
 

 طوبی  هن اسفنجیآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأخرید و ت

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 
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 اسناد مناقصه 

 

 

طوبی   هن اسفنجیآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأخرید و ت   

گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل   

ق1567/10شماره مناقصه    
 

 

 

1140 پاییز  



 

 طوبی احیاء اهن اسفنجی هکارخان خرید و تأمین کابل های

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 1از   1صفحه   1401 پاییز ق 1567/01:  قراردادشماره   آگهی مناقصه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خرید و تأمین کابل های کارخانه احیاء اهن اسفنجی طوبی  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

واجد    تولید کننده کابلبه  کشوری - عمومی از طریق برگزاری مناقصه را  " گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 واگذار نماید. شرایط 

 

 توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:متقاضیان می 

 بخش مزایده ها و مناقصه ها ، WWW.GISDCO.COMسایت اینترنتی شرکت به آدرس  -

، معاونت بازرگانی،  22تحویل مدارک : تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پالک   -

 اقدام نمایند.تحویل گیرنده اقای قاسمی 

می باشد. بنابراین نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذیل می    مرحله ای  یک مناقصه حاضر به صورت   -

خود    و مالی   را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فنی   ج""و    "ب"و    "الف"مناقصه گران می بایست پاکت    :  باشد 

 . را در زمان و محل مقرر تحویل نمایند 

 

  بنام آقای قاسمی  09133919110و    212داخلی    4-02188197670جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های

 تماس حاصل فرمایید. در ساعات اداری  شنبه  4  الیشنبه  روزهایدر 

 

 

1401/ 80/ 01  : اخرین مهلت ارسال مدارک   



 

 خرید و تأمین کابل های کارخانه احیاء اهن اسفنجی طوبی

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 4از   1صفحه   1401 پاییز ق 1567/01:  قراردادشماره   دعوت نامه 

 

 

 

 

 

 
 

 مناقصه دعوت نامه شرکت در 

 

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

 ..............................   محترم شرکتعامل   مدیر

 

 و احترام  با سالم

جهت  واجد شرایط  تولید کننده کابل نسبت به انتخاب  مناقصه عمومیدر نظر دارد از طریق  گهر گل  فوالد و آهن توسعه شركت

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل خرید و تأمین کابل های کارخانه احیاء اهن اسفنجی طوبی   "  تامین متریال

 اقدام نماید.   سیرجان كارخانهمحل  در "طبق مشخصات فنی پیوست

 

 مناقصه ( موضوع 1

  طبق  گهر آهن و فوالد گلشرکت توسعه   خرید و تأمین کابل های کارخانه احیاء اهن اسفنجی طوبی   "

 فعالیت ها در پیوست آمده است. كه شرح  "مشخصات فنی پیوست  

 

 پروژه  تحویل(  2

شوركت توسوعه    تیمجتمع گل گهر، سوا  یجاده اختصوا و  راز،یجاده شو 50 لومتریك  رجان،یكرمان، سو  "مناقصوه  موضوو    تحویل محل

 باشد.  می " آهن و فوالد گل گهر

 

  زمان اجرای پروژه (4

با بازه    مناقصهبه جواب  باشد و    می  ماه  2  قرارداد و پیش پرداخت  موضو  قرارداد از تاریخ تنفیذتامین متریال  براى    زمان پیش بینی

 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود.  12 ضمن اینکه  ترتیب اثر داده نخواهد شد. ماه   2تحویل مدت دار بیش از 

 

 ( اسناد مناقصه 5

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

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

 

 

 

 



 

 خرید و تأمین کابل های کارخانه احیاء اهن اسفنجی طوبی

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 4از   2صفحه   1401 پاییز ق 1567/01:  قراردادشماره   دعوت نامه 

 

 

 

 

 

 
 تضمین شرکت در مناقصه   (6

 )مطابق با فرمت داده شوودهب به نفع نامه بانکی ووورت ضوومانتبه  اسووت كه باید  ریال(  میلیارد  ده) ریال  10,000,000,000 مبلغ

حداقل های فوق باید  گزار تسولی  شوود. مدت ابتبار تیومینكارفرما و به نام شوركت توسوعه آهن و فوالد گل گهر به دسوت اه مناقصوه

 ها بوده و برای سه ماه دی ر نیز قابل تمدید باشد.پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد  سه ماه

 

 ( کسورات قانونی و مفاصا حساب تامین اجتماعی7

 پرداخت كلیه كسور قانونی بر بهده پیمانکار می باشد، كه در این راستا كارفرما به شرح ذیل بمل می نماید: 

 ، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قرارداد امیاء هن ام پیمانکار به قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تیمین منظور به

 تحویل قطعی موضو  قرارداد  و از مذكور پس تیمین دهد.می تحویل مبلغ قرارداد، به كارفرما %5به میزان  و شرط، قید

   .شود می داده بودت پیمانکار به مالی و تائید دست اه نظارت تسویه حساب

 كسور گردد. نیمی از مبلغ می  كار كسر انجام حسن تیمین بعنوان %10معادل پیمانکار، به پرداخت هر بلغم از

از  دور گواهینامه تحویل موقت و نی  دی ر آن پس از  دور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دست اه   پس  كار انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، نظارت

تسویه   و نهائی وضعیت  ورت نماید پرداخت بمل اجتمابی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف پیمانکاربیمه:  

خاطرنشان می سازد پیمانکار  .باشد می قرارداد این برای اجتمابی تأمین حساب مفا ا ارائه به منوط پیمانکار حساب با

 .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتمابی فعال می باشد. با كد كارگاهی اولیه 

 

 نحوه ارایه پیشنهاد (  8

پیشنهاد    ) ب ب وپیشنهاد فنی  ضمانت نامه شركت در مناقصه ) الف ب و    مرحله ای می باشد.  یکارائه مدارک و پیشنهادات بصورت   

قیمت ها بایستی به  ورت در مرحله  به ادرس قید شده در دبوتنامه ارسال گردد.    پاكت جداگانه ممهور و در بسته  سه  در مالی ) ج ب  

 الزامی است.  مناقصهمهر و امیای مدارک ارائه گردد و   گزار مناقصهریالی و بر اساس مشخصات فنی ارائه شده توسط 

 پیمانکار و تنظی  قرارداد الزامی است.ارائه مدارک ذیل در پاكات فنی جهت شناسایی  

 تصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی، كد اقتصادی  -1

 ها )رضایت كارفرمایان قبلیب   ها، سوابق كاری در كارهای مشابه و  تقدیر نامهگواهی  الحیت  -2

 

 

 



 

 خرید و تأمین کابل های کارخانه احیاء اهن اسفنجی طوبی

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 4از   3صفحه   1401 پاییز ق 1567/01:  قراردادشماره   دعوت نامه 

 

 

 

 

 

 
  (  اعتبار پیشنهاد 9

در د مبلغ كل می باشد.    70پیش پرداخت  . مبلغ  بعد از آخرین موبد تسلی  پیشنهادها ابتبار داشته باشد روز  60پیشونهاد باید تا  

می باشود. واریز پیش پرداخت در قبال ارائه ضومانت نامه بانکی بی قید و شورط بغیر از بانک پاسوارگاد و   ماه 2پیش بینی شوده  زمان 

 موسسه های قرض الحسنه مورد تایید مدیریت مالی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر خواهد بود.

 

 نحوه ارایه پیشنهاد ( 10

 بصورت دو مرحله ای می باشد. ارائه مدارک و پیشنهادات  

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

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

 .  مقرر تحویل نمایند

 

  (  اعتبار پیشنهاد 11

 روز بعد از آخرین موبد تسلی  پیشنهادها ابتبار داشته باشد.   60پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد12

تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سوی و یک  رربی،  نشوانی   به  01/08/1401مورخ  14  ثر تا سوابتپیشونهادها باید حداك

واحد بازرگانی جناب آقای قاسوومی با شووماره تماس   1516646111كد پسووتی  ، شووركت توسووعه آهن و فوالد گل گهر،   22پالک  

 گران دریافت نخواهد شد.   مناقصهتحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچ ونه مدركی از  09133919110

 

 پاسخگویی به سواالت   (13

 توانند با اطالبات ذیل تماس حا ل فرمایند: گران مى مناقصه، مناقصهموضو  برگزاری سوال در رابطه با هرگونه  در  ورت وجود

 بازرگانی به شماره ذیل تماس حا ل فرمایید. در موارد نیاز به مراحل 

 قاسمی مسئول پاسخ ویی : آقای  

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 
 

 ابالم شماره حساب/شبا، نام بانک، نام شركت و شماره تلفن همراه و ثابت جهت فکس رسید ضروری می باشد.  پیشنهاد مالیدر 

نهایی و گواهی   و و تحویل فاكتورارسال به سایت سیرجان    و ورتجلسه و تایید فنی     و بازرسی وتسویه حساب كامل، بعد از تامین كاال 

  ورت می پذیرد.  22پالک  31میدان آرژانتین، خیابان الوند، كوچه  ارزش افزوده به دفتر مركزی تهران به آدرس

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

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

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



 

 خرید و تأمین کابل های کارخانه احیاء اهن اسفنجی طوبی

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 4از   4صفحه   1401 پاییز ق 1567/01:  قراردادشماره   دعوت نامه 

 

 

 

 

 

 
شود و پیمانکاران خود  در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهادی پیمانکاران مشخص می   مناقصهچون برنده   -2

 گردد: نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات بمل میقیمت واحد را پیشنهاد می

از  -الف پیشنهادی بیشتر است   همناقصكنترل محاسبات برنده   در  ورتیکه پس  از بدد  ، مشخص شود كه جمع كل 

 یابد. قیمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

مشخص شود كه جمع از بدد پیشنهادی كمتر است قیمت كمتر   مناقصهكنترل محاسبات برنده  در  ورتیکه پس از -ب

 باشد. مالک بمل می

و مقدار منظور شده آن آیت  مغایرت داشته باشد مالک  در ورتیکه قیمت كل هر آیت  با حا ل ضرب قیمت واحد    -پ

 باشد. محاسبه بدد كمتر می

از جمله این دبوتنامه باید به مهر و امیای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه پیشنهاد    مناقصهتمام اسناد   -3

 قیمت ارائه گردد.

بایستی توسط پیمانکار بصورت دقیق و با جزئیات كامل،  های این اسناد ارائه شده است  مواردی كه در مدارک و پیوست  -4

پیش رو می بایست به  ورت مکتوب توسط فروشنده   مناقصهاجرا گردد. در  ورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد 

ررسی  ابالم گردد. در زمان بقد قرارداد و پس از تعیین برنده توسط، موضوباتی ب  مناقصهو براساس دستورالعمل شركت در  

دیده شده باشد و در ریر اینصورت    مناقصهو رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی فروشنده در زمان برگزاری  

 مبنای بقد قرارداد قرار خواهد گرفت.  مناقصهاسناد 

  48 حداكثر  ورت این در كه شود مهلت ابالم شده برای یک دوره تمدید است ممکن گزار  مناقصه  الحدید  ورت در -5

          .ابالم خواهد شد به پیمانکار مقرر مهلت از قبل  سابت

               

 

                      

 



  

 طوبی  هن اسفنجیآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأو ت  خرید

  گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 10از   1صفحه   1401 پاییز ق1567/01رداد:شماره قرا دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  مناقصه مناقصه   دردر  شرکت شرکت     دستورالعملدستورالعمل

  

  طوبی طوبی   هن اسفنجیهن اسفنجیآآاحیاء احیاء     ه ه کارخانکارخان  مین کابل های مین کابل های أأخرید و تخرید و ت

  گهر گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل  

 

 

 ق01/ 1567  شماره مناقصه :شماره مناقصه :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 طوبی  هن اسفنجیآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأو ت  خرید

  گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 10از   2صفحه   1401 پاییز ق1567/01رداد:شماره قرا دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 مناقصه اسناد      3ماده 

 گرانقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط منا    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

 بازرسي تجهیزات    8ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 طوبی  هن اسفنجیآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأو ت  خرید

  گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 10از   3صفحه   1401 پاییز ق1567/01رداد:شماره قرا دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه (1

 طوبی هن اسفنجی آاحیاء   هکارخان مین کابل هایأخرید و ت "  دارد نظر در  گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

  -مناقصه عمومي  شده است از طريق برگزاري را با شرايطي که در ادامه ذکر "  گهروسعه آهن و فوالد گلت تشرک 

 واجد شرايط واگذار نمايد.   نده کابلتولید کنبه  کشوري 

 شرح کار  (2

 طوبی  هن اسفنجیآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأخرید و ت "   مناقصههدف از برگزاري اين 

  مي باشد. ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس  "  گهرفوالد گلشرکت توسعه آهن و  

 اسناد مناقصه  (3

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

 ناقصه شرکت در م نامهدعوت •

 دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر(  •

 پیش نويس قرارداد   •

 فرم ضمانت نامه  •

 

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

بررسيمناقصه -3-3 به دقت  را  اسناد مناقصه  پیشنهاد مناقصه،  از تسلیم  قبل  بايد  تمام اطال گر،  و    ، عات الزمکرده 

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

خ مناقصه  .کند وداشتباه  سوي  از  شده  ارايه  شفاهي  مناقصه،  ارگزاطالعات  براي  نميتعهدي  ايجاد  کند،  گزار 

   .وده شودبه اسناد مناقصه افز ايکه طي الحاقیه مگرآن

بايستي   -3-4 فني مناقصه گر  بر اساس    مشخصات  به اسناد مناقصه را  به اسناد مناقصه    اطالعات منضم  فني منضم 

سناد مناقصه اعالم نمايد. در  و در صورت اختالف مراتب را طي گزارشي در پاکت ب امطابقت و کنترل نمايد  

 تغییر احجام قابل پذيرش نمي باشد. غیر اين صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعايي مبني بر 
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به دقت  تمام اسناد مناقصه را   گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در   -3-5

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

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

از مناقصههر   -3-6 يا يک  ابهام  مناقصه،  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  به  تواباشد، ميسوالي داشته   گران که در  ند 

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

به نظر  اسنادر  گزار دنشاني مناقصه اگر  از مفاد اسناد مناقصه  مناقصه مناقصه مشخص شده است.  گر قسمتي 

را قبل   گر بايد اين اشتباه و اشکال داشته باشد، مناقصه  یرهو غ ت اشتباه يا اشکالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

نماي  ارايه  را  اصالحي خود  پیشنهاد  و  منعکس کند  مقرر  مهلت  پیشنهاد، در  تسلیم  مناقصهاز  پاسخ  و  د.  گزار 

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

بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه از   گر، به منزلۀر يکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصهطو

 .نظر وي تلقي خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  مناقصه    اسناد تواند در هر زمان تا تاريخ تعیین شده در  مي  زارگمناقصه -3-7

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

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

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

 .گردندها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميالحاقیه. گرددمي اعالم  سايت از طريق گران مناقصه

 ان گرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط   (4

 مي باشد. بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذيل مي باشد: مرحله ای   یکمناقصه حاضر به صورت 

خود را در زمان    و مالي   ضمانت نامه و پیشنهاد فنيامل  را ش  "ج"و    "ب"و    "الف"مي بايست پاکت  مناقصه گران  

 .  و محل مقرر تحويل نمايند

 

 محتوي پاکات الف، ب و ج مناقصه مي بايست به شرح ذيل تنظیم گردد.

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

دفتر  به    1401/ 01/08  روز  14ساعت  تا  حداکثر    نهاد خود راپیش نموده و  رسي اقدام  به زبان فاو مالي    فني 

پالک    نشاني:  بهکارفرما   غربي،  يکم  و  سي  خیابان  الوند،  خیابان  ارژانتین،  میدان  معاونت 22تهران،   ،
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اتى  تحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاد  09133919110بازرگاني، تحويل گیرنده اقاي قاسمي  

 رر، ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. که پس از تاريخ مق 

بعد از تاريخ تسلیم، اعتبار    روز  60بايد تا    در مرحله بعد از بررسي پیشنهادات فني  پیشنهاد مالي ارائه شده  -4-2

 داشته باشد.

 ردد. ي مي گیش بین پ ماه  2مدت اجراي پروژه از زمان بسته شدن قرارداد و انجام پیش پرداخت به مدت  -4-3

مالي بايد بصورت تايپ شده تهیه و تکمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در   -نيپیشنهاد ف  -4-4

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

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

جداگانه  ت  ا د ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در ي پاکلف، ب و ج باي کتهاي اکلیه پا -4-5

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

 کلیه پاکتها درج گردد:

   

 ی وبط هن اسفنجیآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأخرید و ت

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

 ق  1567/01مناقصه شماره      

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصهنشانی  

 -----:بر روی تمام پاکات  شماره تماس ثابت و همراه  
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 به نکات زیر توجه گردد.  تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 ه مناقص در شرکت  تضمین پاکت الف: 

به  ضمانت -1 جمعا  مناقصه  در  شرکت  بانکى  اين    ریال(  10،000،000،000)  ریال  میلیارد  دهمبلغ  نامه  میباشد. 

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

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

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  مناقصههزينه  از طرف  امرى  چنین  انجام  عدم  در  شود.  قبول  قابل  غیر  تأخیر  يا  و  گر 

اين حق را براى  تضامین قراردادي،  ده مناقصه و عدم تحويل  م برناز اعال  روز( پس   بیست)  20امضاى قرارداد طى  

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

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

 خواهد شد.

 

 فنیپاکت ب: پاکت پیشنهاد 

 مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الکترونیکي ارائه گردد. "ب "عات موجود در پاکت  کلیه اطال •

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

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

 دد: گرو ارائه می

 :  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 •

 قبلي(  و .........  

 

 :  بخش دوم

بود )در  قصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي براي بهپیشنهاد فني پیمانکار در رابطه با موضوع منا

پیشنها انحراف  لیست  همراه  به  وجود(  فني  صورت  اسناد    فروشندهد  در  مندرج  فني  مشخصات  از 

 )صورت وجود(  
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  بخش سوم:

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

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

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

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

 

 بخش چهارم: 

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

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

 نشده و يا حذف شده باشد. 

 

 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 قیمت و جدول مشخص شده 

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

 معتبر باشد. روز 60  حداقل  ايستي تا زمان انعقاد قرار داد به مدت پیشنهاد قیمت ب -3

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

میان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادى    هرگونه تناقض 

گ نظر  مىدر  کل  رفته  قیمت  باشد  کل  قیمت  و  واحد  قیمت  میان  تناقضى  چنانچه  و  قرار  شود  عمل  مالک 

 خواهد گرفت.

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

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

 .است گرديده منظور

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

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

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

 است،  کشور(  خارج يا  داخل  به  )مربوط مشابه ي هاساير هزينه و ضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است  
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 يي هاهزينه تمام  شامل  قیمتها،  اين همچنین، ده باشند.ش  مستثني روشني  به مناقصه، اسناد در که اين مگر

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

هزينه  ز جمله  ها ااعالم گردد و فروشنده کلیه هزينه  رياليکل مبلغ پیشنهادي فروشنده مي بايست به صورت   -7

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

نده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعايي صورت گیرد. کل  و هیچ نکته و ابهامي باقي نمامنظور نموده  

قرارداد ازاي   ریالی بصورت  فقط    نیز   مبلغ  سو  ارائه  در  از  خريدار    فروشنده  يصورتحساب  تايید  پرداخت  و 

 خواهد شد.

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

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

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

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

 خود پیشنهاد به آن را و  کرده اقدام  آن، تکمیل  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 صلحا بین تناقض صورت در -10

شنهاد  پی مبلغ  پیشنهاد، مبلغ  با  اقالم  کل  قیمتهاي جمع  حاصل  بین تناقض  صورت  در خواهد بود. همچنین  

 بود. خواهد مبنا 

 

 ارزیابی پیشنهادها  (5

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

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

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

 شود. مي وبمحس پیشنهاد  جدانشدني  جزء

  خريدارچنانچه    گهر سیرجان در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد. فوالد گل   وشرکت توسعه آهن  

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

 جبران خسارت نخواهد داشت.  
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 حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند. شرکت در مناقصه هیچ گونه 

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

 دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.   وي ضبط و نفرشرکت در مناقصه 

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

 مورد مناقصه مي باشد.

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

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

 

 ان گرمناقصه سئواالت  (6

طي نامه   توانند سئواالت خود را گران مىهرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه در صورت وجود  -1

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

شرکت توسعه آهن و فوالد گل   ،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يکم، پالک آدرس:  -2

 09133919110ني، تحويل آقاي قاسمي، شماره تماس: گهر، واحد بازرگا

 212خلي دا 4-02188197672

در سايت    هرگونه تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسماً بصورت کتبى  -3

 خواهد رسید.  گران به اطالع مناقصه اينترنتي شرکت

 مشخصات فنى  (7
فني  -1 به اسناد مناقصه  مشخصه هاي  انجام پروژه است. مناقصه،  منضم    گر مالک و معیار درستي و صحت 

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

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

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

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

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

دن اسناد براى انجام کار موضوع  گر بايد از تکمیل بوشود و مناقصهو درستى اطالعات نمى  بررسى صحت 

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

 

 

 



  

 طوبی  هن اسفنجیآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأو ت  خرید

  گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 10از   10صفحه   1401 پاییز ق1567/01رداد:شماره قرا دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بازرسی تجهیزات  (8
رک مهندسي و بازرسي و اخذ تايیديه  نسبت به تهیه مدا تامین فروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند  -1

 اقدام نمايد.   خريدار اين مدارک از دستگاه نظارت

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

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

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

نهايي مطابق  عملیات  کلیه  انجام   -3 و تست  بازرسي  اجرا،  پروژه،  اولیه  بررسي  از  اعم  اين مناقصه  به  مربوط 

 انجام گردد. استانداردهاي مربوطه

  تحويل   هنگامدر حین ساخت و يا    سالمت کابلحت  صمربوط به    استاندارد   و بازرسي  تست   گونه  هرانجام   -4

  خريدار( ما )گزارشات بازرسي و تست حین ساخت به نماينده کارفر  یهلک  ارائه  به عهده تأمین کننده بوده و

کارفرما   نماينده  درخواست  صورت  و  در  بوده  را  بايستيالزامي  ها  نظر    هزينه  در  خود  مالي  پیشنهاد  در 

 . گیرد

 



 

 2 از 1 صفحه 
 

 FO1651-00مدرک:کد 

 

 

 

 پیمانکاران   اولیه چک لیست ارزیابی

 )تامین و اجرا( 
 تاریخ:

 

 نام و نام خانوادگی مدیریت:  نام تامین کننده: 

 آدرس و اطالعات تماس:
 

 شاخص ارزیابی 

 پیمانکاران وضعیت 
امتیاز  

 100از  
  امتیاز  وزن 

 

 ضعیف 

0-30 

 متوسط 

30-50 

 خوب 

50-80 

 عالی 

80-100 
 

  %55وزن معیار:  معیار فنی و تخصصی 

 0.15       یو مهندس   یتوان فن

  

ی 
رای

اج
ی/ 

ص
ص

تخ
 و 

ی
فن

ر  
یا

مع
ی 

های
ز ن

یا
مت

ا
 

 

  0.1      ی کنترل پروژه و نظارت فن  ستمیس

  0.2      مرتبط با موضوع قرارداد   یتخصص  دانش

  0.05      ی و نرم افزار   یسخت افزار  امکانات

  0.3      منطبق با موضوع  یو سوابق کار   تجربه

  0.2      سابقه و حسن انجام کار    حسن

  0.1       یمنطبق با اسناد فن  یو نقطه نظرات اصالح  شنهاداتیپ

  0.1      کار و شرح    یفنمنطبق با اسناد    یشنهادفنیپ

آالت و    نی) دفاتر،انبار ،ابزارها، ماش  یو امکانات کارگاه  زاتیتجه

 ها (   زمیمکان
     0.25  

  0.2      مرتبط با موضوع  یو سوابق کار   تجربه

  0.2      و اجرا   یسرپرست  ییتوانا

  0.1      ی برون سپار   یها  تیفعال  تیری مد  نحوه

  0.05      ها   زمیآالت ،ابزارها و مکان  نیاز ماش  نهیبه  استفاده



 

 2 از 2 صفحه 
 

 FO1651-00مدرک:کد 

 

 

 

 پیمانکاران   اولیه چک لیست ارزیابی

 )تامین و اجرا( 
 تاریخ:

 نام و نام خانوادگی مدیریت:  نام تامین کننده: 

 آدرس و اطالعات تماس:
 

 شاخص ارزیابی 

 پیمانکاران وضعیت 
امتیاز  

 100از  
  امتیاز  وزن 

 

 ضعیف 

0-30 

 متوسط 

30-50 

 خوب 

50-80 

 عالی 

80-100 
 

  % 25وزن معیار:  معیار بازرگانی 

 0.2       موقع* سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت به  *

  

ی 
گان

زر
 با

ار
عی

ی م
های

ز ن
یا

مت
ا

 

 

  0.25       تنظیم صورت وضعیت ها مطابق استاندارد و ارائه بموقع 

  0.25       درآمد سالیانه  

  0.2       هینامه های صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانکاری اگو

  0.3       شناخت بازار و تامین بموقع و کیفی نیازمندیها 

  % 20وزن معیار:  معیارنیروی انسانی 

 0.25       ساختار سازمانی 

  

ی 
سان

ی ان
رو

 نی
ی

های
ز ن

یا
مت

ا
 

 

مندرج در قرارداد مطابق چارت  رعایت بکارگیری تخصص های  

 سازمانی 
      0.25  

  0.25       سوابق کاری و تحصیلی پرسنل

  0.25      اجرایی مقیم / محلی و یا در دسترس بودن کادر  

 -3                                         -2                                            - 1ارزیاب:  تیم  

                   4 -                                             5- 
 امتیاز نهایی 

 تهیه کننده:
 امضاء:

 تایید کننده:
 امضاء:

 کننده:تهیه  
 امضاء:

 

 

 بل ارزیابی است. بند های ستاره دار )*( برای شرکت های حاضر در ارزیابی اولیه کاربرد ندارد و تنها برای شرکت هایی که از طریق مناقصه شرکت میکنند قا  نکته:

 



 

 تأمین کابل های کارخانه احیاء اهن اسفنجی طوبیخرید و 

گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 2از    1صفحه   1401   پاییز ق 1567/01:  قراردادشماره   مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 
 

 

 کابل ها مشخصات فنی

 

 

 مناقصه  

 

 خرید و تأمین کابل های کارخانه احیاء اهن اسفنجی طوبی 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تأمین کابل های کارخانه احیاء اهن اسفنجی طوبیخرید و 

گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 2از    2صفحه   1401   پاییز ق 1567/01:  قراردادشماره   مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 
 

Meters Numbers Description Item 

1250 2 nycy (rm) 27*2.5 + 10 1 

1250 12 n2xsy 45 kv 1*300/25 2 



 

 ی طوب جیهن اسفنآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأخرید و ت

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 13از   1صفحه   1401 پاییز ق 1567/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
  
 هب انم خدا 

                                                      

 

 

 طوبی  هن اسفنجیآاحیاء   هکارخان   مین کابل های أخرید و ت

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل  

 
 فی مابین 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و

 ..................... ................شرکت
 

 

 ق1567/01شماره قرارداد: 

 1401/.../...تاریخ قرارداد: 

 
 
 



 

 ی طوب جیهن اسفنآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأخرید و ت

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 13از   2صفحه   1401 پاییز ق 1567/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
قرارداد   مابین  اين  فوالد گل گهر شركت  فی  و  ثبت    توسعه آهن  ثبت    3136  به شماره  اداره  با  شهرستان سیرجان  در 

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

مدير هیات  رئیس  نايب  صالح و  جعفر  و  بهعنوان  ه  ب  ه  مديره،  هیات  كیلومتر   عضو  سیرجان،  شیراز،    50نشانی  جاده 

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

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

.......................................................    نمايندگی به   عنوان  آقای  مديرهبه  هیات  نشانی    رئیس  به   ،

........................................................................،......................... كدپستی  قرارداد    .........  اين  در  گركه  می  مناقصه  از  ،شود  نامیده 

 باشند.  ديگر، به شرح زير منعقد و طرفین از هر لحاظ ملزم و متعهد به اجرا و رعايت كامل آن میسوی 

 قرارداد   موضوع –  1 ماده

شرکت توسعه آهنن   طوبی   هن اسفنجی آاحیاء    هکارخان  یمین کابل هاأخرید و ت  "  رداد عبارت است ازقرا  موضوع

 ريسررا وبررر اسرراخ مشخصررات منرردر  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر   برری  پیوست  با مشخصات    "  گهرو فوالد گل

 .دمندر  در قراردا  طيشرا

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

   : است  زير مدارك و اسناد بر مشتمل  قرارداد اين

 اضر قرارداد ح  -1

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

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

 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

 .باشند می  قرارداد  الينفك  جزء  كه كارفرما زيست

  يا  ابالغ مناقصه گر 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 

 موضوع قرارداد  اقالممشخصات فنی  :1پیوست شماره 
 دستور العمل فاينال بوك پروژه :2پیوست شماره 

 

 



 

 ی طوب جیهن اسفنآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأخرید و ت

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 13از   3صفحه   1401 پاییز ق 1567/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 قرارداد    مبلغ   – 3 ماده

برره صررورت مقطرروع ( ..................حروف..............ريال ) .بابت تامین تجهیز موضوع قرارداد به میزان .....عدد........ مبلغ قرارداد

 تعیین و توافق گرديد.

 كلیه پرداختهای قرارداد به صورت ريالی می باشد  -3-1

و  شرررايطبررر اسرراخ  حله پیش پرداختردر مبه آن  تعديلمیباشد و مقطوع غ فوق برای انجام موضوع قرارداد لمب  -3-2

   نهاد قیمت صورت می پذيرد.یشپ  فرم  ذكر شده در  فرمول

، ريسك، تورم  مناقصه گرهای ديگر از قبیل سود  ينهموضوع قرارداد و كلیه هز  مبلغ فوق شامل فروش تجهیز  :   1تبصره  

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

 با موضوع قرارداد میباشد.  مؤثر در ارتباط كلی تمامی عوامل

  كارفرمادرصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پرداخت آن به عهده    9یزان  قرارداد به مبه مبلغ كل    :  2تبصره  

بر ارزش  اهی مالیات  و ارائه گو  كارفرمابه    مناقصه گراست. )منوط به ارائه فاكتور طبق نمونه سازمان امور مالیاتی، توسط  

 وده(.افز

 پرداخت  نحوه -4 ماده

پرداخت درخوا:  پیش  صورت  گرست  در  سقف  تحداكثر    كارفرما،  مناقصه  را  درصد   70ا  قرارداد  عنوان    مبلغ  به 

و   پرداختپیش ريالی  قب بصورت  ارائه  ادر  تايید  ل  مورد  و  و شرط  قید  بدون  بانکی  گربه    ،   كارفرما ضمانتنامه    مناقصه 

 كسر می گردد. مناقصه گرغ به تناسب و از صورت وضعیت های مبل اين دي نمای پرداخت م

قراردادی مبمابق  از تحويل    لغ  انبار    تجهیز مربوطهپس  نظارت    كارفرمادرب  نماينده وی    كارفرمابه دستگاه  يا  ارائه  و  و 

از    مناقصه گر   ی از سوصورت حساب   پس  نظارت    د يیتا،  قانونی،    كارفرما دستگاه  وجو كسر كسورات    مناقصه گره  در 

 ی گردد.پرداخت م

 مدت قرارداد  -5 ماده

از تاريخ  شمسی  ماه    12  موضوع قرارداد  از تاريخ تنفیذ قرارداد می باشد و دوره تضمین  ماه  2ارداد،  ع قرموضو انجام  مدت

 تحويل موقت می باشد. 

 تنفیذ  قرارداد  -6ماده 

 قرارداد با حصول شرايط ذيل تنفیذ شده تلقی می گردد: 

 ارداد قر  امضاء (1

 مناقصه گر ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت توسط  (2

 مناقصه گرمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات توسط ئه ض(ارا3



 

 ی طوب جیهن اسفنآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأخرید و ت

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 13از   4صفحه   1401 پاییز ق 1567/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
   مناقصه گربه  كارفرما ( نامه ابالغ شروع به كار از سوی 4

قرارد  روز  10بايست حداكثر ظرف   می  مناقصه گر ارايه كلیه تضامین  به  قرارداد نسبت  از امضای  اقدام نپس    . مايدادی 

اين حق را دارد تا    كارفرماتلقی شده و    مناقصه گربه مفهوم انصراف    عدم ارائه ضمانتنامه های بانکی فوق در موعد مقرر

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

 موضوع قرارداد   زاتیتجه تحویلمحل   -7 ماده

جاده اختصاصی معدن    5لومتر  جاده سیرجان، كی  50اقع در استان كرمان، كیلومتر  موضوع قرارداد و  اقالم محل تحويل  

 هن و فوالد گل گهر می باشد. گل گهر، شركت توسعه آ

  بهاء  آحاد تعدیل - 8 ماده

سرراخ بررر ا حله پرریش پرداخررتردر مفقط به آن  تعديل و بوده قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد های قیمت

   پیشنهاد قیمت صورت می پذيرد.  فرم  ذكر شده درو فرمول  شرايط  

 

 

 قانونی  کسورات - 9 ماده

و در اين   می باشد  مناقصه گرسورات قانونی به عهده  ق كسورات قانونی به موضوع قرارداد پرداخت كلیه ك در صورت تعل

 ايد.من عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف مناقصه گرراستا 

 نظارت بر اجرا  -10 ماده

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

مديريت    كارفرما عهده  گرديد.    انرژیبر  گرواگذار  و    مناقصه  دستورات  و  نظر  طبق  را  قرارداد  موضوع  كه  است  موظف 

  باشد اجرا كند.د میرت و يا نماينده آن كه در حدود مشخصات و يا اسناد و مدارك پیوست قرارداتعلیمات دستگاه نظا 

 نخواهد بود. گرمناقصه  یهاتیمسئول  فع دستگاه نظارت را است كه نظارت  یهيبد

 

  کار انجام  حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین -11 ماده

 بدون بانکی نامه قرارداد ضمانت امضاء هنگام به مناقصه گر داد،ارقر مفاد طبق تعهدات اجرای تضمین منظور به  -11-1

تحويل   از  پس مین مزبورد. تضده می تحويل كارفرما به قرارداد ،  مبلغ   % 5،  به میزان  كارفرماو مورد تايید   و شرط قید 

 .می گردد. عودت مناقصه گر به قطعی موضوع قرارداد و تائید دستگاه نظارت
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 نمايد. نیمی از می كار كسر انجام  حسن تضمین بعنوان % 10معادل ،مناقصه گر به پرداخت هر مبلغ از  كارفرما  -11-2

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

 .گرديد خواهد مسترد مناقصه گر به تائید دستگاه نظارت،

و تايید دستگاه نظارت، معادل مبلغ سپرده    كارفرما و ارائه تضمین مورد تايید    مناقصه گر درخواست    : در صورت تبصره

 . موقت امکان پذير می باشد اقیمانده( بعد از تحويلب %50ازی سپرده مذكور )حسن انجام كار باقیمانده ، آزادس

 مناقصه گر دات  اییت  -12 ماده

  الزامات   و   خدمات   حدود  و  نموده  مطالعه   كامالً  را  مربوطه  مدارك  و   د و اسنادردا قرا  كه  نمايد  اعالم می   مناقصه گر  -12-1

است  نمود  شناسايی   و   بررسی   كامالً   را  آن  در  شده  تعريف قابله  از  و انجام    ت یو  ا  شيخو  يی توانا  پروژه  خصوص    ن يدر 

 .حاصل نموده است نانیاطم

 . اد را شناسائی كرده و به آن واقف استهای اجرای موضوع قراردتمام خطرات و ريسك  مناقصه گر -12-2

ر  ارداد در اختیاهای اجرای تعهدات خود را بر اساخ قرنمايد كه دانش فنی و ساير نیازمندیاعالم می  مناقصه گر  -12-3

 . تواند آنها را تامین نمايددارد و يا می

قرارداد از جمله مقررات و قوانین مربوط به  نمايد كه از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر اين  ید میيتأ  مناقصه گر  -12-4

رعايت    همه آنها را  ها و عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد استن اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتكار و تأمی

 . خواهد بود ویالذكر متوجه و مقررات فوق نیندر هر حال مسئولیت عدم اجرای قواكند.  

 مناقصه گر تعهدات  -13 ماده

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

 .می باشد مناقصه گرده به عهیاز، ير بیمه های مورد ناجرايی، و سا 

شركت    -13-2 در  قرارداد  اين  موضوع  تجهیز  تامین  گرفرآيند  و    مناقصه  پذيرفت  خواهد  گانجام  مسئولیت    رمناقصه 

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

  نمی باشد. رفرماكاولیتی متوجه مسئ  گونهمی نمايد و هیچ رعايت را 

  كارفرمااد طرف قرارداد با  اير افرو يا س  كارفرما شود كه از بکارگیری يا استخدام كاركنان  متعهد می  مناقصه گر  -13-3

 .خودداری نمايد كارفرما بدون اجازه كتبی  

گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه  می  مکلف است كلیه كاركنانی را كه برای اجرای اين قرارداد بکار   مناقصه گر   -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  نه حادثه يا صدمهولیت هرگومسئ  -13-5

كاركنان وی يا اشخاص ثالث گردد، يا خسارتی به تأسیسات    و رمارف كاو كاركنان وی،    مناقصه گرآن متوجه جان و اموال  
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و نمايندگان    كارفرماخواهد بود و    مناقصه گرجزئا و كال به عهده    و يا اشخاص ثالث وارد آيد،  كارفرما ،  مناقصه گرو اموال  

 وی مسئولیتی در مورد پاسخگويی به مراجع ذيربط نخواهد داشت.

  مناقصه گر رارداد در دوره تامین از شروع قرارداد تا تحويل موقت، بعهده  تجهیز موضوع ق نگهداری و حفاظت از    -13-6

 می باشد. 

را  -13-7 الزامات  اجرارعايت  رانندگی،  و  كار  هنمايی  قانون  و  اجتماعی  تامین  قانون  كار،  محیط  بهداشت  و  ايمنی  يی، 

 میباشد. مناقصه گر اد بعهده جمهوری اسالمی ايران و ساير قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارد

و شرايط  ات الزم  با تجهیز  اجرايی پروژه،  موظف است خدمات موضوع اين قرارداد را طبق مشخصات   مناقصه گر   -13-8

با كیفیت و كمیت الزم و  آن  اسناد  و  و مدارك  قرارداد  اين  بینی شده در  و اصول    و   پیش  بهترين روش ها  بردن  بکار 

بر اساخ استا با حداكثر مهارت و جديت خود  نداردهای تخصصی و حرمتداول فنی و  در    . همچنینانجام دهدفه ای و 

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

گر مسئولیت    كارفرمابوسیله    مناقصه  گررافع  و    مناقصه  گرنبوده  حال    مناقصه  هر  جوادر  و  يا  مسئول  نواقص  بگوی 

 شتباهاتی است كه بعداً مشاهده می گردد. ا

نیز میزان دستمزدها و كلیه    وضوع قرارداد اطمینان حاصل نمايد وبايد نسبت به امکان تامین تجهیز م  مناقصه گر  -13-9

عدا حق هیچ گونه اعتراضی  هزينه های تامین تجهیزات و بارگیری، بیمه، حمل را از هرجهت منظور نمايد و از اين بابت ب 

 هد داشت.نخوا

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

هد  اری بوده است و نیز سود خود را منظور نمايد و از اين بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواانعقاد قرارداد معمول و ج 

 داشت.

 ه رفع كلیه نواقص، اشکاالت و معايب پروژه در دوره تضمین می باشد.موظف ب مناقصه گر -13-11

 است.   مناقصه گربر عهده  نی در رابطه با پرسنل، تجهیزات و ساير مواردموارد ايم  رعايت كلیه -13-12

  كارفرماولیتی از اين بابت متوجه  د و مسئمی باش  مناقصه گرمسئولیت حوادث منجر به جرح و يا فوت، بر عهده    -13-13

 نخواهد بود. 

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

سنلی و  پرداخت كلیه هزينه های پر  ، می باشد  مناقصه گر كسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون كار برعهده    ساير  .دنماي

قانونی برابر ضوابط قانون كار بعهده  كار و پايان كار  مزايای قانونی حین   و    ه گرمناقصبوده و    مناقصه گرو ساير مزايای 

 ندارند.  كارفرماعوامل وی هیچگونه رابطه استخدامی با 
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ر به  نامه معتباهیمربوطه يا گو  Certificateموضوع قرارداد يا    تجهیزمتعهد است گواهی كیفیت    مناقصه گر  -13-15

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

 دهد.  

 کارفرماتعهدات  -14 ماده

 .  نظارت دستگاهتايید  و مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسورات قانونی مناقصه گرپرداخت مبلغ قرارداد به 

 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل  -15ماده 

مدارك خريد و گواهینامه های اصالت  د ،  ديتاشیت كامل تجهیز موضوع قرارداموظف است كلیه مدارك فنی،    مناقصه گر

  تجهیز  مذكور و كلیه مدارك منضم به اين قرارداد را در قالب فاينال بوك براساخ دستورالعمل های كنترل كیفی و تهیه

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

 قرار دهد.   كارفرماتهیه و در اختیار   كارفرماسخه تايید شده را قبل از تحويل موقت برای ن

 بازرسی و آزمایش -16 ماده

گر  -16-1 شروع  مناقصه  از  پیش  است  م  موظف  تجهیز  تامین  افرآيند  و  فنی  مدارك  تهیه  به  نسبت  قراداد  خذ  وضوع 

 ايد.  اقدام نم كارفرماتايیديه اين مدارك از دستگاه نظارت 

موظف به همکاری و فراهم    مناقصه گرموضوع قرارداد را مورد بازرسی قرار دهد.    زتجهی  كیفیت  تواند  می  كارفرما  -16-2

   .باشدمی امر  ن ينمودن تسهیالت الزم برای ا

ط  تهیه شده يا كاری كه توس  مناقصه گرتجهیزات كه توسط  عدم تطابق  تصويب  عدم  انجام بازرسی در قرارداد و    -16-3

انجام گرديده است،   از مسئولیت  مناقصه گروی  انجام شده و  را  با صحت تجهیز و كارهای  رابطه  های قراردادی وی در 

 .  يدنما نمی  عافمطابقت آنها با مشخصات فنی م 

ینمايد و قبل از بسته بندی، زمانی مجاز است  اعالم م  مناقصه گرتحويل تجهیز موضوع قرارداد در محل هايی كه    -16-4

يهی است سايت از ورودتجهیز موصوف بدون گواهی بازرخ جلوگیری  ه بازرخ گواهی تحويل آنرا صادر كرده باشد. بدك

 اعالم خواهد نمود. مناقصه گر خ مراتب را به خواهد نمود. در صورت عدم نیاز به بازرسی، بازر

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

 انجام خواهند شد. كارفرما المللی مورد تايید بیناستانداردهای 

را اعالم داشته و تسهیالت  ت دستگاه موضوع قرارداد  ستقبل از بازرسی و    روزكاری   3بايستی حداقل    مناقصه گر  -16-6

معرفی می شوند فراهم نمايد و    مناقصه گر  به   "كتبا   كارفرما ف بازرسانی كه از طرف  يوظا  الزم و مناسب را جهت انجام 
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و   بازرخ  از جمله هزينه های  بازرسی  آزمايشكلیه هزينه های  نمايد    لوازم  پرداخت  را  را  ا  و كمکهای الزم  نجام  برای 

 معمول نمايد. ظائف محولهو

بازرسی،    -16-7 موقع  در  قرادرصورتیکه  موضوع  طرف    رداد تجهیز  از  گركه  اتهیه    مناقصه  مشخصات    ست شده  طبق 

  چنانچه )با ذكر عیب( و يا اصالح آن را بخواهد.   مجاز خواهد بود كه آن را قبول ننمايد بازرخ  ،  نباشدمشروحه در قرارداد  

نمايد    تقاضای تعويض يا اصالح آنها را نموده است امتناع  كارفرما كه    تجهیز موصوفیوب  يا رفع ع  از تعويض  مناقصه گر

تواند  كارفرما اين    به هر  می  امتناع    تجهیز  طريق كه صالح میداند  در مورد تعويض يا    مناقصه گررا جايگزين نموده و 

تلقی نموده و برای جبران اين نوع خسارات بر طبق    مناقصه گراصالح را به منزله قصور و يا مسامحه در انجام تعهدات  

 فسخ نمايد.   ،در انجام كارها  مناقصه گر تخلفقرارداد را بدلیل   25 طبق مفاد ماده، يا اين قرارداد عمل نمايد  23ماده 

 شد.با كارفرماكدها و استانداردهای مورد نیاز برای بازرسی ها و غیره بايد مطابق استاندارد مورد تأيید   -16-8

 رار گیرد. ق  كارفرما بايد در هر حال جهت كنترل و تأيید در اختیار بازرخ   بازرسی هاگواهی   -16-9

  مناقصه گرتحويل شده اند،    مناقصه گر كه از طرف    تجهیز هرگونه بازرسی و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن    -16-10

نموده باشد و قبل از پايان دوره تضمین معلوم   اد قرارداد قصوری كه در اجرای مف   يا را از مسئولیت او در مقابل عیوب و  

 گردند معاف نمی نمايد. 

  كارفرمابرای بازرخ  را    يست در دوره بازرسی و آزمايش، محل و مکان مناسب و تسهیالت الزم با  می   مناقصه گر   -16-11

 فراهم آورد. 

 موضوع قرارداد   نو بودن و اصلی بودن تجهیز -17 ماده

نو، غیر مستعمل و اصلی )تجهیز م  -17-1 بايد  از كارخانه تولیدoriginalوضوع قرارداد  بوده و مستقیماً  برا(  ی  كننده 

 ارسال گردد.   فرماكار 

 ارائه گردد.  كارفرما به  مناقصه گرگواهینامه اصالت متريال می بايست از جانب  -17-2

خواهد شد. در صورت مستعمل بودن تجهیز، يا در  شده پذيرفته ن  تجهیز مستعمل يا دوباره ساخته شده يا تعمیر  -17-3

نباشد  مطابق  مناقصه گرصورتیکه مشخصات فنی تجهیز تخلیه شده توسط   قرارداد  فنی  متعهد    مناقصه گر  ، مشخصات 

ب كه    كارفرما دستور  ه  است  نموده و طی مدت معقولی  تعويض  را  تجهیز    جايگزين  نمايد   تعیین می   كارفرما اين تجهیز 

های تاخیر از  های ايجاد شده در اين رابطه از قبیل حقوق گمركی، سود بازرگانی و بیمه و هزينهلیه هزينهقبلی نمايد. ك

 خواهد بود.  مناقصه گرابت به عهده اين ب

 گواهی تحویل موقت   -18ماده 

تگاه نظارت،  و تست تجهیز و تايید دس   مناقصه گرتوسط    كارفرماپس از تحويل تجهیز موضوع قرارداد درب انبار     -18-1

  كارفرما ت توسط  ، گواهی تحويل موق مناقصه گرروز از تاريخ درخواست    10كار تکمیل شده تلقی شده و حداكثر ظرف  

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

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

اين صورت پس  معا  كه در  بازبینی  تايیديه ظرف مدت  از  يافته،  تکمیل  يا كمبودهای  و  روز توسط    10يب اصالح شده 

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

 تضمین  و رفع نواقص دوره  -19ماده 

ماه پس    12برای مدت    مذكور  زیتجه  موقت  تحويل  یهز تاريخ صدور گواموضوع قرارداد ا  ز یی تجهي كیفیت و كارا  -19-1

انبار   درب  قرارداد  موضوع  تجهیز  تحويل  گرتوسط    كارفرمااز  و    مناقصه  نظارت  دستگاه  تايید  و  تجهیز  تست  تحويل  و 

تضمین معايب و  شود. اگر در دوره  گردد و اين مدت به نام دوره تضمین نامیده میتضمین می  مناقصه گراز طرف  موقت،  

بايد آن معايب و نواقص را به    مناقصه گرنباشد    كارفرما   منتسب بهموضوع قرارداد مشهود شود كه    ملکرددر ع   ینواقص

 جايگزين نمايد.   هزينه خود و طبق نظر دستگاه نظارت رفع يا 

به انجام كار مطلوب طبق  قادر می گردد تأمین وی كه توسط تجهیز موضوع قرارداد  نمايد   تضمین می مناقصه گر  -19-2

و با ايمنی كه الزمه بهره برداری می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات    مناقصه گرینات تعیین شده بوسیله  تضم

د. مشارالیه صحت و دقت و كیفیت مواد و دقت كار در كارخانه های خود را  ررد باشمشروحه در مدارك و ضمائم قراردا

نامرغوب يا  ساخت و طرز    متريالظاهر شود كه بتوان به  هر گاه نواقصی در دوره تضمین  بنحوی تضمین می نمايد كه  

به    ن نواقص را ین می گردد( آتعی   كارفرما)زمان توسط دستگاه نظارت  ود با حداقل تأخیر  رروط نمررب مربرركار نامناس

  نین نقص و همچ  ا ي  و   عیب   رفع   تاريخ   از  تضمین  دوره   صورت  اين   در  اصالح نمايد.  هزينه خود و طبق نظر دستگاه نظارت

 . مجدد سیستم محاسبه خواهد شد یانداز راه

نواقص در حداقل زمان    مناقصه گردر صورتیکه    -19-3 خودداری نمايد  (  تعیین می گردد  كارفرما)زمان توسط  از رفع 

يا هر نوع مطالبات و سپرده    مناقصه گر از محل تضمین    درصد15اضافه  ه  نواقص را رفع و هزينه های متعلقه را ب  كارفرما

و    مناقصه گرای كه   نمايد  برداشت می  دارد،  او  و    مناقصه گرنزد  ازخود سلب  را  اين خصوص  در  اعنراض  حق هرگونه 

 ساقط نمود. 

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

 صادر خواهد شد.    اكارفرمتحويل قطعی از طرف 

ل هیات را، برای  اعضای هیات تحويل قطعی و تاريخ تشکی  مناقصه گربنا به تقاضای    كارفرما در پايان دوره تضمین تعیین شده،  

باشد و   مناقصه گر اشی از كار تحويل قطعی معین می كند. هیات تحويل قطعی، پس از بازديد تجهیز، هرگاه عیب و نقصی كه ن

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

 واهند نمود و مطابق قرارداد عمل خواهد شد.  تحويل قطعی را امضا خ

 . بر اساخ شرايط قرارداد مکلف به رفع آنها می باشد مناقصه گرهرگاه هیات تحويل قطعی، عیب و نقصی مشاهده كنند، 
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و پس از   ، اقدام به اعزام هیات تحويل نکند و اين تاخیر بیش از دو هفته به طول انجامد مناقصه گربا وجود تقاضای  كارفرما اگر 

نکند، عملیات موضوع در اين زمینه اقدامی    كارفرماو انقضای يك هفته از تاريخ تقاضای مجدد    مناقصه گردرخواست مجدد  

 د و بايد اقدامات پس از تحويل قطعی در مورد آن انجام شود.  قرارداد تحويل قطعی شده تلقی می گرد

 امور محرمانه -21 ماده

گر مرت   مناقصه  موضوعات  و  كلیه  تجارب  مدارك،  اطالعات،  شرايطی  هیچ  تحت  و  كرده  تلقی  محرمانه  را  قرارداد  با  بط 

فنی توسط    دانش  ا   رماكارف كه  مگر  كرد،  نخواهد  فاش  را  است  گذاشته شده  اختیار وی  و كتبی در    ينکه مجوز رسمی 

   .را در اين رابطه اخذ كرده باشد كارفرما

 مقادیرکار افزایش یا کاهش  -22 ماده

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

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

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

 جرائم تاخیر  -23 ماده

وع قرارداد را با توجه به  ضنتواند تمام و يا قسمتی از تعهدات مو  صه گر مناق چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،    -23-1

  ليذ  رحرا به ش  یمبالغ   مناقصه گرتاخیر در انجام تعهدات    هفته تواند بازاء هر  می  كارفرمامفاد قرارداد بموقع انجام دهد  

بدون   اداربعنوان جريمه،  يا  قضايی  اقدامات  انجام  پرداخت  یلزوم  تضمیناز  از محل  يا  و  نمايد    یو  یها های وی كسر 

 . برداشت نمايد

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

  كارفرما)ده درصد( مبلغ كل قرارداد از سوی    %10كثر تا  درصد( و حدا  دو)   % 2اجرای موضوع قرارداد، جريمه ای معادل  

می    كارفرما قرارداد،  بیش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع    منظور می گردد. در صورت تأخیر  مناقصه گربه حساب  

یه  د را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور يك طرفه فسخ و كل تواند قراردا

به نفع خ  مناقصه گر و ساير مطالبات    مناقصه گرتضامین   از فسخ قرارداد ضبط و  به عنوان خسارات ناشی  د وصول  ورا 

از خود سلب و ساقط نمود، همچنین  كارفرمانمايد و   از    حق هرگونه اعتراض را  در صورت عدم تکافوی خسارات وارده 

ران خسارات وارده از طريق طرح دعوی در مراجع صالح قضايی  می تواند به منظور جب  كارفرمامحل ضبط سپرده مذكور  

 اقدام نمايد. 

 ه )فورس ماژور( بحوادث قهري و غیر مترق  -24 ماده

 ای هر يك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود. موارد فورخ ماژور طبق تعاريف و قوانین جمهوری اسالمی ايران بر
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          قراردادو خاتمه موارد فسخ  -25 ماده

 :  مناقصه گرفسخ قرارداد بعلت تخلف    -25-1

بر   كه    كارفرما در صورتیکه  شود  گرمعلوم  موضوع    عوامل  مناقصه  انجام  برای  را  تشکیالتی الزم  و  تولیدی  علمی،  فنی، 

اعمال    انتظار می رود در انجام وظايف محوله  مناقصه گر ك  رر ه از يررخته و يا دقت الزم را كقرارداد به موقع فراهم نسا

نمايد   توسط  نمی  كار  واگذاری  در صورت  گر،  بدون  مناقصه  يا حقوقی(  از شخص حقیقی  )اعم  ثالث  مجوز    به شخص 

به علت اهمال و يا تقصیر    تحويل موضوع قرارداد   كارفرمادستگاه نظارت  در صورتیکه به تشخیص    و نیز    كارفرماكتبی  

را ملحوظ ننمايد    كارفرمامنافع    مناقصه گر به تعويق بیافتد و يا  رداد  اين قرا  23مواعد مندر  در ماده  بیش از    مناقصه گر 

اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب    مناقصه گربه    كارفرما  ،  تعارف معامله را ننمايدمو رعايت شرايط قرارداد و يا اصول  

روز تجاوز كند، نواقص و    15موظف است ظرف مدتی كه در هر صورت نبايد از    مناقصه گر طرف سازد و  كار خود را بر  

 معايب را مرتفع سازد.  

عمل نکرده باشد و يا اينکه به علت بعضی از اقدامات    ارفرماكمطابق اخطار    مناقصه گر در صورتیکه در پايان مدت مذكور  

  بدون احتیا  به  به تشخیص خود و    حق خواهد داشت  كارفرماا كند،  ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پید

ای تعهدات  راج  تضمین  ضبط  به  قرارداد،نسبت  فسخ  ابالغ  از  پس  كارفرما  .انجام تشريفات خاصی اين قرارداد را فسخ نمايد

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

مستقیماً و بدون احتیا  به اقدامات قضايی و اداری برداشت نمايد و    ه گرمناقصباشد را از محل تضامین و ساير مطالبات  

 راين خصوص از خود سلب و ساقط می نمايد.  دحق هرگونه ادعايی را  مناقصه گر

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله(   فسخ  -25-2

گرو    كارفرما است  مناقصه  متقابل    ممکن  توافق  با  را  صو   فسخقرارداد  آن  در  كه  معقول    كارفرمارت  نمايند  خسارت 

تفاسخ مذكور تاريخ  تا  تايید    خدماتی كه  به وسیله    كارفرما با  يا  به    گر  همناقصانجام شده  را  باشد  انجام می  در جريان 

تداركات و خدمات و هر  كلیه حقوق و مالکیت های نسبت به    مناقصه گر پرداخت خواهد كرد، مشروط برآنکه    مناقصه گر

 انتقال دهد. كارفرمابرای آن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به   رما كارف گونه تعهدی را كه 

 فسخ به سبب ورشکستگی  -25-3

 هر يك از طرفین فسخ خواهد شد. و تصفیه ارداد در صورت ورشکستگی راين ق 

ین حل و  باال بین طرف  2-25  بند طبق    و برفسخ شود و  تواند    فورخ ماژور می حالت  اين قرارداد در صورت تداوم    -25-4

 فصل خواهد شد. 

 قرارداد    خاتمه -25-5

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

 بپردازد: مناقصه گرآن است كه مبالغ زير را به  كارفرمااينصورت مسئولیت  
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انجام گرفته و براساخ درصد هر قلم از    "برای كارهائی كه واقعا  مناقصه گر اق  مانده پرداخت نشده مورد استحق  –الف  

 گواهی شده است.  كارفرماز قیمتهای قرارداد انجام گرفته و توسط يكارهای مشخص شده در فهرست ر

بل از تاريخ  ای تأمین مواد مورد نیاز كار ق بر  مناقصه گركلیه مخار  انجام يافته و هزينه های صورت گرفته توسط    –ب   

طار كتبی، سفارش آنها  خفسخ، مشروط بر آنکه مواد مذكور با مشخصات مندر  در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاريخ ا

  داده شده باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم مذكور تا آن تاريخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزينه های

  كارفرما توسط    يا ساير اسناد تأيید شده    مناقصه گرارائه نسخه های تأيید شده فاكتورهای  با    كارفرماانجام گرفته برای  

 نه ها خواهد بود.يدال بر انجام هز

گر   –     و   مناقصه  تداركات  مواد،  پیشرفت،  درحال  كار  كه    مالکیت  را  گرسايراشیايی  حق    مناقصه  قررارداد  بمروجب 

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

نیز همان حقوقی    كارفرما ، انتقال خواهد داد و اقداماتی كه الزم باشد تا آنکه  كارفرمالهای  م، بر طبق دستورالعكارفرمابه  

 انجام خواهد داد. آورده است كسب نمايدبدست  كار   بطه بادر كلیه سفارشها و پیمانهای دست دوم دررا ر مناقصه گرا كه  

بجز تعهداتی كه    ؛ دی طرفین خاتمه خواهد يافتامحض اجرای تعهدات مشروحه در اين ماده كلیه تعهدات قرارده  ب  –د   

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

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

به    خاتمهار  طاخ گرقرارداد  و    "عینا  مناقصه  باشد  می  نیز  دوم  دست  پیمانهای  كلیه  به  دادن  پايان  معنی    كارفرما به 

 را نخواهد داشت. دست دوم  فروشندگان  سازندگان وو  مناقصه گرمسئولیت حل و فصل دعاوی 

 بسته بندي و تحویل تجهیز موضوع قرارداد -26ماده 

وط به بارگیری، بسته بندی و حمل تجهیز موضوع قرارداد به محل تحويل )مندر  در  بهای مرو هزينه  كلیه مسئولیت  

   .می باشد مناقصه گر قرارداد حاضر(، به عهده   7ماده 

 حق واگذاري  -27ماده 

به شخص يا اشخاص    كارفرماندارد تمام و يا قسمتی از موضوع اين قرارداد را بدون كسب مجوز كتبی از  حق    مناقصه گر

 ا حقوقی ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد. يحقیقی  

 

 حل اختالف  -28 ماده

می باشد و    كارفرماحل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد اين قرارداد به عهده مديريت حقوقی و قراردادهای  -28-1

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

 .طرفین با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نمودند



 

 ی طوب جیهن اسفنآاحیاء  هکارخان مین کابل هایأخرید و ت

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 13از   13صفحه   1401 پاییز ق 1567/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
و در غیر اين  د  عهده دارد اجرا نمايه  موجب قرارداد به  حل اختالف، تعهداتی را كه ب  تا زمان ملزم است    مناقصه گر-28-2

 عمل خواهد نمود.   مناقصه گرطبق قرارداد و به تشخیص خود نسبت به  فرماكار صورت  

 

 بان قرارداد ز -29 ماده

وكل  اسناد  قرارداد  مدارك  ف   ه یو  فارس   ن یمابی مکاتبات  زبان  زبان    باشد یم   یبه  به  طرفین  بین  فنی  مکاتبات  و  اسناد  و 

 فارسی يا انگلیسی خواهد بود.  

 انون حاکم بر قرارداد ق -30 ماده

وع تفسیر و تعبیری از مواد قرارداد  ن  باشد و هرحاكم بر قرارداد منحصراً قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ايران می  قانون

 طبق قوانین مذكور بعمل خواهد آمد.  

 طرفین   یقانون  اقامتگاه -31 هماد 

ديده است كه كلیه مکاتبات ، مراسالت و ابالغیه ها به  راقامتگاه قانونی طرفین همان است كه در مقدمه قرارداد در  گ

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

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

 قرارداد   نسخ -32 ماده

ی  برخوردار من  کسايكلیه نسخ قرارداد از اعتبار  و گرديده است  امضا و مبادله  نسخه تنظیم    3ماده و    32  د دراقرارد  اين

 .شدبا

 

 پیمانکار                                                                 کارفرما                 
 ................................ شرکت                                                هن و فوالد گل گهر آشرکت توسعه   

    
 (                       .................)مديرعاملاقای ............هیات مديره(                       رئیس محمد محیاپور )مديرعامل و نايب 

 
                                        جعفرصالح )عضو هیات مديره(                           
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 مناقصه 

 طوبی   احیاء اهن اسفنجی هکارخان مین کابل هایأخرید و ت 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

   گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل طوبی  احیاء اهن اسفنجی هکارخان مین کابل هایأخرید و ت

پس از بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به    ذیل  مضا کنندگانا ما

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

   لغ کلمشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مب

 

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

 

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

 

 کنیم:موارد زیر را تایید میو  می دهمیانجام قیمت به شرح جدول زیر با جزئیات  

بینی عملیاتی مورد نظر  روشهاي دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش  وایط  کافی در مورد شراطالعات کامل و   -1

انجام موضوعکارفرما، تسهیالت   بر  به نحوي  از  این من  و تمام موضوعاتی که  تأثیرگذار است،  له شرایط  جماقصه 

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

گیرد    مدنظر  براي انجام این پروژهایط و الزامات کاري که باید طبق قرارداد  ، مشخصات، شرچگونگی، خواصبه   -2

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

هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقصه و  نامهنین، مقررات و آئینکامل نسبت به مصوبات، فرامین، قواآگاهی   -3

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

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

 اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد   •

اشی از فقدان آگاهی کافی یا مبتنی  هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي 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 کارهاي  

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

 ت.نخواهیم داششرایط عمومی پیمان 

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

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

 لعات کافی را انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است که بعدا  کنیم که هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطامی

 استناد به ناآگاهی نماییم.  

به امضاي    اقدامتعهدیم در تاریخ اعالم شده کارفرما  که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، م  صورتیدر   •

ضمانت  کنیمقرارداد   بان و  انجامنامه  جهت  کارفرما  تأیید  مورد  معادل  تعهدا  کى  درصد   %5ت،  مبلغ  )پنج  کل   )

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

تام • نمایندگان  براي شرکت میما  و  از طرف  امضا  داراي حق  و  و مجاز شرکت هستیم  ما  بااالختیار  به  و  شیم 

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

ارائه قیمت می باشد.  جدول قیمتبر طبق آنالیز و جزئیات قیمت   یمهمه ضملزم ب پیمانكارالزم به ذکر است،  ✓

ارائه جدول آنالیز قیمت  کلی و   حذف از شمار مناقصه گران    را  آن پیمانكار،  توسط تولید کننده کابلعدم 

  و هیچ گونه اعتراضی در این زمینه مورد پذیرش نخواهد بود.  کردخواهد  

ه در زمان مناقصه میزان تعدیل قیمت در روز پیش پرداخت با استفاده از فرمول زیر  مطابق پیشنهادات و شرایط ارائه شد

 می باشد. 

A=B+W*(P1-P2) 

A قیمت واحد تعدیل شده نهایی : 

B  قیمت واحد در زمان پیشنهاد قیمت : 

W  ( وزن مس بري :  kg/m  ) 

P1 ل مس در زمان پیش پرداخت: قیمت مفتو 

P2 ئه پیشنهاد مالی : قیمت مفتول مس در زمان ارا 

هد شد پیش پرداخت اعمال خوادر زمان  قیمت تعدیل  میزاندرصد می باشد و  70نکته : درصد پیش پرداخت 

   شامل تعدیل نمی باشد.، بلغ باقیمانده در روز تسویه حساب که در وجه پیمانکار پرداخت می شود مو 

در  هزینه آن و  می باشد زامی اجتماعی ال مفاصا حساب تأمین خرید کابل در قالب قرارداد بوده و :  1نکته

 ر گرفته شود.پیشنهاد مالی در نظ

قیمت  ارائه هزینه حمل در جدول قیمت  :  2نکته   ب  شرکتها  بمنظور یکسان سازي  و  بوده  تأمین  الزامی  عهده 

و    دکر حذف خواهد  از شمار مناقصه گران    را  ، آن پیمانکارکننده می باشد. عدم ارائه هزینه حمل جدول قیمت

   هیچ گونه اعتراضی در این زمینه مورد پذیرش نخواهد بود. 
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 فرم ضمانت نامه نمونه 
 

ق10/ 1567شماره مناقصه :   

 

 

 

1140 پاییز  
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 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  و تعهد  تضمین ریال مبلغ  ................   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 بلغی م هر  ریال میزان .....  است، تا نموده استنکاف پیمان

 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 نامه

 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

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

 .  کند  پرداخت ***    کرد حواله  به  یا
 

 پیمانکار * عنوان 

 بیمه شرکت  یا بانک  عنوان ** 

 کارفرما یا اجرایی  دستگاه ***عنوان

 مناقصه **** عنوان 

الزم بذکر است، ضمانتنامه هاي بانک پاسارگاد و صندوق هاي قرض الحسنه مورد تایید شرکت توسعه  ✓

 آهن و فوالد گل گهر نمی باشد.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شرکتهاي خصوصی ارائه گردد و  ✓

باشد و عنوان ضمانتنامه، شرکت در مناقصه می ضمانتنانه در قالب شرکتهاي دولتی قابل قبول نمی 

 باشد.


