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 اسناد مناقصه 

 

و   جاذب های سولفورزداتأمین  

هن آاحیاء  کارخانهسرامیک بال 

 گوهر مگا مدول  اسفنجی

 گهرگل شرکت توسعه آهن و فوالد

 

ق 5561/10شماره مناقصه    
 

 

 

1140 پاییز  



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    زداجاذب های سولفورتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
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تن سرامیک بال   12و  زداییسولفور تن جاذب  150تأمین  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

شرکت توسعه   گوهرمگا مدول   کارخانه احیاء آهن اسفنجی   میلیمتری 50تن سرامیک بال  8و   میلیمتری 20

 واگذار نماید.  شرایط به پیمانکار واجد  کشوری  -عمومی از طریق برگزاری مناقصهرا  " گهرآهن و فوالد گل

 

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

 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 

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 

در ساعات   شنبه 4  الیشنبه  روزهایدر   بنام آقای قاسمی 09133919110و   212داخلی    02188197670-4

 تماس حاصل فرمایید. اداری  

 

1401/ 80/ 10  : اخرین مهلت ارسال مدارک   
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 مناقصه دعوت نامه شرکت در 

 

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

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

 

 و احترام  با سالم

تأمین    "جهت  پیمانکار واجد شرایط نسبت به انتخاب  مناقصه عمومیدر نظر دارد از طریق  گهر گل  فوالد و آهن توسعه شركت

کارخانه  میلیمتری  50تن سرامیک بال  8میلیمتری و   20تن سرامیک بال   12و  سولفورزدایی تن جاذب  150

محل   در  "طبق مشخصات فنی پیوست  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل گوهرمگا مدول  احیاء آهن اسفنجی 

 اقدام نماید.   سیرجان كارخانه

 

 مناقصه ( موضوع 1

شرکت توسعه آهن و فوالد   گوهر مگا مدول    هن اسفنجی آ احیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین    "

 فعالیت ها در پیوست آمده است. كه شرح  "  گهرگل 

 

 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

ماه نیز   12 ضمن اینکه  باشد.  می   روز 60 قرارداد و پیش پرداخت  موضو  قرارداد از تاریخ تنفیذتامین متریال براى  زمان پیش بینی 

 دوره ضمانت خواهد بود. 

 

 ( 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 

 

 

 



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 4از   2صفحه   1401 پاییز ق1556/01:  قراردادشماره   دعوت نامه 

 

 

 

 

 

 
 

 تضمین شرکت در مناقصه   (6

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

حداقل های فوق باید  گزار تسولی  شوود. مدض 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

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

 ، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قرارداد امیاء هن ام پیمانکار به قرارداد، مفاد طبق تعهداض 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 بودض پیمانکار به مالی و تائید دست اه نظارض تسویه حساب

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

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

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، نظارض

تسویه   و نهائی وضعیت  ورض نماید پرداخت بمل اجتمابی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف بیمه: پیمانکار

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

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

 

 نحوه ارایه پیشنهاد (  8

مالی ) ج    ) ب ب وپیشنهاد فنی ضمانت نامه شركت در مناقصه ) الف ب و   می باشد. مرحله اییک ارائه مدارک و پیشنهاداض بصورض  

در صورت ارائه قیمت به صورت ارزی مبنای به ادرس قید شده در دبوتنامه ارسال گردد.    دو پاكت جداگانه ممهور و در بسته  درب  

حواله فروش سامانه سنا بوده و شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به صورت ریالی پرداخت می تسعیرمحاسبه نرخ  

 نماید. 

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

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

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

 جاذب سولفورزداتامین نمونه قراردادهای پروژه های اجرا شده یا در دست اقدام، حداقل سه مورد نمونه قرارداد   -3

 



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
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  (  اعتبار پیشنهاد 9

در د مبلغ كل می باشد.    60پیش پرداخت . مبلغ بعد از آخرین موبد تسلی  پیشنهادها ابتبار داشته باشد  روز  45پیشونهاد باید تا  

می باشود. واریز پیش پرداخت در قبال ارائه ضومانت نامه بانکی بی قید و شورط بغیر از بانک پاسوارگاد  روز  60پیش بینی شوده  زمان 

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

 

 پیشنهاد نحوه ارایه  ( 10

 ارائه مدارک و پیشنهاداض بصورض دو مرحله ای می باشد.  

 می باشد. بنابراین نحوه ارسال پاكاض مناقصه به ترتیب ذیل می باشد: مرحله ای   یکمناقصه حاضر به  ورض 

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.    45پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد12

تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سوی و یک  رربی،  نشوانی   به  10/08/1401مورخ  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 اطالباض ذیل تماس حا ل فرمایند: گران مى مناقصه، مناقصهموضو  برگزاری سوال در رابطه با هرگونه  در  ورض وجود

 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 

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

 

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



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

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

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

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

 گردد: بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهاداض بمل مینماید قیمت واحد را پیشنهاد می

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

 یابد. قیمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

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

 باشد. مالک بمل می

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

 باشد. محاسبه بدد كمتر می

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

 قیمت ارائه گردد.

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

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

ابالم گردد. در زمان بقد قرارداد و پس از تعیین برنده توسط، موضوباتی بررسی    مناقصهساس دستورالعمل شركت در  و برا

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

 مبنای بقد قرارداد قرار خواهد گرفت.  مناقصهاسناد 

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

          .ابالم خواهد شد به پیمانکار مقرر مهلت از قبل  سابت
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  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 11از   1صفحه   1401 پاییز ق1556/01داد:شماره قرار دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  مناقصه مناقصه   دردر  شرکت شرکت     دستورالعملدستورالعمل

  

 و سرامیک بال  جاذب های سولفورزداتأمین 

 گوهر مگا مدول  هن اسفنجیآاحیاء  کارخانه

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 ق 01/ 1556  شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گرانشنهاد توسط مناقصهنحوه ارائه پی     4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

 بازرسي تجهیزات    8ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 
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 11از   3صفحه   1401 پاییز ق1556/01داد:شماره قرار دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه (1

  20تن سرامیک بال   12و  سولفورزدایی تن جاذب  150تأمین  "  دارد نظر در  گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

شرکت توسعه   گوهرمگا مدول   کارخانه احیاء آهن اسفنجی میلیمتری 50تن سرامیک بال   8میلیمتری و 

به پیمانكار  کشوري   -مناقصه عمومي شده است از طريق برگزاري را با شرايطي که در ادامه ذکر  "  گهرآهن و فوالد گل

 واجد شرايط واگذار نمايد.  

 شرح کار  (2

تن    8میلیمتری و  20تن سرامیک بال  12و  سولفورزدایی  تن جاذب 150تأمین  "   هدف از برگزاري اين مناقصه

  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل گوهر مگا مدول   کارخانه احیاء آهن اسفنجی  میلیمتری  50سرامیک بال 

  مي باشد. ر اسناد فني پیوستمدارک موجود د براساس  "

 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  •

 

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

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

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

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

   .به اسناد مناقصه افزوده شود ايکه طي الحاقیه مگرآن
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بايستي   -3-4 فني مناقصه گر  بر اساس    مشخصات  به اسناد مناقصه را  به اسناد مناقصه  فني من  اطالعات منضم  ضم 

مطابقت و کنترل نمايد و در صورت اختالف مراتب را طي گزارشي در پاکت ب اسناد مناقصه اعالم نمايد. در  

 غیر اين صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعايي مبني بر تغییر احجام قابل پذيرش نمي باشد. 

تمام اسناد مناقصه را به دقت   گرهد شد که مناقصهمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواشرکت در   -3-5

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

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

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

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

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

را قبل   گر بايد اين اشتباه و اشكال و غیره داشته باشد، مناقصه ت يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبااشتباه 

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

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

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

 .نظر وي تلقي خواهد شد

ت شده از  در پاسخ به توضیحات درخواسمناقصه    اسناد تواند در هر زمان تا تاريخ تعیین شده در  مي  گزارمناقصه -3-7

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

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

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

 .گردندها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميالحاقیه. گرددمي اعالم  از طريق سايت 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  را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني    "ج "و    "ب "و    "الف"ران مي بايست پاکت  مناقصه گ

 .  و محل مقرر تحويل نمايند

 

 محتوي پاکات الف، ب و ج مناقصه مي بايست به شرح ذيل تنظیم گردد.
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به تهیه  مناقصه -4-1 اين سند،  نسبت  به دستورالعملهاى مندرج در  با توجه  بايد  نامه و  ض گران  پیشنهاد  مانت 

دفتر کارفرما  به    10/08/1401  روز  14ساعت  تا  حداکثر    پیشنهاد خود رابه زبان فارسي اقدام نموده و    فني 

، معاونت بازرگاني، تحويل  22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم غربي، پالک  نشاني: به

سید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که پس از تاريخ  تحويل و ر  09133919110گیرنده اقاي قاسمي  

 مقرر، ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بعد از تاريخ تسلیم، اعتبار    روز  45بايد تا    در مرحله بعد از بررسي پیشنهادات فني  پیشنهاد مالي ارائه شده -4-2

 داشته باشد.

 یش بیني مي گردد. روز پ 60ام پیش پرداخت به مدت مدت اجراي پروژه از زمان بسته شدن قرارداد و انج -4-3

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

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

 رس تعیین شده، تحويل نمايد.  بندى و به آد پاکت بسته

جداگانه  ت  ا کلیه پاکتهاي الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در ي پاک -4-5

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

 کلیه پاکتها درج گردد:
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 ق  1556/01مناقصه شماره      

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصهنشانی  

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

 مناقصه  در شرکت  تضمین پاکت الف: 

به  ضمانت -1 جمعا  مناقصه  در  شرکت  بانكى  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 

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

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  غیر  شود.  تأخیر  يا  و  در  گر  قبول  قابل 

اين حق را براى  تضامین قراردادي،  روز( پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل    بیست)  20امضاى قرارداد طى  

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

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

 خواهد شد.

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

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

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

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

 و ارائه میگردد: 

 :  بخش اول

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

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

 اول پیوست يک اين دستورالعملقبلي(  و .........  مطابق جد

 تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران(  •

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

 مبلغ قرارداد .
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 :  بخش دوم

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

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

 )صورت وجود(  

  بخش سوم:

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

مورد    گرمناقصهچنانچه   ضمانتنامهقراردادي    شرايطدر  پرداخت،  .....( ها)نحوه  و  قرارداد،  مدت   ،

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

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

 

 بخش چهارم: 

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

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

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

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

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

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

 .باشندمسئول می  اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یک  هر سهم درصد -

 .اعضا  از یک  هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

گر و امضای قرارداد صحت و سقم  ل از انتخاب مناقصه کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که قب

 . اطالعات ارائه شده را بررسی نماید
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 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 

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

 معتبر باشد.  روز 45  حداقل  پیشنهاد قیمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد به مدت  -3

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

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

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

 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 در قلم، آن قیمت  که بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده  نوشته آن لمقاب

 .است گرديده منظور

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

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

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

 است،  کشور(  خارج يا  داخل  به  )مربوط مشابه ي هاساير هزينه و ضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است  

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

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

 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  ها از جمله  اعالم 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  

و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعايي صورت گیرد. کل  ده  منظور نمو

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

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

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

 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، تكمیل  و تفصیلي فهرست  تهیه به نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .نمايند پیوست

 قلم مبنا آن کل قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در -10

پیشنهاد   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 ممكن  گزارمناقصه پیشنهادها، ارزيابي هنگام

 هیچگونه  نبايد 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. مي محسوب پیشنهاد  جدانشدني  جزء

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

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

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

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

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

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

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

 مورد مناقصه مي باشد.

تباني کرده  اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان  و متخلفین تحت  اند مناقصهرگاه  باطل خواهد شد  ه 

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

 



  

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 11از   10صفحه   1401 پاییز ق1556/01داد:شماره قرار دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
 ان گرمناقصه سئواالت  (6

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

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

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

 09133919110گهر، واحد بازرگاني، تحويل آقاي قاسمي، شماره تماس: 

 212داخلي  4-02188197672

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

 گران دعوت شده خواهد رسید. به اطالع مناقصه اينترنتي شرکت

 مشخصات فنى  (7
فني  -1 به اسناد مناقصه،    مشخصه هاي  انجام پروژه است. مناقصهمالک و معیار درستي و صحمنضم  گر  ت 

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

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

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

 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 

گر بايد از تكمیل بودن اسناد براى انجام کار موضوع  و مناقصهشود  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
يه  نسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و اخذ تايید  تامین فروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند  -1

 اقدام نمايد.   خريداراين مدارک از دستگاه نظارت 

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

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

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

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

 انجام گردد. فايل هاي ضمیمه 

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

 را کتبا اخذ نموده باشد  کارفرما تايیديه 



  

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 11از   11صفحه   1401 پاییز ق1556/01داد:شماره قرار دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 شود:يو گواهي م  تايیدبدينوسیله 

  آن میمه  ض نیاز    دده است و کلیه مدارک مور شالت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده  سئوابه کلیه   •

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

ا  هیچ • از  بص خاشيک  که  انحاه  ي  از  اصل    ءنحوي  با  ارتباط  يافته  49در  محكومیت  اساسي  اين  در  اند  قانون 

 .دن شبانمي رشرکت سهامدا

 

خچ    بندهای  نانچه  از  یک  هر  االف  به  برثفوق  عالوه  برسد  م  بات  قانونی  ازات جقبول  ارائه  های  از  ناشی 

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

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 

 

 

 

 تاريخ :  /   /                                           : شرکتنام 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز  

 و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :

 



 

 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:

 



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 13از   1صفحه   1401 پاییز ق1556/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 هب انم خدا 

 

 

 قرارداد 

 
 میلیمتری و  20تن سرامیک بال   12و   سولفورزدایی  تن جاذب 150تأمین 

 گوهر مگا مدول  کارخانه احیاء آهن اسفنجی  میلیمتری 50تن سرامیک بال  8

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 فی مابین 

 

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و

 ..................................... شركت 

 

 

 ق1556/01شماره قرارداد: 

 1401/.../...تاریخ قرارداد: 

 
 
 



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 13از   2صفحه   1401 پاییز ق1556/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

و   ب  سرو  .................................  شركت سو  شناسه    ...................شماره  ه  ثبت شده  اقتصادی   و  .........................ملی  دارای    كد 

به عنوان رئیس هیات    ....................................و    به عنوان مدير عامل   ...............................  انآقاي  نمايندگیبه    .............................

تهران،خیابان  ،  مديره نشانی  خیابان  ..............به  شماره  ...........................،كوچه  ...................... ،  كدپستی  .......،   ،

ديگر، به شرح زير منعقد و طرفین از هر لحاظ  از سوی  ،شود  نامیده می  فروشندهكه در اين قرارداد    ،................................

 باشند.  ملزم و متعهد به اجرا و رعايت كامل آن می

 قرارداد   موضوع –  1 ماده

از    موضوع است  عبارت  جاذب  150تأمین  " قرارداد  بال    12و    سولفورزدایی  تن  سرامیک  و    20تن  تن   8میلیمتری 

به شرح  ،  " گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل  گوهر مگا مدول   کارخانه احیاء آهن اسفنجی   میلیمتری   50سرامیک بال  

 .دمندرج در قراردا   ط يشرا ريو ساها  وستیمشخصات مندرج در پ براساسذيل و 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

   : است  زير مدارك و اسناد بر مشتمل  قرارداد اين

 قرارداد حاضر  -1

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

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

 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  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

 قرارداد   پیوست های

 شرايط بسته بندی  :1پیوست شماره 

 خدمات پس از فروش  : 2پیوست شماره 

 مشخصات فیزيکی و شیمیايی كاالهای موضوع قرارداد  :3پیوست شماره 

 HSEدستورالعمل  :  4پیوست شماره 

 دستورالعمل فاينال بوك  :5پیوست شماره 



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 13از   3صفحه   1401 پاییز ق1556/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
   قرارداد  مبلغ   – 3 ماده

  به ريال( .....................حروف )...... عدد .............  مندرج در قرارداد به میزان  كاالهایمبلغ قرارداد بابت خريد كل اقالم و  

 صورت مقطوع تعیین و توافق گرديد.   شرح ذيل به

 

ریال یا  قیمت واحد) شرح کاال 

 کیلوگرم( / یورو

 قیمت کل )یورو(  مقدار )کیلوگرم( 

 ............. ...... 150،000 ...... ..........  جاذب سولفورزدا 

 .....................  12.000 ......... .. ...... میلیمتری  20سرامیك بال 

 ......................  8،000 .................  میلیمتری  50سرامیك بال 

 .....................   جمع کل 

 

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

موضوع قرارداد به انبار   یكاالهر پارت از  تحويلدر تاريخ   ،نرخ نیما()بر اساس  (sanarate.ir)از سوی سامانه سنا 

عمل خواهد شد. در صورتی كه نرخ از طريق سامانه سنا در دسترس نباشد مرجع نرخ گیری جايگزين، مجددا   خريدار

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

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

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

 كلی تمامی عوامل مؤثر در ارتباط با موضوع قرارداد میباشد. 

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

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

 افزوده(.

 پرداخت  نحوه -4 ماده

خريدار و يا نماينده وی  به دستگاه نظارت    خريداردرب انبار    موضوع قرارداد،  كاالهایتناژ تحويلی    به تناسب  قراردادمبلغ  

حداكثر ظرف مدت  خريدار و كسر كسورات قانونی،  دستگاه نظارت    د يیتا، پس از  فروشنده  یاز سوو ارائه صورت حساب  

   ی گردد.پرداخت م فروشنده در وجه   ماه يك 
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 مدت قرارداد  -5 ماده

 از تاريخ تنفیذ قرارداد می باشد.  ماه شمسی  (2)  دو موضوع قرارداد،  انجام مدت

 تنفیذ  قرارداد  -6ماده 

 قرارداد با حصول شرايط ذيل تنفیذ شده تلقی می گردد: 

 قرارداد امضاء   (1

 توسط فروشنده حسن انجام تعهدات  ضمانتنامه بانکی ارائه(2

 ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت(ارائه 3

 (پرداخت پیش پرداخت4

 ( نامه ابالغ شروع به كار از سوی خريدار به فروشنده  5

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

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

 حاضر را بصورت يکطرفه فسخ نمايد. 

 موضوع قرارداد  کاالهای تحویلمحل   -7 ماده

  معدنجاده اختصاصی  5كیلومتر  ، جاده سیرجان 50كیلومتر   ،استان كرمان واقع درموضوع قرارداد  كاالهایمحل تحويل  

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

  بهاء  آحاد تعدیل - 8 ماده

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

 قانونی  کسورات - 9 ماده

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

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

 نظارت بر اجرا  -10 ماده

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

فروشنده موظف است كه كارهای اجرائی را طبق    . ه استواگذار گرديد  يا نماينده وی،   بهره برداری  معاونخريدار بر عهده  

نماينده آن كه در حدود مشخصات و يا اسناد و مدارك پیوست قرارداد    رات و تعلیمات دستگاه نظارت و يانظر و دستو

 نخواهد بود. فروشنده ی هاتیمسئول  فعاست كه نظارت دستگاه نظارت را  ی هيبد .باشد اجرا كندمی
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  کار انجام  حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین -11 ماده

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

  تحويل از پس  مزبورتضمین    دهد.می تحويل خريدار به ،مبلغ قرارداد  % 10،  به میزان  خريدارو مورد تايید   و شرط  قید 

 .می گردد. عودت فروشنده به و تائید دستگاه نظارت موضوع قراردادقطعی 

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

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

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

حسن  سپرده    استردادو تايید دستگاه نظارت،    : در صورت درخواست فروشنده و ارائه تضمین مورد تايید خريدارتبصره

 . پذير می باشد باقیمانده( بعد از تحويل موقت امکان %50) انجام كار فوق الذكر 

 فروشنده دات  اییت  -12 ماده

  الزامات  و  خدمات   حدود   و  نموده   مطالعه   كامالا   را  مربوطه  مدارك   و  اسناد و    قرارداد   كه  نمايد  اعالم می   فروشنده   -12-1

قابلنمود  شناسايی   و   بررسی   كامالا   را  آن  در  شده  تعريف از  و  است  توانا  ت یه  و  پروژه  ا  شيخو  يی انجام  خصوص    ن يدر 

 .حاصل نموده است نانیاطم

 .های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی كرده و به آن واقف استتمام خطرات و ريسك  فروشنده  -12-2

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

 . تواند آنها را تامین نمايددارد و يا می

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

ها و عوارض كامالا مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت كند.  جتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتو تأمین ا

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

 فروشنده تعهدات  -13 ماده

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

 . فروشنده می باشدو هزينه به عهده ير بیمه های مورد نیاز، اجرايی، و سا 

مسئولیت صحت  و فروشنده  انجام خواهد پذيرفت    فروشنده  شركتموضوع اين قرارداد در    كاالهای فرآيند تامین    -13-2

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

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

بدون    خريدار و يا ساير افراد طرف قرارداد با    خريدارگیری يا استخدام كاركنان  شود كه از بکار متعهد می  فروشنده  -13-3

 . خودداری نمايد خريدار اجازه كتبی 
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بکار می  فروشنده  -13-4 قرارداد  اين  اجرای  برای  را كه  كاركنانی  كلیه  بیمه  مکلف است  و مقررات  قوانین  گمارد طبق 

 ن اجتماعی پرداخت نمايد. مان تأمیهای متعلقه را به سازنموده و حق بیمه

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

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

ا و كال به عهده فروشنده خواهد بود و خريدار و نمايندگان وی  ئفروشنده، خريدار و يا اشخاص ثالث وارد آيد، جزاموال  

 مسئولیتی در مورد پاسخگويی به مراجع ذيربط نخواهد داشت.

 باشد. تا تحويل موقت، بعهده فروشنده می قراردادشروع  از  تامین اقالم در دوره نگهداری و حفاظت از  -13-6

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

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

شرايط پیش بینی شده در  با    اجرايی پروژه،  ات موضوع اين قرارداد را طبق مشخصاتموظف است خدم  فروشنده  -13-8

بکار بردن بهترين روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس    و   اين قرارداد و مدارك و اسناد آن و با كیفیت و كمیت الزم

صرفه و    ،در تمامی مراحل كار   . همچنینانجام دهداستانداردهای تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و جديت خود  

رافع    ر خريدابوسیله    فروشندهبديهی است؛ تأيید گزارش ها و اقدامات    الزم را حفظ نمايد.  داری   و امانتكارفرما  صالح  

 در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص يا اشتباهاتی است كه بعداا مشاهده می گردد. فروشنده نبوده و  فروشنده مسئولیت  

امکان    فروشنده  -13-9 به  حاصل  تامین  نسبت  اطمینان  قرارداد  اجرای  نیاز  مورد  لوازم  و  استتجهیزات  نیز    نموده  و 

اجرای   و كلیه هزينه های  از هرجهت    تامین میزان دستمزدها  را  بیمه، حمل  بارگیری،  و  پیشنهادی  تجهیزات  در مبلغ 

 اين بابت بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. و از نمودهمنظور 

وط به مالیات كه تا تاريخ  بايد هزينه های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و مقررات مرب  فروشنده  -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.

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

 بر عهده فروشنده است.  و ساير موارد كاالهارعايت كلیه موارد ايمنی در رابطه با پرسنل،   -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. 

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

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

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

 وی هیچگونه رابطه استخدامی با خريدار ندارند.
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نامه معتبر به همراه  مربوطه يا گواهی Certificateفروشنده متعهد است گواهی كیفیت اقالم موضوع قرارداد يا   -13-15

Certificate of origin  خريدار رسانده و همزمان با تحويل كاال، به خريدار تحويل دهد.   دستگاه نظارتتائید  به را 

 خریدار تعهدات  -14 ماده

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

 کتابچه راهنما و دستورالعمل  -15ماده 

و كلیه مدارك منضم به اين قرارداد    كاالهامدارك خريد  ،  كاالهاديتاشیت كامل  فروشنده موظف است كلیه مدارك فنی،  

بوك   فاينال  قالب  در  اسناد حمل می شود(،  ITP  ،QCTM)كه شامل  را  و  ارسالی  های  براساس  ، شناسنامه محموله 

به تعداد   فاينال بوك  الکترونیکی، دو    3دستورالعمل های كنترل كیفی و تهیه  تايید نسخه  از  الکترونیکی و پس  نسخه 

نسخه هاردكپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تايید شده را قبل از تحويل موقت برای خريدار تهیه و در اختیار خريدار  

 قرار دهد. 

 

 بازرسی و آزمایش -16 ماده

موظف به همکاری و فراهم    فروشنده موضوع قرارداد را مورد بازرسی قرار دهد.    كاالهای   كیفیت  تواند   می   خريدار   -16-1

   .باشدامر می  ن ينمودن تسهیالت الزم برای ا

تهیه شده يا كاری كه توسط وی   فروشندهتجهیزات كه توسط عدم تطابق تصويب عدم انجام بازرسی در قرارداد و   -16-2

است،   گرديده  مسئولیت  فروشندهانجام  از  و  را  شده  انجام  كارهای  و  تجهیزات  صحت  با  رابطه  در  وی  قراردادی  های 

 .  نمايد نمی  عافمطابقت آنها با مشخصات فنی م 

در محل هايی كه فروشنده اعالم مینمايد و قبل از بسته بندی، زمانی مجاز است    موضوع قرارداد   كاالهای حويل  ت   -16-3

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

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

صورت  -16-4 آزمايش  ی در  برای  دستورالعملی   كاالهایکه  قرارداد  بر    موضوع  آزمايشات  باشد،  نشده  اساس  صادر 

 المللی مورد تايید خريدار انجام خواهند شد. استانداردهای بین

اعالم داشته  تاريخ بازرسی را  موضوع قرارداد،    كاالهای تست  قبل از بازرسی و    روزكاری  3حداقل  فروشنده بايستی    -16-5

معرفی می شوند فراهم  فروشنده  به    "كتبا خريدار  ف بازرسانی كه از طرف  يو تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظا

برای      و كمکهای الزم رارا پرداخت نمايد    لوازم آزمايشكلیه هزينه های بازرسی از جمله هزينه های بازرس و  نمايد و  

 .معمول نمايد انجام وظائف محوله 

طبق مشخصات مشروحه در قرارداد    شده استتهیه    فروشندهكه از طرف    اقالمی درصورتیکه در موقع بازرسی،    -16-6

ننمايدبازرس  ،  نباشند قبول  را  آنها  كه  بود  بخواهد.   مجاز خواهد  را  آنها  اصالح  يا  و  از    فروشنده  چنانچه)با ذكر عیب( 
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  به هر  می تواندخريدار  تقاضای تعويض يا اصالح آنها را نموده است امتناع نمايد    خريداركه    اقالمی تعويض يا رفع عیوب  

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

اين قرارداد    23ه  مادنوع خسارات بر طبق  ن  تلقی نموده و برای جبران اي  فروشندهقصور و يا مسامحه در انجام تعهدات  

 فسخ نمايد. ، در انجام كارها فروشنده تخلف قرارداد را بدلیل  25  طبق مفاد ماده، يا عمل نمايد

 باشد. خريدار بازرسی ها و غیره بايد مطابق استاندارد مورد تأيید  ا و استانداردهای مورد نیاز برایكده  -16-7

 قرار گیرد. خريدار  بايد در هر حال جهت كنترل و تأيید در اختیار بازرس  بازرسی هاگواهی   -16-8

ز  را افروشنده  تحويل شده اند،  فروشنده  كه از طرف    اقالمیهرگونه بازرسی و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن    -16-9

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

 معاف نمی نمايد. 

   نو بودن و اصلی بودن تجهیزات -17 ماده

يا دوباره ساخته شده  مل  مستع  كاالهای ( بوده و  originalكلیه تجهیزات موضوع قرارداد بايد نو، غیر مستعمل و اصلی ) 

تعمیر  بودن    يا  نخواهد شد. در صورت مستعمل  پذيرفته  قراردادشده  موضوع  در صوركاالهای  يا  فنی  ،  تیکه مشخصات 

نباشد  فروشندهتخلیه شده توسط    كاالهای  ب  فروشنده   ، مطابق مشخصات فنی قرارداد  اين    خريدار دستور  ه  متعهد است 

كه    كاالها   عنو معقولی  مدت  طی  و  نموده  تعويض  می  خريداررا  كلیه    كاالهای   جايگزين   نمايد   تعیین  نمايد.  قبلی 

های تاخیر از اين بابت به عهده  های ايجاد شده در اين رابطه از قبیل حقوق گمركی، سود بازرگانی و بیمه و هزينههزينه

 خواهد بود.  فروشنده

 گواهی تحویل موقت   -18ماده 

انبار خريدار    ضوع قراردادو متحويل اقالم  پس از    -18-1 تايید دستگاه نظارت، كار تکمیل شده  و  توسط فروشنده  درب 

 توسط خريدار صادر خواهد شد. روز از تاريخ درخواست فروشنده، گواهی تحويل موقت   10تلقی شده و حداكثر ظرف 

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 كه  فروشنده ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفین میاين صورت  

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

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

زير    -18-3 ترتیب  به  بايستی  احیا گوهر  واحد  براساس ظرفیت اسمی  كاتالیست ها  و كنترلی عملکرد  فرآيندی  مقادير 

 باشد:

 

 ) طبق مشخصه فنی (  
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 و رفع نواقص  تضمین دوره  -19ماده 

از  ماه از تاريخ بارگذاری    18و يا  حويل موقت    از تاريخ  ماه  12برای مدت  موضوع قرارداد    اقالم ی  يت و كاراكیفی  -19-1

در    یشود. اگر در دوره تضمین معايب و نواقصنام دوره تضمین نامیده میگردد و اين مدت به  تضمین می  فروشندهطرف  

بايد آن معايب و نواقص را به هزينه خود و    فروشنده نباشد    خريدار  منتسب به موضوع قرارداد مشهود شود كه    ملکرد ع

 طبق نظر دستگاه نظارت رفع يا جايگزين نمايد.  

انجام كار مطلوب طبق  می گردد  تأمین  وی  كه توسط    موضوع قرارداد  كاالنمايد    تضمین می  فروشنده  -19-2 به  قادر 

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

د. مشارالیه صحت و دقت و كیفیت مواد و دقت كار در كارخانه های خود را  ــمشروحه در مدارك و ضمائم قرارداد باش

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

به    ن نواقص را خريدار تعیین می گردد( آدستگاه نظارت  )زمان توسط  ود با حداقل تأخیر  ــوط نمــب مربــكار نامناس

  نینقص و همچن   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

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

از محل تضمین فروشنده يا هر نوع مطالبات و سپرده ای    درصد 15اضافه  ه  نواقص را رفع و هزينه های متعلقه را بخريدار  

 می نمايد و فروشنده حق هرگونه اعنراض در اين خصوص را ازخود سلب و ساقط نمود. كه فروشنده نزد او دارد، برداشت 

 

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

 گواهی تحويل قطعی از طرف خريدار صادر خواهد شد.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .در اين رابطه اخذ كرده باشد

 مقادیرکار افزایش یا کاهش  -22 ماده

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

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

انجام دهد   بموقع  قرارداد  بازاء هر  می  خريدارمفاد  تعهدات    هفته تواند  انجام  به ش  ی مبالغ  فروشندهتاخیر در    ليذ  رحرا 

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

 برداشت نمايد. 

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

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

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

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

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

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

 دار می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طريق طرح دعوی در مراجع صالح قضايی اقدام نمايد. مذكور خري

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

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

          قراردادو خاتمه موارد فسخ  -25 ماده

 : فروشنده فسخ قرارداد بعلت تخلف    -25-1

عوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را برای انجام موضوع قرارداد  فروشنده  معلوم شود كه  خريدار  در صورتیکه بر  

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

اعد  موبیش از  فروشنده  تحويل موضوع قرارداد به علت اهمال و يا تقصیر  دستگاه نظارت خريدار  در صورتیکه به تشخیص  

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

اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خود را بر طرف سازد و  فروشنده  به  خريدار    ،   اصول متعارف معامله را ننمايد 

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

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 داشت خريدار  ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا كند،  

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

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

حل تضامین و ساير مطالبات فروشنده مستقیماا و بدون احتیاج به اقدامات قضايی و اداری برداشت نمايد و  باشد را از م

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

 

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

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

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

نسبت به تداركات و خدمات و هر گونه تعهدی    كلیه حقوق و مالکیت های فروشنده  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 

 

 فسخ به سبب وقوع فورس ماژور  -4-25

باال بین طرفین حل و فصل    2-25  بند طبق    و برتواند فسخ شود و    فورس ماژور می حالت  اين قرارداد در صورت تداوم   

 خواهد شد.

 

 قرارداد  خاتمه -25-5

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

 بپردازد: فروشنده آن است كه مبالغ زير را به   خريدار اينصورت مسئولیت 
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استحقاق    –الف   مورد  نشده  پرداخت  واقعا فروشنده  مانده  كه  كارهائی  از    "برای  قلم  هر  درصد  براساس  و  گرفته  انجام 

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

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

قرارداد خاتمه  اخطار  ابالغ  تاريخ  از  قبل  و  داشته  انطباق  قرارداد  در  مندرج  مشخصات  با  مذكور  مواد  آنکه  بر  مشروط   ،

نگرفته   تاريخ پرداختی صورت  آن  تا  اقالم مذكور  برای  آنکه  بر  باشد و همچنین مشروط  داده شده  آنها  كتبی، سفارش 

يا ساير اسناد تأيید  فروشنده  أيید شده فاكتورهای  با ارائه نسخه های ت  خريدار باشد. اثبات هزينه های انجام گرفته برای  

 دال بر انجام هزينه ها خواهد بود.  توسط خريدار شده

بمـوجب قـرارداد حق دريافت  فروشنده  سايراشیايی را كه    مالکیت كار درحال پیشرفت، مواد، تداركات و   فروشنده   –ج   

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

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 كلیه سفارشها و پیمانهای دست دوم دررابطه با در  فروشنده  كه 

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

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

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

مسئولیت حل و    خريدار به معنی پايان دادن به كلیه پیمانهای دست دوم نیز می باشد و    "عینا   فروشندهقرارداد به    خاتمه

 را نخواهد داشت. سازندگان و فروشندگان دست دوم و فروشنده فصل دعاوی  

 موضوع قرارداد  کاالهایبسته بندی و تحویل -26ماده 

مطابق با  )  محل تحويل   بهموضوع قرارداد    كاالهای بارگیری، بسته بندی و حمل    های مربوط بهو هزينه  مسئولیت  كلیه  

   . عهده فروشنده می باشدبه  (،قرارداد حاضر  1پیوست شماره 

 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

حقوقی و قراردادهای خريدار می باشد و مرجع  مواد اين قرارداد به عهده مدير  حل هر گونه اختالف نظر در تفسیر -28-1

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

 .اين قرارداد با آن موافقت نمودندامضاء 

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

 عمل خواهد نمود.  فروشندهطبق قرارداد و به تشخیص خود نسبت به  خريدار صورت 



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 13از   13صفحه   1401 پاییز ق1556/01شماره قرارداد:   متن پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

 
 زبان قرارداد  -29 ماده

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

 فارسی يا انگلیسی خواهد بود.  

 قانون حاکم بر قرارداد  -30 ماده

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

 طبق قوانین مذكور بعمل خواهد آمد.  

 طرفین   یقانون  اقامتگاه -31 ماده

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

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

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

 

 قرارداد   نسخ -32 ماده

  یبرخوردار من  کسايكلیه نسخ قرارداد از اعتبار  و گرديده است  امضا و مبادله  تنظیم    نسخه   3ماده و    32  قرارداد در  اين

 .دباش

 

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

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

 
 ( رئیس هیات مدیره)  ........ ............                                                                 جعفرصالح )عضو هیات مدیره(  



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 3از   1صفحه   1401 پاییز ق1556/01: مناقصهشماره   پیشنهاد قیمت   فرم

 

 

 

 
 

 

 

هن  آاحیاء  کارخانهو سرامیک بال  جاذب های سولفورزداتأمین 

 گوهر مگا مدول   اسفنجی

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 3از   2صفحه   1401 پاییز ق1556/01: مناقصهشماره   پیشنهاد قیمت   فرم

 

 

 

 
 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

  میلیمتری 50تن سرامیک بال  8میلیمتری و   20تن سرامیک بال   12و   سولفورزدایی  تن جاذب 150تأمین 

پس از    ذیل ما امضا کنندگان  گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گوهرمگا مدول   کارخانه احیاء آهن اسفنجی 

بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به اطالعاتی که از محل کار و  

اد  داریم که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسن شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

   و مدارک مناقصه، به مبلغ کل 

 

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

 

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

 

 کنیم:میموارد زیر را تایید و  می دهمیانجام با جزئیات قیمت به شرح جدول زیر  

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

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

 وده ایم.را حاصل نمو مدت زمان تحویل تجهیزات   نوسانات ارز

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

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

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

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

 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  

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

 نخواهیم داشت.شرایط 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. 



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل
 3از    3صفحه   1401 پاییز ق1556/01: مناقصهشماره   پیشنهاد قیمت   فرم

 

 

 

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

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

 استناد به ناآگاهی نماییم.  

به امضاي    اقدامکه شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کارفرما    صورتیدر   •

ضمانت  کنیمرارداد  ق  بان و  انجامنامه  جهت  کارفرما  تأیید  مورد  معادل    کى  درصد   %5تعهدات،  مبلغ  )پنج  کل   )

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

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

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

 

 

 

است،   ✓ ذکر  به  طبق    بایستی  پیمانكارالزم  بر  را  قیمت  جزئیات  و  پیوستآنالیز  فنی  مشخصات  اسناد    ، در 

 نماید. ضمیمه  

 

 

 



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 2از    1صفحه     1401 پاییز ق1556/01:  قراردادشماره   فرم ضمانت نامه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فرم ضمانت نامه نمونه 
 

ق 10/ 5561شماره مناقصه :   

 

 

 

1140 پاییز  

 

 

 

 



 

 گوهر مگا مدول    هن اسفنجیآاحیاء    کارخانهو سرامیک بال    جاذب های سولفورزداتأمین  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 2از    2صفحه     1401 پاییز ق1556/01:  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  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 ** 

 پکارفرما 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.
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1. General Description 
 

The reducing gas used in the Midrex process Reduction Furnace is produced by 

recirculating a major portion of the top gas taken from the Furnace exhaust. This gas is first 

cleaned by the top gas scrubber and is then compressed, mixed (with natural gas), and 

passed on through catalyst-filled tubes. These tubes are heated in a refractory-lined box 

called the Reformer. 

Reforming causes an approximate 30% increase in gas volume. In reduction processes that 

utilize natural gas, the CO and H2 needed for reduction are produced by reforming natural 

gas with steam (H2O vapor) and CO2 at elevated temperatures. Natural gas is principally 

CH4 (methane). The following are the basic reforming reactions, each of which requires 

considerable heat and results in a volumetric expansion: 

 

CH4 + H2O --> CO + 3H 

CH4 + CO2 --> 2CO + 2H2 

 

Equilibrium considerations prevent the above reactions from going to completion. Also, 

there must always be some excess of H2O and/or CO2 in the mixture being reformed to 

avoid carbon deposition problems in the reformer tubes. This results in some residual H2O 

plus CO2 in the hot reformed gas. Stoichiometric reforming can achieve over 90% CO and 

H2 in the hot reformed gas. 

To have designed efficiency of the reformer catalyst H2S in feed stock entering to the 

reformer should be less than 3 ppm. The hot feed gas which is mixture of process gas and 

natural gas will enter DS unit. The DS unit should be designed in such a way to have 

minimum pressure drop and will have provision for 100 % partial bypass to control H2S at 

DS unit outlet.  
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1.1 Roll of sulfur on catalyst performance: 

 

Sulphur compounds in any form are a temporary poison to reforming catalysts. Sulphur 

compounds are present in most natural gases and iron oxides so they are a concern in direct 

reduction plants. Halogens are also temporary poison, but they are less common in DR 

plants. A temporary poison is one that reduces the activity of the catalyst only when the 

poison is present. The catalyst activity returns to its original value once the poison is 

removed from the feed gas stream. 

About 1-3 ppmv sulphur is desirable in the feed gas to a Midrex reformer to retard the 

Boudouard carbon forming reaction.  

There are two sources of sulphur in a Midrex reformer: the natural gas and the process gas. 

As we know sulphur compounds in natural gas can occur naturally or may be added to 

odorize the gas. Sulphur compounds in the iron oxides can be released into the reducing gas 

stream in the shaft furnace. Selecting iron oxides that are low in sulphur release during 

reduction can reduce the sulphur content of the process gas. 

 

1.2 Effect of catalyst poisons on catalyst performance: 

 

A catalyst poison is any substance that reduces the activity of the catalyst. While sulphur is 

the most common poison encountered in reforming, there are many other possible poisons 

same as Chlorine or any other halogen in any gaseous compound,  Zink, Lead or other metal 

vapours. The plant operator should be aware of the potential poisons and should be take care 

to avoid contaminating the catalyst with any poison. Catalyst poisoning is most likely to 

occur during the loading of catalyst into the reformer or from trace amounts of a poison in 

the reformer feed stock. Poisons may be a temporary poison like sulphur or may be a 

permanent poison that will continue to reduce the catalyst activity even after the source of 

the poison is removed.  

In actual practice, catalyst poisoning of a Midrex reformer by anything other than sulphur is 

very rare. 
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2. Site condition   

 

2.1 Plant location   

 

The site is located in Sirjan city in Kerman province of Iran, near the Gol e Gohar iron ore 

site (60th Km of Sirjan to Shiraz road). The elevation of the Project area is approximately 

1720 m above mean sea level. 

 

2.2 Meteorological 

 

Average max. dry bulb temperature: 25.2 
o
C 

Average min. dry bulb temperature: 9.3 
o
C 

Average max. Relative humidity: at 6:30 AM – 54 % 

Average min. Relative humidity: at 2:30 PM – 21 

Maximum precipitation per day: 58 mm 

Average precipitation per year: 141.5 mm 

Maximum absolute temperature: 42 
o
C for design 50 

o
C considered 

Minimum absolute temperature: -14.8 
o
C 

Prevailing wind direction: South to North 

Atmospheric pressure: 831.4 mbar 

Wet bulb design temperature (worse condition) 25°C 

 

 
3. Technical specifications 

 

  

 Catalyst type ZnO 

 Number of Vessels Two 

 ZnO Desulphurisation Catalyst 

 Ceramic Balls size 50 mm 

 Ceramic Balls size 20 mm 

 

150 ton 

7.83 ton( Density 1.35± 0.1 Kg/lit) 

24.36 ton (Density 1.4± 0.1 Kg/lit) 

 

 

  

 

8
150

12
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4. Feed gas condition  
 

4.1 Feed gas flow: 

  
 Nominal Flow Rate 292,671 NCMH 

 Max. Flow Rate 316,773 NCMH 

     
 

4.2 Feed gas pressure: 

  
 Pressure 1.94 Bar G 

 Max. operating pressure 2.433 Bar G 

 

 

4.3 Feed gas temperature: 
  

 Temperature 340 °C 

 Max. operating temperature 400 °C 

 
 

4.4  Inlet Feed gas analysis:                                            

    
- CO 18.32 

- CO2 13.64 

- H2 32.23 

- H2O 14.28 

- N2 3.91 

- CH4 16.67 

- C2H6 0.53 

- C3H8 0.22 

- C4H10 0.12 

- C5+ 0.08 

- O2 0.00 

- H2S Max.20 ppm 

 
According to above mentioned analysis for feed gas zinc oxide catalyst shall be able to 

restrict H2S quantity less than 3 ppm. 
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5. Specification of desulfurization vessels 
 

We have considered 2 vessels for DR plant. The proposed details for each vessel are as 

follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diameter of vessel: 5950 mm 

Height of vessel: 1510 mm 
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6. Product Specification 

 

6.1 Specification of ZnO Desulphurization catalyst 

 

 

-Description      Desulfurization catalyst 

- Application      removal of sulphur from hydrocarbon process gas 

-Form       Extrusions 

- Size       5 mm dia ± 0.2 mm( 90% aliquot L/D 1:1 to 3:1) 

- Bulk Density      1.3± 0.05 (Kg/L) 

- Crush strength     >7 (Min. Avg. side crush load in Kg) 

- Pore Volume      0.22± 0.03 (cm
3
/g) 

- Surface area      25±5 (m
2
/g) 

- Chemical Analysis 

 %ZnO       ≥90% 

 Balance       proprietary binders 

 S pick-up      up to 30% @ operating temperature > 350 ⁰C 

 

6.2 Specification of ceramic balls bed support 

 
NOM SIZE(Inches)  RANGE DIAMETER(mm) BULK DENSITY(Kg/m

3
) CRUSHING LOAD 

MIN(Kg) 

2 50-55 1.35±  0.1 2000 

3/4 17-21 1.4±  0.1 430 
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- Chemical Composition 

 

Al2O3+ SiO2 95% Min 

SiO2 65-75 % 

Al2O3 23-28 % 

Fe2O3+TiO2 1.2 % Max 

MgO+CaO 1.5 % Max 

Na2O+ K2O 3.5 % Max 

Fe( leachable) < 0.1 % 

 

- Physical Properties 

 

ATTRITION LOSS <0.05% 

WATER ABSORPTION 0.1-2.0 wt% 

MAX. APPLICATION TEMP 1000 degree C 

SPHERICTY <1.2 

 

 

 

7. Handling and Storage 

 

Protect from physical damage. Store in a cool, dry, ventilated area away from sources of heat, 

moisture and incompatibilities.  


