

3.  

 

 

 

 

      

4.  

 

 

 

 

      

5.  

 

 

 

 

      

 

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

 

 شرح کار  موضوع پروژه رديف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ريال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پیشرفت

1. 

 

 

 

 

      

2. 

 

 

 

 

      

3. 

 

 

 

 

      

4. 

 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

 

      

 .ردادهاي مربوطه( ضمیمه گرددمستندات )صفحاتي از قرا

 قبلییا گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان  ها تشویق نامه (5
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 .ي حسن انجام کارها و ... را ضمیمه خواهد نمودها و گواهي ها در اين بخش تشويق نامه گر مناقصه

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی ،( امکانات6

 تعداد کارکنان ثابت در دفتر مرکزی:

 د کارکنان پاره وقت در دفتر مرکزی:تعدا

 :ها تعداد کارکنان در سایت

 

 لیست کارکنان کلیدی( 6-1      

ف
دی

ر
 نام و 

 نام خانوادگی

مدرك و رشته 

 تحصیلی

تاریخ 

اخذ 

 مدرك

 سابقه کار

 )سال(

مدت همکاری 

با پیمانکار 

 )سال(

تخصص و شرح کلی 

مسئولیت در این 

 پروژه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

 گر الزم است لیست 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
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 ی شرکت:ها امکانات و توانایی  (6-2

 

 )ملکی و استیجاری قید گردد( فروشندهالف( لیست تجهیزات 

 

 

 

 

 

 برای اجرای این پروژه تخصیص خواهد داد فروشندهب( لیست تجهیزاتی که 

 

 

 

 

 

 

 ( سایر امکاناتج
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 شود: و گواهي مي تايیدبدينوسیله 

  آنمیمه ضنیاز  دده است و کلیه مدارک مورشمطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده الت و 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

 .دنشبا نمي رشرکت سهامدا

 

ناشی از ارائه های قانونی  ازاتجقبول م بات برسد عالوه برثبه افوق  نانچه خالف هر یک از بندهای چ   

 شرکت در نامه ضمانتزار مبنی بر ضبط گ نوع اعتراضی به تصمیم مناقصه چمدارك و اطالعات غیرواقعی، هی

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 

 

 

 

 تاريخ :  /   /                                         :شرکتنام 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز 

 و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :

 



 

 دلهگن FeOتأمین دستگاه اندازه گیری 

 
 1از  1صفحه    1400  بهار ق1191/00: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 
 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

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

 شرکت که پیشنهاد دهد اطالع ** این به ***  چنانچه مینماید تعهدو  تضمین ریالمبلغ  ................  براي

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

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

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

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

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

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

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

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

 . کند پرداخت ***   کرد حواله به
 

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه

در مناقصه باشد ) باتوجه به اینکه شرکت  عنوان ضمانت نامه بانکی ارسالی بایستی تضمین شرکت

توسعه آهن و فوالد گل گهر در زمره شرکت های خصوصی می باشد از درج الزامات و ضوابط مختص 

صندوق و  پاسارگادضمانت نامه مذکور خودداری گردد و ضمانت نامه بانک  سازمان های دولتی در

 نمی باشد . گل گهرتایید شرکت توسعه آهن و فوالد مورد  قرض الحسنهها 
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 هب انم خدا 

                                                     

 گندله FeOدستگاه اندازه گیری تأمین  قرارداد

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 

 

 فی مابین

 

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 و

........ شركت  
 

 

ق1191/00شماره قرارداد:   

1400/../..تاریخ قرارداد:   
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با شهرستان سیرجان در اداره ثبت  3136 به شماره ثبت  توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت فی مابین قرارداد  اين

محمد محیاپور به عنوان مديرعامل  به نمايندگی آقايان 411395415655و كد اقتصادی  14000228625شناسه ملی 

جاده شیراز،  50نشانی سیرجان، كیلومتر  بهعضو هیات مديره، عنوان ه ب و نايب رئیس هیات مديره و جعفر صالح

 از يكشود  نامیده می خريداركه در اين قرارداد ،  7817999738جاده اختصاصی معدن گل گهر، كدپستی  5كیلومتر 

................... به دارای شناسه ملی .................. و كد اقتصادی  ...............سو و شركت ....................... ثبت شده به شماره 

 ...............................................................................................................، به نشانی ..................به عنوان ............................  نمايندگی

ديگر، به شرح زير منعقد و طرفین از هر لحاظ ملزم و متعهد به اجرا وی از س،شود  نامیده می فروشندهكه در اين قرارداد 

 باشند.  و رعايت كامل آن می

 

 قرارداد موضوع – 1 ماده

بر شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر  گندله FeOتأمین دستگاه اندازه گیری خريد قرارداد عبارت است از  موضوع

 .دمندرج در قراردا طيشرا ريساو ها  وستیمشخصات مندرج در پلیست و اساس 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زير مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد اين

 قرارداد حاضر -1

معاونت برنامه ريزی و نظارت  03/03/1378مورخ  1088/102-842/54شرايط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  -2

 طلع می باشند و جزء الينفك قرارداد می باشد.راهبردی رئیس جمهور كه طرفین از مفاد آن م

 مکاتبات و گزارشها كارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت -3

محیط  و بهداشت ايمنی، مديريت سوی از ابالغی محیطی زيست و ايمنی های دستورالعمل و ها نامه آئین كلیه  -4

 .دباشن می قرارداد الينفك جزء كه خريدار زيست

 يا ابالغ فروشنده به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین كه اصالحی و تکمیلی اسناد -5 

 .شود می توافق قرارداد طرف دو بین

 مصوب های گزارش و مدارك -6

 

 پیوست های قرارداد

 مشخصات فنی تجهیزات موضوع قرارداد : پیشنهاد قیمت و1پیوست شماره 
 دستور العمل فاينال بوك پروژه :2شماره پیوست 

 HSEدستورالعمل  :3پیوست شماره 
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 قرارداد  مبلغ – 3 ماده

( بهه حهروف...................  )...............مبلغ قرارداد بابت خريد كل اقالم و تجهیزات مندرج در لیست پیوست قرارداد به میزان 

 به صورت مقطوع تعیین و توافق گرديد. ريال

كلیه پرداختهای قرارداد به صورت ريالی می باشد، لذا جهت تسعیر نرخ ارز بر اساس نرخ فروش حواله اعالم شهده   -3-1

 تحويل كاال و تجهیزات موضوع قرارداد به انبار خريهدار در تاريخ  ،)بر اساس نرخ نیما( (sanarate.ir)از سوی سامانه سنا 

مانه سنا در دسترس نباشد مرجع نرخ گیهری جهايگزين، مجهددا توافهق     عمل خواهد شد. در صورتی كه نرخ از طريق سا

 خواهد گرديد.

 مقطوع میباشد و هیچ گونه تعديلی به آن تعلق نمیگیرد.غ فوق برای انجام موضوع قرارداد مبال  -3-2

، ريسك، تورم های ديگر از قبیل سود فروشنده مبلغ فوق شامل فروش اقالم مورد نیاز پروژه و كلیه هزينه : 1تبصره 

احتمالی، كلیه حقوق دولتی و كلیه كسورات قانونی و همچنین كلیه عوارض متعلقه )بجز مالیات بر ارزش افزوده( وحمل 

 به كارخانه سیرجان و بطور كلی تمامی عوامل مؤثر در ارتباط با موضوع قرارداد میباشد.

رزش افزوده اضافه خواهد شد و پرداخت آن به عهده درصد مالیات بر ا 9به مبلغ كل قرارداد به میزان  : 2تبصره 

خريدار است. )منوط به ارائه فاكتور طبق نمونه سازمان امور مالیاتی، توسط فروشنده به خريدار و ارائه گواهی مالیات بر 

 ارزش افزوده(.

 پرداخت نحوه -4 ماده

 پرداخت به عنوان پیش غ قرارداد را% مبل50ا سقفتخريدار حداكثر ، فروشندهدر صورت درخواست  پیش پرداخت:

ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و مورد تايید ل ارائه ا، در قببصورت ريالی و بر مبنای نرخ فروش حواله )نیمايی(

اين مبلغ به تناسب و بصورت ارزی از صورت وضعیت های فروشنده كسر می  دينمای پرداخت م فروشندهبه  خريدار،

 گردد.

خريدار و يا نماينده وی به دستگاه نظارت  خريداردرب انبار  تجهیزات موضوع قرارداد،پس از تحويل  راردادمابقی مبلغ ق

 فروشندهدر وجه خريدار و كسر كسورات قانونی، دستگاه نظارت  ديیتا، پس از  فروشنده یاز سوو ارائه صورت حساب 

 ی گردد.پرداخت م

 مدت قرارداد -5 ماده

 از تاريخ تنفیذ قرارداد می باشد. شمسی روز60رداد، موضوع قرا انجام مدت

 تنفیذ  قرارداد -6ماده 

 قرارداد با حصول شرايط ذيل تنفیذ شده تلقی می گردد:

 امضاء قرارداد (1

 ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت توسط فروشنده (2
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 ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات توسط فروشنده (2

 به كار از سوی خريدار به فروشنده ( نامه ابالغ شروع 4

بايست حداكثر ظرف ده روز از تاريخ امضای قرارداد نسبت به ارايه كلیه تضامین قراردادی اقدام نمايد عدم  فروشنده می

ارائه ضمانتنامه های بانکی فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف فروشنده تلقی شده و خريدار اين حق را دارد تا ضمن 

 قرارداد، تضمین شركت در مناقصه فروشنده را ضبط و وصول نمايد. فسخ اين

 موضوع قرارداد زاتیتجه تحویلمحل  -7 ماده

جاده  5جاده شیراز ، كیلومتر  50محل تحويل تجهیزات موضوع قرارداد واقع در استان كرمان، سیرجان ، كیلومتر 

 اشد.اختصاصی معدن گل گهر، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر می ب

  بهاء آحاد تعدیل - 8 ماده

 .نمی شود تعديل و شامل بوده قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد های قیمت

 قانونی کسورات - 9 ماده

و در اين  در صورت تعلق كسورات قانونی به موضوع قرارداد پرداخت كلیه كسورات قانونی به عهده فروشنده می باشد

 نمايد. عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف راستا فروشنده

 نظارت بر اجرا -10 ماده

نظارت بر اجرای تعهداتی كه فروشنده بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نموده است از طرف 

را طبق نظر و دستورات و  خريدار بر عهده واحد ..............  واگذار گرديد. فروشنده موظف است كه كارهای اجرائی

 باشد اجرا كند. تعلیمات دستگاه نظارت و يا نماينده آن كه در حدود مشخصات و يا اسناد و مدارك پیوست قرارداد می

 فروشنده نخواهد بود. یها تیمسئول فعاست كه نظارت دستگاه نظارت را یهيبد

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین -11 ماده

 بدون بانکی نامه قرارداد ضمانت امضاء هنگام به فروشنده قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمین منظور به -11-1

تحويل  از پس دهد. تضمین مزبور می تحويل خريدار به % مبلغ قرارداد ،5و مورد تايید خريدار،  به میزان  و شرط قید

 .می گردد. عودت فروشنده به موضوع قرارداد و تائید دستگاه نظارتقطعی 

 نمايد. نیمی از می كار كسر انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل فروشنده، به پرداخت هر مبلغ خريدار از  -11-2

ازصدور گواهینامه تحويل موقت و نیم ديگر آن پس از صدور گواهینامه تحويل قطعی و  پس كار انجام حسن كسور مبلغ

 .گرديد خواهد مسترد فروشنده به ظارت،اتمام دوره گارانتی و تائید دستگاه ن

: در صورت درخواست فروشنده و ارائه تضمین مورد تايید خريدار و تايید دستگاه نظارت، استرداد سپرده حسن تبصره

 .% باقیمانده( بعد از تحويل موقت امکان پذير می باشد50انجام كار فوق الذكر )
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 فروشندهدات اییت -12 ماده

 الزامات و خدمات حدود و نموده مطالعه كامالً را مربوطه مدارك و قرارداد و اسناد كه نمايد م میاعال فروشنده -12-1

خصوص  نيدر ا شيخو يیانجام پروژه و توانا تیه است و از قابلنمود شناسايی و بررسی كامالً را آن در شده تعريف

 .حاصل نموده است نانیاطم

 .رای موضوع قرارداد را شناسائی كرده و به آن واقف استهای اج تمام خطرات و ريسك فروشنده -12-2

های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختیار  نمايد كه دانش فنی و ساير نیازمندی اعالم می فروشنده -12-3

 .تواند آنها را تامین نمايد دارد و يا می

اظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوانین مربوط به نمايد كه از جمیع قوانین و مقررات ن ید میيتأ فروشنده -12-4

ها و عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت  كار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات

 .خواهد بود ویالذكر متوجه  و مقررات فوق نینكند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوا

 فروشنده تعهدات -13 ماده

، بیمه حمل، بیمه حادثه و تجهیزات موضوع قرارداد ارسال و كلیه مسئولیت های مربوط به بارگیری، حمل -13-1

 .به عهده فروشنده می باشدير بیمه های مورد نیاز، عوامل اجرايی، و سا

مسئولیت فروشنده انجام خواهد پذيرفت و  فرآيند تامین تجهیزات موضوع اين قرارداد در شركت فروشنده -13-2

 و مقررات قانون كار یو حفاظت فن یمنيصحت كار، سالمت افراد و ايمنی محیط كار را بعهده داشته و اصول و مقررات ا

  می نمايد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه خريدار نمی باشد.رعايت را 

 خريدارساير افراد طرف قرارداد با  و يا خريدارشود كه از بکارگیری يا استخدام كاركنان  متعهد می فروشنده -13-3

 .خودداری نمايد خريداربدون اجازه كتبی 

گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه  مکلف است كلیه كاركنانی را كه برای اجرای اين قرارداد بکار می فروشنده -13-4

 های متعلقه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمايد. نموده و حق بیمه

ای كه ممکن است قبل يا هنگام تحويل و يا انجام موضوع قرارداد و يا به سبب  یت هرگونه حادثه يا صدمهمسئول -13-5

و كاركنان وی يا اشخاص ثالث گردد، يا خسارتی به تأسیسات و  آن متوجه جان و اموال فروشنده و كاركنان وی، خريدار

كال به عهده فروشنده خواهد بود و خريدار و نمايندگان وی اموال فروشنده، خريدار و يا اشخاص ثالث وارد آيد، جزئا و 

 مسئولیتی در مورد پاسخگويی به مراجع ذيربط نخواهد داشت.

نگهداری و حفاظت از تجهیزات و اقالم در دوره تامین از شروع قرارداد تا تحويل موقت، بعهده فروشنده می  -13-6

 باشد.
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اجرايی، ايمنی و بهداشت محیط كار، قانون تامین اجتماعی و قانون كار  رعايت الزامات راهنمايی و رانندگی، -13-7

 جمهوری اسالمی ايران و ساير قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده فروشنده میباشد.

و شرايط با تجهیزات الزم  اجرايی پروژه، فروشنده موظف است خدمات موضوع اين قرارداد را طبق مشخصات -13-8

بکار بردن بهترين روش ها و اصول  و ینی شده در اين قرارداد و مدارك و اسناد آن و با كیفیت و كمیت الزمپیش ب

در  . همچنینانجام دهدمتداول فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و جديت خود 

بديهی است؛ تأيید گزارش ها و اقدامات  حفظ نمايد.الزم را  داری و امانتكارفرما صرفه و صالح  ،تمامی مراحل كار

فروشنده بوسیله خريدار رافع مسئولیت فروشنده نبوده و فروشنده در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص يا اشتباهاتی 

 است كه بعداً مشاهده می گردد.

اد اطمینان حاصل نمايد و نیز میزان فروشنده بايد نسبت به امکان تامین تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجرای قرارد -13-9

دستمزدها و كلیه هزينه های اجرای تامین تجهیزات و بارگیری، بیمه، حمل را از هرجهت منظور نمايد و از اين بابت 

 بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

مربوط به مالیات كه تا تاريخ  فروشنده بايد هزينه های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و مقررات -13-10

انعقاد قرارداد معمول و جاری بوده است و نیز سود خود را منظور نمايد و از اين بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی 

 نخواهد داشت.

 فروشنده موظف به رفع كلیه نواقص، اشکاالت و معايب پروژه در دوره تضمین می باشد. -13-11

 بر عهده فروشنده است.  يمنی در رابطه با پرسنل، تجهیزات و ساير مواردرعايت كلیه موارد ا -13-12

مسئولیت حوادث منجر به جرح و يا فوت، بر عهده فروشنده می باشد و مسئولیتی از اين بابت متوجه خريدار  -13-13

 نخواهد بود.

طبق قوانین مربوطه پرداخت  فروشنده متعهد است كلیه حقوق، مزايا، دستمزد و حق بیمه كاركنان خود را -13-14

پرداخت كلیه هزينه های پرسنلی و  ،كسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون كار برعهده فروشنده می باشد ساير .نمايد

مزايای قانونی حین كار و پايان كار و ساير مزايای قانونی برابر ضوابط قانون كار بعهده فروشنده بوده و فروشنده و عوامل 

 نه رابطه استخدامی با خريدار ندارند.وی هیچگو

نامه معتبر به  مربوطه يا گواهی Certificateفروشنده متعهد است گواهی كیفیت اقالم موضوع قرارداد يا  -13-15

تائید دستگاه نظارت خريدار رسانده و همزمان با تحويل كاال، به خريدار تحويل به را  Certificate of originهمراه 

 دهد. 

 خریدارتعهدات  -14 ماده

 . دستگاه نظارتتايید  و مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسورات قانونی فروشندهپرداخت مبلغ قرارداد به 

 



 

 گندله FeOتأمین دستگاه اندازه گیری 

  

 13از  7صفحه  1400بهار ق1191/00: مناقصهشماره  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 کتابچه راهنما و دستورالعمل -15ماده 

 مدارك خريد تجهیزات و گواهینامه های اصالتديتاشیت كامل تجهیزات، فروشنده موظف است كلیه مدارك فنی، 

تجهیزات و كلیه مدارك منضم به اين قرارداد را در قالب فاينال بوك براساس دستورالعمل های كنترل كیفی و تهیه 

نسخه الکترونیکی و پس از تايید نسخه الکترونیکی، دو نسخه هاردكپی و الکترونیکی در تطابق با  3فاينال بوك به تعداد 

 ريدار تهیه و در اختیار خريدار قرار دهد.نسخه تايید شده را قبل از تحويل موقت برای خ

 بازرسی و آزمایش -16 ماده

فروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند تامین تجهیزات نسبت به تهیه مدارك و بازرسی و اخذ تايیديه اين  -16-1

 مدارك از دستگاه نظارت خريدار اقدام نمايد. 

موظف به همکاری و فراهم  فروشندهداد را مورد بازرسی قرار دهد. موضوع قرار زاتتجهی كیفیت تواند می خريدار -16-2

  .باشد امر می نينمودن تسهیالت الزم برای ا

تهیه شده يا كاری كه توسط  فروشندهتجهیزات كه توسط عدم تطابق تصويب عدم انجام بازرسی در قرارداد و  -16-3

دی وی در رابطه با صحت تجهیزات و كارهای انجام شده و های قراردا را از مسئولیت فروشندهوی انجام گرديده است، 

 . نمايد نمی عافمطابقت آنها با مشخصات فنی م

تحويل تجهیزات موضوع قرارداد در محل هايی كه فروشنده اعالم مینمايد و قبل از بسته بندی، زمانی مجاز  -16-4

از ورود اقالم بدون گواهی بازرس جلوگیری  است كه بازرس گواهی تحويل آنرا صادر كرده باشد. بديهی است سايت

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

در صورتیکه برای آزمايش های تجهیزات موضوع قرارداد دستورالعملی صادر نشده باشد، آزمايشات بر اساس  -16-5

 ید خريدار انجام خواهند شد.المللی مورد تاي استانداردهای بین

تاريخ بازرسی را اعالم تست تجهیزات موضوع قرارداد، قبل از بازرسی و  روزكاری 3فروشنده بايستی حداقل  -16-6

معرفی می شوند فروشنده به  "كتباخريدار ف بازرسانی كه از طرف يداشته و تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظا

  و كمکهای الزم رارا پرداخت نمايد  لوازم آزمايشنه های بازرسی از جمله هزينه های بازرس و كلیه هزيفراهم نمايد و 

 معمول نمايد. برای انجام وظائف محوله

طبق مشخصات مشروحه در قرارداد  شده استتهیه  فروشندهكه از طرف  اقالمیدرصورتیکه در موقع بازرسی،  -16-7

از  فروشنده چنانچه)با ذكر عیب( و يا اصالح آنها را بخواهد.  ها را قبول ننمايدمجاز خواهد بود كه آنبازرس ، نباشند

 به هر می تواندخريدار تقاضای تعويض يا اصالح آنها را نموده است امتناع نمايد  خريداركه  اقالمیتعويض يا رفع عیوب 

را به منزله  اقالمدر مورد تعويض يا اصالح اين نوع فروشنده را جايگزين نموده و امتناع  اقالمطريق كه صالح میداند اين 

اين قرارداد  23نوع خسارات بر طبق ماده تلقی نموده و برای جبران اين  فروشندهقصور و يا مسامحه در انجام تعهدات 

 فسخ نمايد. ،در انجام كارهافروشنده  تخلفقرارداد را بدلیل  25 طبق مفاد ماده، يا عمل نمايد
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 باشد.خريدار استانداردهای مورد نیاز برای بازرسی ها و غیره بايد مطابق استاندارد مورد تأيید  كدها و -16-8

 قرار گیرد.خريدار بايد در هر حال جهت كنترل و تأيید در اختیار بازرس  بازرسی هاگواهی  -16-9

را فروشنده تحويل شده اند، ه فروشندكه از طرف  اقالمیهرگونه بازرسی و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن  -16-10

نموده باشد و قبل از پايان دوره تضمین معلوم  قصوری كه در اجرای مفاد قرارداد يااز مسئولیت او در مقابل عیوب و 

 گردند معاف نمی نمايد.

ار خريدبرای بازرس را  بايست در دوره بازرسی و آزمايش، محل و مکان مناسب و تسهیالت الزم میفروشنده  -16-11

 فراهم آورد.

  نو بودن و اصلی بودن تجهیزات -17 ماده

كننده  ( بوده و مستقیماً از كارخانه تولیدoriginalكلیه تجهیزات موضوع قرارداد بايد نو، غیر مستعمل و اصلی ) -17-1

 ارسال گردد.  خريداربرای 

 ه گردد.گواهینامه اصالت متريال می بايست از جانب فروشنده به خريدار ارائ -17-2

شده پذيرفته نخواهد شد. در صورت مستعمل بودن تجهیزات،  تجهیزات مستعمل يا دوباره ساخته شده يا تعمیر -17-3

 فروشنده ،مطابق مشخصات فنی قرارداد نباشد فروشندهيا در صورتیکه مشخصات فنی تجهیزات تخلیه شده توسط 

 نمايد تعیین می خريدارنموده و طی مدت معقولی كه  تجهیزات را تعويض عاين نو خريداردستور ه متعهد است ب

های ايجاد شده در اين رابطه از قبیل حقوق گمركی، سود بازرگانی و بیمه و  تجهیزات قبلی نمايد. كلیه هزينه جايگزين

 خواهد بود. فروشندههای تاخیر از اين بابت به عهده  هزينه

 گواهی تحویل موقت -18ماده 

اقالم و تجهیزات موضوع قرارداد درب انبار خريدار توسط فروشنده و تست تجهیزات و تايید پس از تحويل   -18-1

روز از تاريخ درخواست فروشنده، گواهی تحويل موقت  10دستگاه نظارت، كار تکمیل شده تلقی شده و حداكثر ظرف 

 توسط خريدار صادر خواهد شد.

ری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحويل موقت نخواهد شد. در معايب و يا كمبود های جزيی كه در بهره بردا -18-2

رسد، معايب را مرتفع و كمبود ها را تکمیل نمايد كه اين صورت فروشنده ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفین می

وسط خريدار روز ت 10در اين صورت پس از بازبینی معايب اصالح شده و يا كمبودهای تکمیل يافته، تايیديه ظرف مدت 

 صادر خواهد شد. در هر حال تاريخ شروع دوران تضمین از تاريخ صدور گواهی تحويل موقت خواهد بود.

 تضمین  و رفع نواقصدوره  -19ماده 

در خصوص تجهیزات  زاتیتجه موقت تحويل یموضوع قرارداد از تاريخ صدور گواه زاتیی تجهيكیفیت و كارا -19-1

ماه شمسی پس از تحويل تجهیزات موضوع قرارداد درب انبار خريدار توسط  12، برای مدت ............... ساخت شركت
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 فروشندهاز طرف  گردد تضمین می فروشندهاز طرف فروشنده و تست تجهیز و تايید دستگاه نظارت و تحويل موقت، 

 ملکرددر ع یايب و نواقصشود. اگر در دوره تضمین مع مدت به نام دوره تضمین نامیده میگردد و اين  تضمین می

بايد آن معايب و نواقص را به هزينه خود و طبق نظر  فروشندهنباشد  خريدار منتسب بهموضوع قرارداد مشهود شود كه 

 دستگاه نظارت رفع يا جايگزين نمايد. 

ر مطلوب قادر به انجام كامی گردد تأمین وی كه توسط تجهیزات موضوع قرارداد نمايد  تضمین می فروشنده -19-2

و با ايمنی كه الزمه بهره برداری می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق  فروشندهطبق تضمینات تعیین شده بوسیله 

د. مشارالیه صحت و دقت و كیفیت مواد و دقت كار در كارخانه ههمشخصات مشروحه در مدارك و ضمائم قرارداد باش

نامرغوب يا   متريالدر دوره تضمین ظاهر شود كه بتوان به  های خود را بنحوی تضمین می نمايد كه هر گاه نواقصی

ن )زمان توسط دستگاه نظارت خريدار تعیین می گردد( آود با حداقل تأخیر ههوط نمههب مربههساخت و طرز كار نامناس

 اي و عیب رفع تاريخ از تضمین دوره صورت اين در اصالح نمايد. به هزينه خود و طبق نظر دستگاه نظارت نواقص را

 .مجدد سیستم محاسبه خواهد شد یانداز راه نینقص و همچن

خودداری نمايد )زمان توسط خريدار تعیین می گردد( از رفع نواقص در حداقل زمان  فروشندهدر صورتیکه  -19-3

سپرده از محل تضمین فروشنده يا هر نوع مطالبات و  درصد15اضافه ه نواقص را رفع و هزينه های متعلقه را بخريدار 

ای كه فروشنده نزد او دارد، برداشت می نمايد و فروشنده حق هرگونه اعتراض در اين خصوص را ازخود سلب و ساقط 

 نمود.

 گواهی تحویل قطعی -20ماده 
پس از رفع و اصالح كلیه نواقص و عیوب احتمالی تجهیزات موضوع قرارداد در دوره تضمین و پايان دوره تضمین مربوطه، 

 يل قطعی از طرف خريدار صادر خواهد شد. گواهی تحو

در پايان دوره تضمین تعیین شده، خريدار بنا به تقاضای فروشنده اعضای هیات تحويل قطعی و تاريخ تشکیل هیات را، برای 

تحويل قطعی معین می كند. هیات تحويل قطعی، پس از بازديد تجهیزات، هرگاه عیب و نقصی كه ناشی از كار فروشنده باشد 

گیرد و صورت  و هر عیب و نقصی كه مرتبط با موضوع قرارداد باشد را مشاهده ننمايد موضوع قرارداد را تحويل قطعی می

 جلسه تحويل قطعی را امضا خواهند نمود و مطابق قرارداد عمل خواهد شد. 

 به رفع آنها می باشد.هرگاه هیات تحويل قطعی، عیب و نقصی مشاهده كنند، فروشنده بر اساس شرايط قرارداد مکلف 

اگر خريدار با وجود تقاضای فروشنده، اقدام به اعزام هیات تحويل نکند و اين تاخیر بیش از دو هفته به طول انجامد و پس از 

درخواست مجدد فروشنده و انقضای يك هفته از تاريخ تقاضای مجدد خريدار در اين زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع 

 طعی شده تلقی می گردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعی در مورد آن انجام شود. قرارداد تحويل ق
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 امور محرمانه -21 ماده

كلیه موضوعات مرتبط با قرارداد را محرمانه تلقی كرده و تحت هیچ شرايطی اطالعات، مدارك، تجارب و دانش  فروشنده

را  خريدار فاش نخواهد كرد، مگر اينکه مجوز رسمی و كتبی در اختیار وی گذاشته شده است را خريداركه توسط   فنی

  .در اين رابطه اخذ كرده باشد

 مقادیرکارافزایش یا کاهش  -22 ماده

% 25می تواند در طول مدت قرارداد حجم كارهای موضوع قرارداد را با رعايت آيین نامه معامالت تا  خريدار -22-1

 افزايش يا كاهش دهد.)بیست وپنج درصد( مبلغ اولیه قرارداد 

 .افتيخواهد  رییتغو با توافق طرفین  به تناسبدر صورت افزايش يا كاهش مقادير كار، مدت قرارداد  -22-2

 جرائم تاخیر -23 ماده

نتواند تمام و يا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به  فروشندهچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  -23-1

 ليذ رحرا به ش یمبالغ فروشندهتاخیر در انجام تعهدات  هفتهتواند بازاء هر  می خريداربموقع انجام دهد مفاد قرارداد 

 یو یها های وی كسر نمايد و يا از محل تضمین از پرداخت یبعنوان جريمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضايی يا ادار

 برداشت نمايد.

از قصور فروشنده و به تشخیص دستگاه نظارت در تحويل تجهیزات و  به ازای هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی -23-2

% )ده درصد( مبلغ كل قرارداد از سوی 10% )دو و نیم درصد( و حداكثر تا 2.5اجرای موضوع قرارداد، جريمه ای معادل 

ارداد، خريدار خريدار به حساب فروشنده منظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع قر

می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور يك طرفه فسخ و 

كلیه تضامین فروشنده و ساير مطالبات فروشنده را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول 

ز خود سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از حق هرگونه اعتراض را ا نمايد و خريدار

محل ضبط سپرده مذكور خريدار می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طريق طرح دعوی در مراجع صالح قضايی 

 اقدام نمايد.

 حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور(  -24 ماده

 قوانین جمهوری اسالمی ايران برای هر يك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود.موارد فورس ماژور طبق تعاريف و 

         قراردادو خاتمه موارد فسخ  -25 ماده

 :فروشنده فسخ قرارداد بعلت تخلف   -25-1

وع عوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را برای انجام موضفروشنده معلوم شود كه خريدار در صورتیکه بر 

انتظار می رود در انجام وظايف محوله اعمال فروشنده ك ههه از يههقرارداد به موقع فراهم نساخته و يا دقت الزم را ك
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، در صورت واگذاری كار توسط فروشنده به شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی يا حقوقی( بدون مجوز كتبی نمی نمايد 

فروشنده تحويل موضوع قرارداد به علت اهمال و يا تقصیر ت خريدار دستگاه نظاردر صورتیکه به تشخیص  و نیز  خريدار

را ملحوظ ننمايد و رعايت خريدار منافع فروشنده به تعويق بیافتد و يا اين قرارداد  23مواعد مندرج در ماده بیش از 

نواقص و معايب كار خود اخطار خواهد كرد كه فروشنده به خريدار  ، شرايط قرارداد و يا اصول متعارف معامله را ننمايد

روز تجاوز كند، نواقص و معايب را  15موظف است ظرف مدتی كه در هر صورت نبايد از فروشنده را بر طرف سازد و 

 مرتفع سازد. 

عمل نکرده باشد و يا اينکه به علت بعضی از اقدامات خريدار مطابق اخطار فروشنده در صورتیکه در پايان مدت مذكور 

بدون احتیاج به  به تشخیص خود و  حق خواهد داشتخريدار ه حرفه خود محکومیت جزائی پیدا كند، ناصواب مربوط ب

اجرای  تضمین ضبط به قرارداد،نسبت فسخ ابالغ از پس خريدار .انجام تشريفات خاصی اين قرارداد را فسخ نمايد

خسارت وارده به خود كه ناشی از فسخ  نموده و حق خواهد داشت هر گونه اقدام خود نفع به كار انجام تعهدات و حسن

قرارداد باشد را از محل تضامین و ساير مطالبات فروشنده مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضايی و اداری برداشت 

 نمايد و فروشنده حق هرگونه ادعايی را دراين خصوص از خود سلب و ساقط می نمايد. 

 ه(قرارداد با توافق طرفین)اقال فسخ -25-2

خسارت معقول خدماتی خريدار نمايند كه در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  فروشندهو  خريدار

فروشنده در جريان انجام می باشد را به فروشنده انجام شده يا به وسیله با تايید خريدار  كه تا تاريخ تفاسخ مذكور

ه حقوق و مالکیت های نسبت به تداركات و خدمات و هر گونه تعهدی كلیفروشنده پرداخت خواهد كرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد.خريدار برای آن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به خريدار را كه 

 فسخ به سبب ورشكستگی -25-3

 هر يك از طرفین فسخ خواهد شد.و تصفیه اين قرارداد در صورت ورشکستگی 

باال بین طرفین حل و  2-25 بندطبق  و برتواند فسخ شود و  فورس ماژور میحالت وم اين قرارداد در صورت تدا -25-4

 فصل خواهد شد.

 قرارداد  خاتمه -25-5

، به قرارداد خاتمه دهد. در فروشنده( روزه كتبی به 15)پانزده  می تواند، در هر زمان بتمايل خود با اخطار خريدار

 بپردازد:فروشنده زير را به  آن است كه مبالغ خريداراينصورت مسئولیت 

انجام گرفته و براساس درصد هر قلم از  "برای كارهائی كه واقعافروشنده مانده پرداخت نشده مورد استحقاق  –الف 

 گواهی شده است.خريدار كارهای مشخص شده در فهرست ريز قیمتهای قرارداد انجام گرفته و توسط 

برای تأمین مواد مورد نیاز كار قبل از تاريخ فروشنده ی صورت گرفته توسط كلیه مخارج انجام يافته و هزينه ها –ب  

فسخ، مشروط بر آنکه مواد مذكور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاريخ اخطار كتبی، سفارش آنها 

نگرفته باشد. اثبات هزينه های داده شده باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم مذكور تا آن تاريخ پرداختی صورت 
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دال  توسط خريدار يا ساير اسناد تأيید شده فروشنده با ارائه نسخه های تأيید شده فاكتورهای  خريدارانجام گرفته برای 

 بر انجام هزينه ها خواهد بود.

هرارداد حق دريافت بمهوجب قفروشنده سايراشیايی را كه  مالکیت كار درحال پیشرفت، مواد، تداركات و فروشنده –ج  

بازپرداخت نسبت به آنها را دارد و كلیه طرحها، نقشه های كار، كروكی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به كار را به 

نیز همان حقوقی را  خريدار، انتقال خواهد داد و اقداماتی كه الزم باشد تا آنکه خريدار، بر طبق دستورالعملهای خريدار

 انجام خواهد داد. بدست آورده است كسب نمايد كار رشها و پیمانهای دست دوم دررابطه بادر كلیه سفافروشنده كه 

بجز تعهداتی كه  ؛محض اجرای تعهدات مشروحه در اين ماده كلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد يافته ب –د  

فت. هیچیك از مطالب مندرج در اين به موجب شرايط قراردادی بطور صريح يا ضمنی پس از تکمیل كار ادامه خواهد يا

در پايان دادن به قرارداد به نحوی كه در جای ديگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. خريدار ماده برحق 

 خريداربه معنی پايان دادن به كلیه پیمانهای دست دوم نیز می باشد و  "عینافروشنده قرارداد به  خاتمهاخطار 

 را نخواهد داشت. سازندگان و فروشندگان دست دومو فروشنده ل دعاوی مسئولیت حل و فص

 بسته بندی و تحویل تجهیزات موضوع قرارداد-26ماده 

های مربوط به بارگیری، بسته بندی و حمل تجهیزات موضوع قرارداد به محل تحويل )مندرج در و هزينه كلیه مسئولیت 

  .باشدقرارداد حاضر(، به عهده فروشنده می  7ماده 

 حق واگذاری -27ماده 

فروشنده حق ندارد تمام و يا قسمتی از موضوع اين قرارداد را بدون كسب مجوز كتبی از خريدار به شخص يا اشخاص 

 حقیقی يا حقوقی ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد.

 حل اختالف -28 ماده

ده مديريت حقوقی و قراردادهای خريدار می باشد و حل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد اين قرارداد به عه-28-1

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی و مرتبط با اين قرارداد محاكم قضائی شهرستان سیرجان خواهد بود كه 

 .طرفین با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نمودند

عهده دارد اجرا نمايد و در غیر اين ه قرارداد ب موجبه حل اختالف، تعهداتی را كه ب تا زمانملزم است  فروشنده-28-2

 عمل خواهد نمود.  فروشندهطبق قرارداد و به تشخیص خود نسبت به  خريدارصورت 

 زبان قرارداد -29 ماده

و اسناد و مکاتبات فنی بین طرفین به زبان  باشد یم یبه زبان فارس نیمابیمکاتبات ف هیو مدارك قرارداد وكل اسناد

 نگلیسی خواهد بود. فارسی يا ا
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 قانون حاکم بر قرارداد -30 ماده

باشد و هر نوع تفسیر و تعبیری از مواد قرارداد  حاكم بر قرارداد منحصراً قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ايران می قانون

 طبق قوانین مذكور بعمل خواهد آمد. 

 طرفین یقانون اقامتگاه -31 ماده

ست كه در مقدمه قرارداد درج گرديده است كه كلیه مکاتبات ، مراسالت و ابالغیه ها به اقامتگاه قانونی طرفین همان ا

آدرس فوق ارسال می گردد. در صورت تغییر اقامتگاه هر يك از طرفین بايستی نشانی جديد را به اطالع طرف مقابل 

 برساند در غیر اين صورت كلیه مکاتبات و مراسالت ابالغ شده تلقی خواهد شد.

 قرارداد نسخ -32 هماد

ی برخوردار من کسايكلیه نسخ قرارداد از اعتبار وگرديده است امضا و مبادله نسخه تنظیم  3ماده و  32 قرارداد در اين

 .باشد

 

 

 فروشنده                                  خریدار  
 ...........................                                        شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر  

   
 ...................................        محمد محیاپور )مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره( 

 
 جعفرصالح )عضو هیات مدیره(                                                                
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

 گندله FeOتأمین دستگاه اندازه گیری 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

پس از بررسی و آگاهی کامل از اجرای موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به  ذیل امضا کنندگانما  

داریم که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و  اجرا داریم، اعالم میاطالعاتی که از محل کار و شرایط محل 

  مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل

 

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

 

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

 

 کنیم: موارد زیر را تایید میو  میده میانجام با جزئیات قیمت به شرح جدول زیر  

بینی عملیاتی مورد نظر  روشهای دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش واطالعات کامل و کافی در مورد شرایط  -1

جمله شرایط اقصه تأثیرگذار است، از این من وضوعو تمام موضوعاتی که به نحوی بر انجام مکارفرما، تسهیالت 

 را حاصل نموده ایم.و مدت زمان تحویل تجهیزات  نوسانات ارز

گیرد  مدنظر برای انجام این پروژهچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاری که باید طبق قرارداد به  -2

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

های مربوط به اجرای موضوع این مناقصه و  نامه کامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئیناهی آگ -3

هر نوع امکان دانیم و  کارهای مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور کامل متعهد می

 یم:نمای از خود سلب میاحتمالی نسبت به موارد ذیل را  ادعای

  اقامه هر نوع دعوی علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد 

 اشی از فقدان آگاهی کافی یا مبتنی هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجرای کار موضوع این مناقصه که ن

بر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و کارهای 

 29خارج از چارچوب ماده ه بری و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی برای درخواست اضافه پرداخت مربوط

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 

 باشد و موظف به اعالم علت رد هر یک از  ین ترین قیمت نمیما مقید به پذیرش پایکارفرکنیم که  تایید می

 پیشنهادات نیست.
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  در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و تایید

 کنیم که هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً می

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  به امضای  اقدامبرنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کارفرما که شرکت ما بعنوان  صورتیدر

( کل مبلغ % )پنج درصد5تعهدات، معادل  کى مورد تأیید کارفرما جهت انجامنامه بان و ضمانت کنیمقرارداد 

 یم.نمای قرارداد را ارائه 

 باشیم و به ما  ا از طرف و برای شرکت میاالختیار و مجاز شرکت هستیم و دارای حق امض ما نمایندگان تام

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

 

 ضمیمه خواهد کرد. جزئیات مشخصات را فروشنده
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 Mangnosat-S2مشخصات سیستم 

 گیری میزان  قابلیت اندازهFeO  4% تا 0.1در گندله آهن در رنج% 

 گیری میزان  قابلیت اندازهFeO درکنسانتره آهن 

 2های متعدد خطی یا درجه  امکان تعریف کالیبراسیون 

 های متفاوت امکان تعیین دو کالیبراسیون فعال در رنج 

 قهدهی کمتر از دو وقی زمان پاسخ 

 ها در بازه زمانی مورد نظر گیری از نتایج تست امکان گزارش 

 ها امکان بررسی نتایج تکرار پذیری تست 

 ها قابلیت تهیه پشتیبان از تنظیمات سیستم و نتایج آزمون 

Electromagnet Spec : 

 Pole Diameter : 97mm 

 Pole Shape : Faraday Tapered 

 Pole Gap : 28mm 

 Magnetic Field : 0_0.8 Tesla (Gap=28mm) 

 Magnetic Field Control : Pc Software 

 Power : 0A_40A,0V_30V DC 

 PC interface : RS232 

Measurement System : 

 Type : Dynamic Micro Balance 

 Measurement Range : 0_250g 

 Measurement Resolution : 0.1 mg 

 Stability Time : 2 S 

 PC interface : RS232 

 Brand : A&D HR-250A(japan) 

PC Spec : 

 Industrial fan less Micro PC 

 Storage SSD 

 RAM : 4GB 
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 HSEدستورالعمل ( 2 پیوست

 

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

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

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

 میگردد.

  شرکت پیمانکار باید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجام فعالیت باشد. 

متناسب با پروژه خود و  HSEفعالیت اجرایی، پیمانکار باید اقدام به تهیه چارت با توجه به نوع، ماهیت و گستردگی  

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

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

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

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

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

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

  ارفرما می باشد.پیمانکار بصورت مستقیم زیر نظر ک 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  

  تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

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

 معاینات طب کار 

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

پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریف شده از سوي کارفرما  

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

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

کلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده میشود و به وسیله خرید،  

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

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

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

قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکار، بر عهده شرکت 

  پیمانکار خواهد بود.

ده، در صورت تایید، کارت تردد کارگاهی کارفرما بازدید ش HSEکلیه ماشین آالت پیمانکار قبل از ورود به سایت توسط  

    دریافت نمایند.
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پیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و ربط محیط کار  

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

  کارفرما استفاده نماید.  HSEمواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحدتجهیزات و 

)خدمات پزشکی، تهیه آب و یخ، جمع   HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با 

ب را کتبا به و غیره( مرات 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.

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

کارفرما رسانیده و سپس مجاز  HSEمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد متریال داربست و غیره متعلق به پی

  به استفاده خواهد بود.

  کارفرما می باشد.  HSEپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد 

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

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

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

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

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

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

  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  

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

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

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 

  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  

  میباشد.

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

  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 

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

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

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

  کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،
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پیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الزم و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس هاي مربوطه اعزام  

  خواهد نمود.

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

  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  

  صادر می نماید.

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

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

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

  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  

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

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

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  

  خواهد نمود.

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

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 

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

  است.

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

  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 

  کارفرما میباشد.

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

  کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

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

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

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

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد.


