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سالن  جهت    DXخرید یک دستگاه هوارسان با کویل    "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد  

مناقصهرا    "  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  نفره   700پخت   برگزاری  به    کشوری  -عمومی  از طریق 

 واگذار نماید.  واجد شرایط  پیمانکار
 تقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:م

 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 باشد:   دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت   -

را شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فنی خود را در زمان    "ب"و   "الف"بایست پاکت    مناقصه گران در ابتدا می

، نحوه  تایید   پیشنهاد فنی ارائه شده توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از .  و محل مقرر تحویل نمایند 

  . ع رسانی خواهد گردید الاط "ج "ارایه پیشنهاد مالی پاکت  

 های جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

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

 تماس حاصل فرمایید. اداری  

 

1401/ 80/ 24  : اخرین مهلت ارسال مدارک   
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 مناقصه دعوت نامه شرکت در 

 

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

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

 

 و احترام  با سالم

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

 "  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر نفره  700سالن پخت جهت  DXیک دستگاه هوارسان با کویل   "

 اقدام نماید.   سیرجان كارخانهمحل  در
 

 مناقصه ( موضوع 1

شرکت توسعه آهن و فوالد گل   نفره  700سالن پخت جهت  DXخرید یک دستگاه هوارسان با کویل   "

 فعالیت ها در پیوست آمده است.  كه شرح  "  گهر
 

 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 اینکهباشد    می   ماه   2  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 
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 تضمین شرکت در مناقصه   (6

شركت  سفته عندالمطالبه محل پرداخت تهران و در وجه   ورت    به  است كه باید   ریال(  ون میلی  صد پان)  ریال    00,000,0005  مبلغ

و در قسمت حروف عبارت عندالمطالبه    نام شركت با مهر و امضا  احب شركت  ،عهد و نام متكارفرما    به نفع  توسعه آهن و فوالد گل گهر

ها بوده  پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد حداقل سه ماه های فوق باید گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمینبه دستگاه مناقصهو  قید گردد 

 و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 

 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود.  12 باشد، ضمن اینکه  می  ماه 2زمان پیش بینی  براى اجراى موضو  قرارداد از تاریخ تنفیذ 

. 

 

 ( کسورات قانونی و مفاصا حساب تامین اجتماعی7

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

 ، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قرارداد امضاء هنگام پیمانکار به قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمین منظور به

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

   .شود می داده عودت پیمانکار به مالی و تائید دستگاه نظارت تسویه حساب

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

از  دور گواهینامه تحویل موقت و نیم دیگر آن پس از  دور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه   پس  كار انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، نظارت

تسویه   و نهائی وضعیت  ورت نماید پرداخت عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف بیمه: پیمانکار

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

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

 

 نحوه ارایه پیشنهاد (  8

دو پاكت    در  ) ب ( و پیشنهاد فنی  ضمانت نامه شركت در مناقصه ) الف ( و    مرحله ای می باشد.  دو ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت   

قیمت ها بایستی به  ورت  در مرحله پیشنهاد مالی ) ج (  به ادرس قید شده در دعوتنامه ارسال گردد.    جداگانه ممهور و در بسته

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

 ارداد الزامی است.ارائه مدارک ذیل در پاكات فنی جهت شناسایی پیمانکار و تنظیم قر

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

 ها )رضایت كارفرمایان قبلی(   ها، سوابق كاری در كارهای مشابه و  تقدیر نامهگواهی  الحیت  -2
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 تامین متریال نمونه قراردادهای پروژه های اجرا شده یا در دست اقدام، حداقل سه مورد نمونه قرارداد   -3

 

  (  اعتبار پیشنهاد 9

در د مبلغ كل می باشد.    60پیش پرداخت . مبلغ بعد از آخرین موعد تسولیم پیشونهادها اعتبار داشوته باشد روز  60پیشونهاد باید تا  

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

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

 

 نحوه ارایه پیشنهاد ( 10

 ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت دو مرحله ای می باشد.  

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

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

ایه پیشنهاد مالی پاكت  پیشنهاد فنی ارائه شده توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از تایید، نحوه ار.  تحویل نمایند

 .  رسانی خواهد گردیدالاط "ج"

 

  (  اعتبار پیشنهاد 11

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

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد12

تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سوی و یکم رربی،  نشوانی   به  24/08/1401مورخ  14  ثر تا سواعتپیشونهادها 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 هیچگونه مدركی از  09133919110

 

 پاسخگویی به سواالت   (13

 ذیل تماس حا ل فرمایند: به شماره هایتوانند گران مى مناقصه، مناقصهموضو  برگزاری سوال در رابطه با هرگونه  در  ورت وجود

 قاسمی مسئول پاسخگویی : آقای  

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 
 

 اعالم شماره حساب/شبا، نام بانا، 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  31مركزی تهران به آدرس میدان آرژانتین، خیابان الوند، كوچه ارزش افزوده به دفتر 
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 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 اعتراض  -1

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

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 عمل میقیمت واحد را پیشنهاد می

از  -الف پیشنهادی بیشتر است   مناقصهسبات برنده  كنترل محا در  ورتیکه پس  از عدد  ، مشخص شود كه جمع كل 

 یابد. قیمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

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

 باشد. مالک عمل می

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

 باشد. محاسبه عدد كمتر می

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

 قیمت ارائه گردد.

سناد ارائه شده است بایستی توسط پیمانکار بصورت دقیق و با جزئیات كامل،  های این امواردی 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 

ده توسط، موضوعاتی بررسی  اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعیین برن  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 عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.  مناقصهاسناد 

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

          .اعالم خواهد شد به پیمانکار مقرر مهلت از قبل  ساعت
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  مناقصه مناقصه   دردر  شرکت شرکت     دستورالعملدستورالعمل

  

  

  نفره نفره   700700سالن پخت سالن پخت جهت جهت   DDXXخرید یک دستگاه هوارسان با کویل  خرید یک دستگاه هوارسان با کویل  

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

 

 

 ق 01/ 1585  شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 مناقصه اسناد      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ه ماد

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

 بازرسي تجهیزات    8ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 
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 مقدمه (1

کویل    "  دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت با  هوارسان  دستگاه  یک    سالن جهت    DXخرید 

گل    نفره   700پخت   فوالد  و  آهن  توسعه  ذکر  "  گهرشرکت  ادامه  در  که  شرايطي  با  طريق    را  از  است  شده 

 واگذار نمايد.   واجد شرايط پیمانکار به کشوري  -مناقصه عمومي برگزاري

 ار رح کش (2

 نفره  700سالن پخت جهت  DXخرید یک دستگاه هوارسان با کویل  "   مناقصهزاري اين ز برگهدف ا

  مي باشد.  ر اسناد فني پیوستمدارک موجود دبراساس  " گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل  

  

 سناد مناقصه ا (3

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

 ناقصه مدر  شرکت نامهدعوت •

 مل شرکت درمناقصه )متن حاضر( رالعدستو •

 و فرم پیشنهاد قیمت شرح خدمات  •

 پیش نويس قرارداد   •

 فرم ضمانت نامه  •

 

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

اسناد مناقصه رمناقصه -3-3 پیشنهاد مناقصه،  از تسلیم  قبل  بايد  به د گر،  بررسيا  تما  قت  و  اطالکرده    ، عات الزمم 

تواند استناد به ناآگاهي يا  گر پس از تسلیم پیشنهاد نميآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاري را به دست
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خود مناقصه  .کند اشتباه  سوي  از  شده  ارايه  شفاهي  مناقصه،  ارگزاطالعات  براي  نميتعهدي  ايجاد  کند،  گزار 

   .وده شوده افزبه اسناد مناقص ايهالحاقیکه طي  مگرآن

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

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

 رش نمي باشد. م قابل پذيتغییر احجاي بر هیچ گونه ادعايي مبن ارداد غیر اين صورت در زمان عقد قر 

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

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

 . اسناد مناقصه وجود ندارد او در  به نظر اهي اشتب ورده است و ابهام ياآ

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

کتبي   الکترونیکي)فیزيکي  صورت  دريافت مناقصه(،  يا  تقاضاي  و  ساخته  مطلع  را  کت گزار  بنمتوضیح  ايد.  بي 

به نظراقصمن   اسنادر  زار دگقصهنشاني منا  اگر  از مفاد اسناد مناقصه  مناقصه ه مشخص شده است.  گر قسمتي 

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

پی  و  منعکس کند  مقرر  مهلت  پیشنهاد، در  تسلیم  ارايه شنهاد  از  را  مننماي   اصالحي خود  پاسخ  و  گزار  اقصهد. 

اند، به 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 منزلۀطور يکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه

 .تلقي خواهد شد نظر وي

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  مناقصه    اسناد ر زمان تا تاريخ تعیین شده در  ند در هتوامي  زارگقصهمنا -3-7

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

 .بیاندازدويق عت ش پیشنهادها را بها گشاينظر به عمل آورده و يا موعد تسلیم ي 

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  از طريق سايت گران مناقصه

 ان رگصهاقمننحوه ارائه پیشنهاد توسط   (4

 مي باشد. بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذيل مي باشد: ی دو مرحله اصورت مناقصه حاضر به  
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پاکت   بايست  ابتدا مي  و    "ب "و    "الف"مناقصه گران در  را در زمان  فني خود  و پیشنهاد  نامه  را شامل ضمانت 

رايه  ید، نحوه ا ز تايسي بررسي شده و پس اد مهندپیشنهاد فني ارائه شده توسط واح .  محل مقرر تحويل نمايند

   .ع رساني خواهد گرديدالاط "ج"اد مالي پاکت  پیشنه 

 

 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 کارفرما  به    24/08/1401  روز  14ساعت  تا  حداکثر    ا نهاد خود رپیش و  قدام نموده  فارسي ا  زبانه  ب  فني 

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

يخ  هاداتى که پس از تاره پیشنتحويل و رسید آن را دريافت دارند. ب  09133919110گیرنده اقاي قاسمي  

 ب اثر داده نخواهد شد.گردند ترتیرر، ارائه  مق 

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

 داشته باشد.

 یني مي گردد. ب یش پ ه ما 2مدت اجراي پروژه از زمان بسته شدن قرارداد و انجام پیش پرداخت به مدت  -4-3

تايپ شده تهیه و تکمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در ايد بصورت  مالي ب  -نيف هاد  پیشن -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 نمايدپاکت بسته

جداگانه  ت  ا اء نمايندگان مجاز شرکت باشند و در ي پاکمهر و امض  د ممهور بهج باي اکتهاي الف، ب و  ه پ کلی -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:

 نفره   700سالن پخت  جهت    DXخرید یک دستگاه هوارسان با کویل  

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل  

 ق   1585/01مناقصه شماره      

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصهنشانی  

 -----:بر روی تمام پاکات   شخص مسئول   شماره تماس ثابت و همراه 
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 وجه گردد. به نکات زیر ت پاکاتمیل کت خواهشمند است جهت 

 ه مناقص در شرکت  تضمین پاکت الف: 

 ورت سفته صکه بايد به  است    ریال(  ونمیلی  صدپان)  ریال    500,000,000مبلغ  شرکت در مناقصه جمعا به    مه بانکىناضمانت

نام متعهد، نام شرکت  در قسمت  به نفع کارفرما و    توسعه آهن و فوالد گل گهر  شرکتعندالمطالبه محل پرداخت تهران و در وجه  

اعتبار  گزار تسلیم شود. مدت    قید گردد و به دستگاه مناقصه  احب شرکت و در قسمت حروف عبارت عندالمطالبهص با مهر و امضا  

 . و براي سه ماه ديگر نیز قابل تمديد باشد بوده تضمینهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پیشنهادها

 

ماند و در صورت لزوم به  نزد کارفرما مى  تضامین قراردادي نامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه  نتضما -1

مى تمديد  مناقصه  برنده  مناقصههزينه  از طرف  امرى  چنین  انجام  عدم  تشود.  يا  و  غخأگر  در  یر  قبول  قابل  یر 

اين حق را براى  تضامین قراردادي،  ل  و عدم تحويده مناقصه  روز( پس از اعالم برن  بیست)  20اى قرارداد طى  امض

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

شده عیناً مستردد  يي ن اش چنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگ -2

 اهد شد.خو

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

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

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

تقسیم بندي    ها تغییرى، در زونکنگونه  عمل، بدون هیچورال تساساس فرمت و ترتیب مندرج در اين د

 دد: و ارائه میگر

 :  لبخش او

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

 مرتبط با فعالیت   صالحیتهاي گواهي  •

نامهنمونه قر اردادها و   • يان  ام)رضايت کارفر  هاسوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير 

  قبلي(  و ......... 

 نکاران( )پیما تأمین و اجراارزيابي فرم مدارک طبق ايتمهاي تکمیل  •
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اطالعات کارفرمايان قبلي )سه عدد از آخرين کارفرمايان قبلي ( همراه با موضوع کار و   •

 مبلغ قرارداد .

 

 :  بخش دوم

بود )در  یر پیشنهادي براي بهو تغی  پیشنهاد فني پیمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر

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

 )صورت وجود(  

  بخش سوم:

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

مورد    گرمناقصهچنانچه   پرداخت،  دادي  قرار  طشرايدر  .....( هاضمانتنامه)نحوه  و  قرارداد،  مدت   ،

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

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

 

 بخش چهارم: 

بايداسن  تا کلیه صفح مناقصه  ا  توسط  اد  شوند.  امضاء  مجاز،  امضاء  منصاحبان  اسناد  به مضاي  اقصه 

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

 نشده و يا حذف شده باشد. 
 

گر در نظر دارد بصورت مشارکتي در اين مناقصه شرکت نمايد، هر يک از اعضا بايد در  توضیح: در صورتي که مناقصه

اعضا در   بین مشارکت نامه موافقت از ل، همراه با نسخه ايدستورالعم  ر اساس اينود را بهاي جداگانه مدارک خزونکن

  نمايند. ارايه  پاکت )ب(

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

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

 .باشندمسئول مي اجرايي، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در  اعضا  از  يک  هر سهم درصد  -

 . اعضا  از يک  هر مسئولیتهاي و وظايف  حیطه -

ه  گر و امضاي قرارداد صحت و سقم اطالعات ارائکارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که قبل از انتخاب مناقصه

 . ررسي نمايدشده را ب
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 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

با حرف   -1 که  است    « ج»پاکتي  بايست مشخص شده  قیمت  مي  اس ها حاوي  بر  پیشنهادي  فرم  ي    پیشنهاداس 

 باشد.  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  قرار داد به مدت   مان انعقادايستي تا زپیشنهاد قیمت ب -3

اسناد -4 مطابق  و حروف  عدد  بصورت  بايد  پیشنهاد  در  ارا  مبلغ مشخص شده  وجود     ئهمناقصه  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  چنانچهشورفته  و  قرار    د  عمل  کل مالک  قیمت  باشد  کل  قیمت  و  واحد  قیمت  میان  تناقضى 

 خواهد گرفت.

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

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

 .است گرديده منظور

اسناد، کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي -6 در  اها هزينهجمله   از مشروحه  سودي   جرايي، 

اجتماعي، بیمه تمام   تأمین  بیمه  قانوني، عوارض  ساير  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 هانهساير هزي و   ضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است 

 يي هاهزينه ام تم شامل  قیمتها،  اين همچنین، ده باشند.ش  مستثني روشني  به مناقصه، اسناد در که اين مگر

واقع براي و  کارها  اجراي  جريان در  است  ممکن  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  رياليده مي بايست به صورت  کل مبلغ پیشنهادي فروشن -7

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

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

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

 واهد شد.خ
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قرارداد،  مب -8 شدن  مشمول  صورت  در  که  باشد  افزوده  ارزش  بر  مالیات  احتساب  بدون  بايستي  پیشنهادي  الغ 

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

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

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

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

 .نمايند پیوست

 مبنا  قلم آن کل تقیم قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل 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 

ولیکن نظارت بر نصب و راه اندازي در کلیه مراحل    ، رفرما بودهنصب تجهیز مورد مناقصه به عهده کا  :   1  نکته

 هزينه آن را در پیشنهاد مالي در نظر بگیرد. و بايستي  باشد به عهده مناقصه گر مي

بارگیري    هاي   هزينهکلیه    :  2  نکته        به عهده سازنده تا سايت سیرجان  محل کارخانه مناقصه گر    ازحمل و 

مناقصه گزار بعد از اتمام مناقصه و موعد    تأمین در نظر گرفته شود.مناقصه گر( بوده و بايستي در قالب پروژه  )

 را متقبل نخواهد شد.حمل  اي مبني بر تحويل هیچ گونه هزينه

 دها ارزیابی پیشنها (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 يشانپیشنهادها مورد

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

 شود. مي محسوب پیشنهاد  جدانشدني  جزء

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

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

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

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

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

 شد.   دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد 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  

 مي باشد. مورد مناقصه
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تباني کرده ه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان  و متخلفین تحت  رگاه  باطل خواهد شد  اند مناقصه 

 روژه هاي بعدي محروم مي شوند.یگرد قانوني قرار گرفته و از شرکت در پپ

 ان گرمناقصه سئواالت  (6

طي نامه   الت خود را توانند سئواگران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -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

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

 212 خليدا 4-02188197672

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

 گران دعوت شده خواهد رسید. به اطالع مناقصه اينترنتي شرکت

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

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

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

 واهد شد.نخ ديد تلقي با قیمتهاي پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در مشخصات فني، کار ج

 کند.ر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، تعیین مىمشخصات فنى، حداقل و حداکث  -2

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

اسناد براى انجام کار موضوع  دن  تکمیل بوگر بايد از  شود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 را داشته باشد.   صوص انجام پروژه موضوع قرارداداطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخ قرارداد 

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

 اقدام نمايد.   يدارخر اه نظارتاين مدارک از دستگ

قرارداد آمده است  در بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فني ضمیمه    ريدار خحداقل الزامات   -2

که مي بايست مبناي پیشنهاد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. الزم به ذکر است کلیه هماهنگي هاي مربوط 

 ه مناقصه گر مي باشد.عهده آن به ب  تبط مربه بازرسي و هزينه هاي 

اد  پیشنه  ضمیمهبازرسي و تست نهايي  مربوط به اين مناقصه اعم از بررسي اولیه پروژه، لیات عمکلیه  انجام  -3

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

 . کتبا اخذ نموده باشدرا   کارفرما تايیديه 

 
 

 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله 

  آن میمه  ض نیاز    دت و کلیه مدارک مور ده اسشلب مورد درخواست پاسخ صحیح داده  الت و مطاسئواه کلیه  ب •

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

ا  هیچ • از  بص خاشيک  که  انحاه  ي  از  اصل    ءنحوي  با  ارتباط  م   49در  اساسي  يافتقانون  اين  در  اند  هحکومیت 

 .دن شبانمي رشرکت سهامدا

 

بندهای  چ    از  یک  هر  خالف  به  نانچه  برثافوق  عالوه  برسد  م  بات  قازات جقبول  ارائه  انونی  های  از  ناشی 

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

 واهم داشت.خرجاع کار نهرنوع ا زا رومیتحممناقصه یا 

 

 

 

 

 اريخ :  /   / ت                                          : شرکتنام 

 ضاء مجاز  نام و نام خانوادگي و ام

 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:
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 هب انم خدا 

 

 قرارداد
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 فی مابین 

 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و

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

 

ق5851/01شماره قرارداد:   

00/1401 /00تاریخ قرارداد:    

 
 
 
 
 
 
 



 

 نفره  700سالن پخت جهت  DXخرید یک دستگاه هوارسان با کویل 

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 13 از  2صفحه   1401 پاییز ق   1585/01قرارداد:  شماره   پیش نویس قرارداد 

 

 

 

 

 

 

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

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

به مديره،  هیات  عضو  عنوان  به  صالح  جعفر  و  مديره  هیات  رئیس  نايب  كیلومتر   و  سیرجان،  شیراز،    50نشانی  جاده 

شود از يك  ، كه در اين قرارداد خريدار نامیده می7817999738جاده اختصاصی معدن گل گهر، كدپستی    5كیلومتر  

شركت   و  شماره  ثب  ..…………………………سو  به  شده  ملی    ………………ت  شناسه  دارای 

اقتصادی    .………………… به عنوان    .………………آقای    به نمايندگی  .……………………و كد 

تهران،   نشانی  به  مديره،  هیات  و عضو  واحد  ......، طبقه  ....، پالک  ...............خیابان    ،................خیابان  مديرعامل   ،.........  ،

شود ،از سوی ديگر، به شرح زير منعقد و طرفین از هر ، كه در اين قرارداد فروشنده نامیده می...............................پستی  كد

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

 موضوع قرارداد:  –  1ماده 

 نفره  700سالن پخت جهت   DXخرید یک دستگاه هوارسان با کویل  "موضوع قرارداد عبارت است از:  

بر اساس لیست و مشخصات مندرج در پیوست ها و ساير شرايط مندرج    "  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 در قرارداد. 

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

 قرارداد حاضر  -1

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

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

 مکاتبات  و گزارشها كارها،  دستور ا، ه 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 مدارک -6

 

 پیوست های قرارداد 

 پیشنهاد قیمت و مشخصات فنی اقالم موضوع قرارداد : 1پیوست شماره 

 HSEدستورالعمل  :2پیوست شماره 

 دستور العمل فاينال بوک پروژه: 3پیوست شماره 
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 مبلغ قرارداد:   – 3ماده 

( ريال به صورت مقطوع تعیین و توافققق .... حروف...)  ..... عدد ....مبلغ قرارداد بابت تامین تجهیز موضوع قرارداد به میزان  

 گرديد.

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

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

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

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

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

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

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

 ارزش افزوده(.

 نحوه پرداخت:  -4ماده 

پرداخت: سقف  پیش  تا  حداكثر  خريدار  فروشنده،  درخواست  صورت  عنوان    شصت)  %60در  به  را  قرارداد  مبلغ  درصد( 

پرداخت ، در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و مورد تايید خريدار، به فروشنده پرداخت می نمايد اين  پیش

 مبلغ به تناسب از صورت وضعیت های فروشنده كسر می گردد.

انبار خريدار به دستگاه نظارت خريدار و يا نماينده وی و  مابقی   مبلغ قرارداد پس از تحويل اقالم موضوع قرارداد درب 

از سوی فروشنده   از  ارائه صورت حساب  قانونی، در وجه فروشنده  ، پس  نظارت خريدار و كسر كسورات  تايید دستگاه 

 پرداخت می گردد.

 مدت قرارداد:  -5ماده 

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

   تحويل موقت می باشد.

 تنفیذ  قرارداد:  -6ماده 

 قرارداد با حصول شرايط ذيل تنفیذ شده تلقی می گردد: 

 امضاء قرارداد  (1

 ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت توسط فروشنده  (2

 رائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات توسط فروشنده ( ا3

 نامه ابالغ شروع به كار از سوی خريدار به فروشنده  ( 4
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بايست حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ امضای قرارداد نسبت به ارايه كلیه تضامین قراردادی اقدام نمايد   فروشنده می

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

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

 محل تحویل تجهیزات موضوع قرارداد:   -7ماده 

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

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

  بهاء: آحاد تعدیل - 8 ماده

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

 قانونی:  کسورات - 9 ماده

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

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

 نظارت بر اجرا:  -10ماده 

د و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف  نظارت بر اجرای تعهداتی كه فروشنده بر طبق مفاد اين قرارداد و اسنا

خريدار بر عهده واحد معاونت بهره برداری و لجستیك خريدار و يا نماينده وی واگذار گرديد. فروشنده موظف است كه  

كارهای اجرائی را طبق نظر و دستورات و تعلیمات دستگاه نظارت و يا نماينده آن كه در حدود مشخصات و يا اسناد و  

های فروشنده نخواهد باشد اجرا كند. بديهی است كه نظارت دستگاه نظارت رافع مسئولیتپیوست قرارداد می  مدارک

 بود. 

  کار: انجام  حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین -11 ماده

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

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

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

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

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

 .گرديد خواهد مسترد فروشنده به تائید دستگاه نظارت،

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

 . باقیمانده( بعد از تحويل موقت امکان پذير می باشد %50حسن انجام كار باقیمانده ، آزادسازی سپرده مذكور )
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 تاییدات فروشنده:  -12ماده 

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

اين خصوص   توانايی خويش در  و  پروژه  انجام  قابلیت  از  و  نموده است  بررسی و شناسايی  را كامالً  آن  تعريف شده در 

 اطمینان حاصل نموده است.

 سائی كرده و به آن واقف است.های اجرای موضوع قرارداد را شنافروشنده تمام خطرات و ريسك   -12-2

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

 تواند آنها را تامین نمايد. دارد و يا می

له مقررات و قوانین مربوط به نمايد كه از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمفروشنده تأيید می  -12-4

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

 الذكر متوجه وی خواهد بود. كند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق

 تعهدات فروشنده:  -13ماده 

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

 اجرايی، و ساير بیمه های مورد نیاز و همچنین هزينه های مربوطه به عهده فروشنده می باشد. 

وشنده مسئولیت صحت  فرآيند تامین تجهیز موضوع اين قرارداد در شركت فروشنده انجام خواهد پذيرفت و فر  -13-2

قانون كار را   ايمنی و حفاظت فنی و مقررات  بعهده داشته و اصول و مقررات  ايمنی محیط كار را  افراد و  كار، سالمت 

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

متعهد می  -13-3 يا س فروشنده  و  استخدام كاركنان خريدار  يا  بکارگیری  از  كه  با خريدار  شود  قرارداد  افراد طرف  اير 

 بدون اجازه كتبی خريدار خودداری نمايد.

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

 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  هرگونه حادثه يا صدمه  مسئولیت   -13-5

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

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

 مسئولیتی در مورد پاسخگويی به مراجع ذيربط نخواهد داشت.

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

 فروشنده می باشد.
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راهنماي   -13-7 الزامات  كار  رعايت  قانون  و  اجتماعی  تامین  قانون  كار،  بهداشت محیط  و  ايمنی  اجرايی،  رانندگی،  و  ی 

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

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

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

متداول فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و جديت خود انجام دهد. همچنین در  

امانت د و  كار، صرفه و صالح كارفرما  اقدامات  تمامی مراحل  و  تأيید گزارش ها  بديهی است؛  نمايد.  را حفظ  اری الزم 

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

 است كه بعداً مشاهده می گردد.

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

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

 بعدا حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

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

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

 نخواهد داشت.

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

 بر عهده فروشنده است.   رعايت كلیه موارد ايمنی در رابطه با پرسنل، تجهیزات و ساير موارد -13-12

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

 نخواهد بود. 

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

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

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

 وی هیچگونه رابطه استخدامی با خريدار ندارند.

يا    -13-15 قرارداد  يا گواهی  Certificateفروشنده متعهد است گواهی كیفیت تجهیز موضوع  به  نامه مع مربوطه  تبر 

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

 دهد.  

 تعهدات خریدار:  -14ماده 

 پرداخت مبلغ قرارداد به فروشنده مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسورات قانونی و تايید دستگاه نظارت.  
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 کتابچه راهنما و دستورالعمل:  -15ماده 

فنی،   مدارک  كلیه  است  موظف  ،  فروشنده  قرارداد  موضوع  تجهیزات  كامل  های  ديتاشیت  گواهینامه  و  خريد  مدارک 

براساس دستورالعمل های كنترل   فاينال بوک  را در قالب  اين قرارداد  به  اصالت تجهیزات مذكور و كلیه مدارک منضم 

به بوک  فاينال  تهیه  و  و    3تعداد    كیفی  هاردكپی  نسخه  دو  الکترونیکی،  نسخه  تايید  از  پس  و  الکترونیکی  نسخه 

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

 بازرسی و آزمایش: -16ماده 

یزات موضوع قراداد  نسبت به تهیه مدارک فنی و اخذ  فروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند تامین تجه  -16-1

 تايیديه اين مدارک از دستگاه نظارت خريدار اقدام نمايد.  

خريدار می تواند كیفیت تجهیزات موضوع قرارداد را مورد بازرسی قرار دهد. فروشنده موظف به همکاری و فراهم   -16-2

   .باشدنمودن تسهیالت الزم برای اين امر می

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

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

 مطابقت آنها با مشخصات فنی معاف نمی نمايد.  

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

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

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

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

 المللی مورد تايید خريدار انجام خواهند شد. استانداردهای بین

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

به فروشنده معرفی می شوند    "داشته و تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظايف بازرسانی كه از طرف خريدار كتبا

فراهم نمايد و كلیه هزينه های بازرسی از جمله هزينه های بازرس و لوازم آزمايش را پرداخت نمايد و كمکهای الزم را   

 ائف محوله معمول نمايد.برای انجام وظ

در    -16-7 مشروحه  مشخصات  طبق  است  شده  تهیه  فروشنده  طرف  از  كه  تجهیزاتی  بازرسی،  موقع  در  درصورتیکه 

)با ذكر عیب( و يا اصالح آنها را بخواهد. چنانچه فروشنده   قرارداد نباشند، بازرس مجاز خواهد بود كه آنها را قبول ننمايد

زاتی كه خريدار تقاضای تعويض يا اصالح آنها را نموده است امتناع نمايد خريدار می تواند  از تعويض يا رفع عیوب تجهی

نوع  اين  اصالح  يا  تعويض  مورد  در  فروشنده  امتناع  و  نموده  جايگزين  را  تجهیزات  اين  میداند  كه صالح  طريق  هر  به 

ده و برای جبران اين نوع خسارات بر طبق  تجهیزات را به منزله قصور و يا مسامحه در انجام تعهدات فروشنده تلقی نمو

 قرارداد را بدلیل تخلف فروشنده در انجام كارها، فسخ نمايد.   25اين قرارداد عمل نمايد، يا طبق مفاد ماده  23ماده 
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 كدها و استانداردهای مورد نیاز برای بازرسی ها و غیره بايد مطابق استاندارد مورد تأيید خريدار باشد.   -16-8

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

كه از طرف فروشنده تحويل شده اند، فروشنده  هرگونه بازرسی و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن تجهیزات    -16-10

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

 گردند معاف نمی نمايد. 

برای بازرس خريدار    فروشنده می بايست در دوره بازرسی و آزمايش، محل و مکان مناسب و تسهیالت الزم را  -16-11

 فراهم آورد. 

 نو بودن و اصلی بودن تجهیزات:  -17ماده 

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

 برای خريدار ارسال گردد.  

 ه به خريدار ارائه گردد. گواهینامه اصالت متريال می بايست از جانب فروشند -17-2

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

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

نوع اين  خريدار  دستور  به  است  نمايد     متعهد  می  تعیین  خريدار  كه  معقولی  مدت  و طی  نموده  تعويض  را  تجهیزات 

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

 های تاخیر از اين بابت به عهده فروشنده خواهد بود. هزينه

 گواهی تحویل موقت:   -18ماده 

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

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

 خريدار صادر خواهد شد. 

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

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

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

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

 دوره تضمین  و رفع نواقص:  -19ماده 

مدت    -19-1 برای  تجهیزات  موقت  تحويل  گواهی  صدور  تاريخ  از  قرارداد  موضوع  تجهیزات  كارايی  و  ماه    12كیفیت 

شود. اگر در  گردد و اين مدت به نام دوره تضمین نامیده میحويل موقت، از طرف فروشنده تضمین میشمسی پس از ت
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دوره تضمین معايب و نواقصی در عملکرد تجهیزات موضوع قرارداد مشهود شود كه منتسب به خريدار نباشد فروشنده  

 يا جايگزين نمايد.  بايد آن معايب و نواقص را به هزينه خود و طبق نظر دستگاه نظارت رفع 

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

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

د باشققد. مشارالیه صحت و دقت و كیفیت مواد و دقت كار در كارخانه  مشخصات مشروحه در مدارک و ضمائم قراردا

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

ن می گردد( آن  ساخت و طرز كار نامناسققب مربققوط نمققود با حداقل تأخیر )زمان توسط دستگاه نظارت خريدار تعیی

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

 نقص و همچنین راه اندازی مجدد سیستم محاسبه خواهد شد. 

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

درصد از محل تضامین فروشنده يا هر نوع مطالبات و سپرده  15خريدار نواقص را رفع و هزينه های متعلقه را به اضافه  

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

 نمود.

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

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

فروشنده باشد و هر عیب و نقصی كه مرتبط با موضوع قرارداد باشد را مشاهده ننمايد موضوع قرارداد را تحويل قطعی  

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

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

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

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

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

 امور محرمانه:  -21ماده 

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

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

   در اين رابطه اخذ كرده باشد.
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 : افزایش مقادیرکار -22ماده 

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

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

 . در صورت افزايش يا كاهش مقادير كار، مدت قرارداد به تناسب و با توافق طرفین تغییر خواهد يافت -22-2

 جرائم تاخیر:  -23ماده 

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

تواند بازاء هر هفته تاخیر در انجام تعهدات فروشنده مبالغی را به شرح ذيل  مفاد قرارداد بموقع انجام دهد خريدار می

از پرداختبعنوان جريمه، بدو اداری  يا  اقدامات قضايی  انجام  از محل تضمینن لزوم  يا  های وی  های وی كسر نمايد و 

 برداشت نمايد. 

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

معادل   ای  قرارداد، جريمه  و حداكث  %2موضوع  تا  )دو درصد(  به    %10ر  از سوی خريدار  قرارداد  كل  مبلغ  درصد(  )ده 

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

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

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

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

 ارده از طريق طرح دعوی در مراجع صالح قضايی اقدام نمايد. سپرده مذكور خريدار می تواند به منظور جبران خسارات و

 حوادث قهري و غیر مترقبه )فورس ماژور(:  -24ماده 

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

 موارد فسخ و خاتمه قرارداد:        -25ماده 
 فسخ قرارداد بعلت تخلف فروشنده :  -25-1

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

قرارداد به موقع فراهم نساخته و يا دقت الزم را كققه از يققك فروشنده انتظار می رود در انجام وظايف محوله اعمال  

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

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

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

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

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

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

ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا كند، خريدار حق خواهد داشت به تشخیص خود و  بدون احتیاج به  

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

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

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

 نمايد و فروشنده حق هرگونه ادعايی را دراين خصوص از خود سلب و ساقط می نمايد.  
 فسخ قرارداد با توافق طرفین)اقاله(  -25-2

خريدار و فروشنده ممکن است قرارداد را با توافق متقابل فسخ نمايند كه در آن صورت خريدار خسارت معقول خدماتی  

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

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

 نتقال دهد. را كه خريدار برای آن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به خريدار ا
 فسخ به سبب ورشكستگی  -25-3

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

باال بین طرفین حل و    2-25اين قرارداد در صورت تداوم حالت فورس ماژور می تواند فسخ شود و و بر طبق بند    -25-4

 فصل خواهد شد. 

 خاتمه قرارداد  -25-5

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

 اينصورت مسئولیت خريدار آن است كه مبالغ زير را به فروشنده بپردازد: 

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

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

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

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

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

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

 شده توسط خريدار دال بر انجام هزينه ها خواهد بود. 

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

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

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

 داد. كه فروشنده در كلیه سفارشها و پیمانهای دست دوم دررابطه با كار بدست آورده است كسب نمايد انجام خواهد 
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به محض اجرای تعهدات مشروحه در اين ماده كلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد يافت؛ بجز تعهداتی كه    –د   

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

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

عینا  فروشنده  به  قرارداد  خاتمه  خريدار    "اخطار  و  باشد  می  نیز  دوم  دست  پیمانهای  كلیه  به  دادن  پايان  معنی  به 

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

 بندي و تحویل تجهیزات موضوع قرارداد: بسته -26ماده 

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

 قرارداد حاضر(، به عهده فروشنده می باشد.    7ماده 

 حق واگذاري:   -27ماده 

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

 حقیقی يا حقوقی ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد. 

 حل اختالف:  -28ماده 

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

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

 .طرفین با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نمودند

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

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

 زبان قرارداد:  -29ماده 

فارسی می زبان  به  فیمابین  مکاتبات  وكلیه  قرارداد  مدارک  و  زبان  باشد  اسناد  به  طرفین  بین  فنی  مکاتبات  و  اسناد  و 

 فارسی يا انگلیسی خواهد بود.  

 قانون حاکم بر قرارداد:  -30ماده 

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

 طبق قوانین مذكور بعمل خواهد آمد.  
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 اقامتگاه قانونی طرفین:  -31ماده 

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

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

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

 

 نسخ قرارداد:  -32ماده 

نسخه تنظیم امضا و مبادله گرديده است وكلیه نسخ قرارداد از اعتبار يکسان برخوردار می    3ماده و    32اين قرارداد در  

 باشد.

  

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

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

 

 

                                     جعفرصالح )عضو هیات مدیره(                           
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ولمکن نظهمت هر نصبببج و ما  ان ادر نم   مه درابه هه ا      ،مفرده ه ن نصبببج یز مو د من دصه صبببه هه ا     ه  -1

 ا نم پمشص هن دهلی نم نظر هگمرن.هویصه آن مو ههیستی    ههش   دصه صه گر دی

 

دصه صبه گر  ه ن  )  هه ا    سبهدن  یه سبهی  سبمرنهن  دحه  همخهنه دصه صبه گر    ادبمه و ههمگمرر    ههر هویصه  مه    -2

دصه صبه گوام هد  اد ایمه  دصه صبه و د ا  یح یه همگ گ نه  یأدمن نم نظر گرفته شب ن.و ههیسبتی نم  هلج پروه   

 ما دتقبه نخ اه  ش .بمه   دبصی هرار   هویصه

 

ههر  نصس و ن ع منگ و ضخهد  ه نه یهه    ی  بت) نم پمشص هنات فصی ههیستی ون وم لمس  یز موات استفهن  ش    -3

 و همچصمن نوئمهت درابه طرابی و سهخ  آومن  ش ن.نم سهخ  ه امسهن     ،  طدهت  صترلی و اهوام ن مقهرق

 

دصه صببه گرام ه ن  و اصبب ی   اول ی   ددهت دکهنمکی و هرق و اهوامن مق هه هرن ههر ددتبر و اموپهیی ااسببتفهن  اد  ط  -4

  رن. اول دصه صه درنون خ اه   ا نم درب هم، دصقصه گر هرن ههر دتفر هپمشص هن  
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   DXخرید یک دستگاه هوارسان با کویل 

 نفره 700سالن پخت جهت 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل  

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل   نفره  700سالن پخت جهت  DXخرید یک دستگاه هوارسان با کویل 

پس از بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با   ذیل  ما امضا کنندگان گهر

ق را بر اساس  موضوع مناقصه فو داریم که عملیاتتوجه به اطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

   یط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کلشرا

 

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

 

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

 

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

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،  له شرایط  جماقصه 

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

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  

ط به اجراي موضوع این مناقصه و  هاي مربونامهیننین، مقررات و آئکامل نسبت به مصوبات، فرامین، قواآگاهی   -3

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  نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این مناقصه که ن  هر •

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

براي درخواست    مربوطه نیز هیچ حقی  و  نخواهیم شد  و معاف  پرداخت  بري  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. 
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د را در نظر گرفته و تایید  مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قراردادر تهیه پیشنهاد قیمت، سود   •

 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    اقدامتعهدیم در تاریخ اعالم شده کارفرما  که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، م  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  بااالختیار  به  و  شیم 

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

 

 

 

 ارائه نماید.   خود  پیشنهادی   اسناد فنیرا بر طبق    نهایی خود  قیمت  بایستی  پیمانكارالزم به ذکر است،  ✓
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 فرم ضمانت نامه نمونه 
 

ق 10/ 8551شماره 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 ** 

 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 
 

1.1) Introduction 
 

Scope of the present document defines the type and extent of supplier involvement in 

each phase of fabrication, control and testing requirements and inspection. The 

SUPPLIER shall in any case conduct all the tests required by contractual documents, 

specifications, codes and standards, and keep the relevant documentation. 

Site 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). 

Elevation: Approximately 1720 m above MSL 

Site Condition 

The systems shall be designed according to site condition based on contractual.  

The plant design condition are as below:  

Average max. dry bulb temperature : 25.2 ˚C 

Average min. dry bulb temperature : 9.3 ˚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 ˚C (for design 50 ˚C considered) 

Maximum humidity   : 100 % 

Minimum absolute temperature : -14.8 ˚C 

Prevailing wind direction  : South to North 

Definition 

Throughout the enquiry the following words and expressions shall have the meanings hereby 

assigned to them except where the context otherwise requires: 
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 “MAIN PURCHASER/CLIENT” GOL-E-GOHAR 

 “CONSULTANT” Tarh-Tahvieh Kasra. 

 "PURCHASER" Yektasazan Company. 

 "SUPPLIER" means the person or persons firm or company whose proposal has 

been accepted. 

 "SUB-SUPPLIER" means any person (other than the supplier) named in the 

contract for any part of the works. 

 "WORKS” means all equipment and technical services to be provided by the 

supplier under the contract. 

 "PLANT" means Gol-E-Gohar Iron & Steel development Plant. 

 "APPROVE" means approve in writing letter confirmed by purchaser. 

 “WILL” Used in conjunction with an action 

 “SHALL” Mandatory requirement. 

 

1.2) Design and Standards 
 

The systems shall be designed to meet the requirement of American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) and also local codes and 

regulation.  

The following codes and standards shall apply in all stages of design, manufacture, 

inspection and testing.  

The Vendor shall indicate in his proposal the detailed codes and standards which will be 

followed.  

All codes and standards shall be latest editions, unless noted otherwise.  

In the case of conflict between this specification and applicable codes/standards, the most 

stringent shall be followed. The main standard codes which are used in the design are:  

• ASHRAE 90.1 Energy Standard for Buildings 

• ASHRAE 62.1-2010 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 

• ASHRAE 52.1 dust spot efficiency 
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• AHRI 550/590 Performance Rating 

• ASTM for materials 

• ANSI  

• IEC for electrical and electromechanical 

 

1.3) Nameplates and labels 
 

The nameplates must meet the following requirements:  

They must have well positioned, clearly visible, and easy to identify.  

 Nameplates shall not be easily removable.  

 Nameplates for important components are to be positioned on the components. 

They must indicate the type, serial number, year and place of manufacturing, and 

reduction ratio.  

 Nameplate must be positioned on both sides of the component, next to the 

supplier’s plate. 

 Name plates shall be Stainless steel and minimum information shall be:  

 Supplier’s name and address  

 Serial number  

 Total Weight of equipment  

 MATERIAL/EQUIPMENT Number and Title 
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2. Scope of Works 

2.1) General 

The scope of work covers the design, procurement, manufacturing, inspection and testing, 

packing and delivery, erection (or supervision of erection), commissioning and setting, 

insurance and tax (to be negotiated with buyer), guarantee and spare parts for material 

requisition of Air Handling Unit with DX cooling coil.  

2.2) Scope of Supply  

One Air Handling Unit for kitchen which is install at AHU room and its' separate condenser 

unit which is installed at roof, followed specifications table 2-1 and remarks. 

Calculations and software exports are needed.  

(Table 2-1) 

ITEM  P.U.‐01 

SERVICE  Kitchen 

OUTDOOR LOCATION  ROOF 

TYPE 
TOP FRONT 

HORIZONTAL SINGLE ZONE AHU 

MIXING BOX 

ACTUAL RETURN AIR (CFM)  ‐ 

ACTUAL FRESH AIR (CFM)  8200 

ACTUAL SUPPLY AIR (CFM)  8200 

FILTER 

ACTUAL AIR FLOW (CFM)  8200 

FIRST PRE‐FILTER 
WASHABLE ALUMINUM PANEL / 25% 

AVERAGE ARRESTANCE 

SECOND PRE‐FILTER 
PLEATED PANEL TYPE / 40%‐50% DUST 

SPOT EFFICIENCY 

MAIN FILTER 
BAG TYPE‐F7 / 40%‐50% DUST SPOT 

EFFICIENCY 

COOLING COIL 

COIL TYPE  DX 

AIR FLOW (CFM)  8200 

TOTAL COOLING LOAD ( Ton / BTU/Hr )  20 / 240000 

ENTERING AIR TEMP. DB/WB (˚F)  98.5 / 64 

LEAVING AIR TEMP. DB/WB (˚F)  65.1 / 53.1 
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HEATING COIL 

COIL TYPE  HOT WATER COIL 

COIL HEATING LOAD (BTU/Hr)  440000 

ENTERING / LEAVING WATER TEMP.  (˚F)  180 / 160 

WATER FLOW IN COIL (GPM)  44 

ENTERING / LEAVING AIR DB TEMP.  (˚F)  17 / 78.6 

FAN 

AIR FLOW (CFM)  8200 

EXTERNAL STATIC PRESSURE (in.wg)  1 

FAN MAX. RPM   2100 

POWER (QTY. * HP)  1 * 7 

REMARK  Centrifugal 

COPMRESSORS 
DATA 

TYPE OF COPMRESSOR(S)  HERMETIC SCROLL OR RECIPROCATING 

NO OF COPMRESSOR(S)  2 

PREDICTED MAX. POWER INPUT (KW)  27 

CONDENSER DATA 

FAN TYPE (M)  AXIAL 

AMBIENT TEMP.  (˚F)  110 

COIL TUBES / FIN MATERIAL  CU / AL 

FAN(S) POWER (QTY.*HP)  2 * 2.5 

ELECTRICAL SPECIFICATION OF FANS 
(V/PH/HZ) 

380/3/50 

PREDICTED TOTAL POWER INPUT (KW)  27 

 

Remarks: 

1- Condensing & AHU units should be compatible with each other & produced or 

presented by a common company. 

2- Air flow velocity over the cooling coil should not exceed 550 fmp. 

3- All electrical data are predictions and for preliminary design of electrical & they may 

be changed after purchasing. 

4- Relevant electrical panels should be modified according to purchased equipment. 

5- Unit must be inter locked with fire alarm system to be shut off while fire extinguishing. 
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6- Unit is designed for r314a refrigerant gas, if any other refrigerant gas such as R407c 

is desired, design perimeters are presented by manufacturers. 

Supply Requirements: 

 

 Design of the complete package (including Mechanical piping, Instrument, Control, 

Electrical) 

 Supply of the fully fabricated equipment. 

 Material supply regarding the following requirements:  

- All the used materials shall be new and without any defect and conform to the 

respective specifications given on drawings/data sheets.  

- Major materials shall have prior approval of the supplier or its representative. Any 

deviation is subject to the supplier or its representative approval.  

 Construction and manufacturing of equipment 

 All necessary accessories as mechanical and electrical joints  

 Subcontracting of any part of the order shall be subjected to the written approval of 

the supplier or its representative  

 Documentation  

 Performing of tests and inspections  

 Application of surface protection  

 Supply of special tools for erection and installation  

 Coordinating and resolving all engineering information related to the equipment 

during erection and commissioning  

 Packing and delivery  

 Erection or supervision of erection and commissioning  

 Guarantee 

2.3) Test and Inspection 

The test of equipment, will be supplied according to mentioned standards by the supplier 

at his charge.  

The supplier shall consider any necessary tests and inspections according to standards 

for covering guarantee and warranty.  
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Notes: 

 The purchaser and criteria of tests and inspections applied to any part shall be 

proposed in the Q.C.T.M, which Supplier shall take Purchaser approval. 

 2.4) Surface protection 

Surface Protection shall comply appropriate standards for covering guarantee and 

warranty.  

2.5) Packing and Shipping  

Packing and Shipping shall appropriate standards for covering guarantee and warranty.  

2.7) Documentation 

The supplier shall submit documents for the purpose of proposals and contract data.  

The documents mentioned in below shall be included in the scope of supply.  

The supplier shall forward the original proposal in three copies.  

The number of copies for reviewing of supplier’s documents and drawings are also three 

and the six set of final copy of contract data along with two electronic copies is required.  

The detail for the status of the contract drawings and documents shall be finalized during 

contract negotiation. 

 

Documents to be presented before contract 

 Time Schedule for all activities including engineering, material procurement, shop 

fabrication, tests and inspections, painting, packing and delivery. 

 Time Schedule for delivery of Documents to be presented after contract. 

 Statement of the supplier's related experience. 

 Relevant catalogues  

 Preliminary equipment list 

 Recommended 2-year running spare part list 

 Expenses for specialized erection and commissioning staff 

 Prior approval of source of supply / supplier 

 Price list for main and spare equipment. 
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 Technical specification for equipment 

 Applicable code and standard 

 Quality Control Plan (Q.C.P) 

 Deviation List 

 Preliminary documents 

 Recommended commissioning Spare parts list 

 Supplier List for sub-suppliers 
 

Documents to be presented after contract 
 

 Data sheet for all equipment (mechanical, electrical and instrumentation 

equipment) 

 Material certificate 

 Supply list 

 Detailed technical specification 

 Functional description 

 Control philosophy 

  Instrument list 

 Electrical consumables list 

 Part list of the equipment  

 Design Calculation Book 

 Relevant catalogues of the whole catalogue items  

 Q.C.T.M  

 Engineering information  

 Installation manual 

 Erection & maintenance manual 

 Performance test report  

 Commissioning and pre commissioning manual  

 All test procedure based on ITP  

 Certificate of origin for sub-supplier components. 

 Supplier Status reports: 
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- Supplier shall provide within 5 working days of the signing of the contract a detailed 

schedule of all major tasks and events required to design, purchase materials, 

manufacture, erection, test and deliver the scope by the required dates. 

REMARKS:  

 All pages of this MR document including all appendixes and attachments shall be 

stamped and signed by supplier.  

 Final Invoices must certify that the final drawings & engineering documents 

specified above have been dispatched.  

 

2.9) Guarantee 

All the activities of the contractual obligation of the supplier that mentioned in the Scope 

of Supply in Section 2 shall be guaranteed for the period of 12 months after commissioning 

or 18 months after delivery whichever comes earlier. They shall conform to the relevant 

drawings and the technical specifications. 

 

2.10) Deviation 

All deviations in services and supply shall be clearly reported in technical and commercial 

proposal in a table or any other common way.  
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3. Technical Data 

3.1) General Information 

Air handling unit should make the indoor temperature desirable by filtering, heating and 

cooling the improper outside air. The air will be delivered through ducting system from the 

package unit to supply-grills.  

This tender includes one two-parted package unit (air handling unit with DX coil, condensing 

unit and related piping) which is used in “DRP kitchen” Project in Gol-E-Gohar Iron Ore. 

For kitchen electrical and mechanical plans refer to Section 4 (Appendix A). 

3.2) Design Data 

Two-parted package unit including evaporator, compressor, separate air-cooled condensing 

unit, coils, valves, fittings, fan, electrical panels and detectors not limited to this items. The unit 

should be designed and sized by supplier based on latest edition of standards. Supplier shall 

prepare package unit specifications, the specification should covers the supply of equipment, 

engineering and complete documentation of equipment. 

3.3) Package Unit Electrical Control Panel 

The package unit electrical panels indicate any fault or disablement and general system status 

but not limited to it. This shall display any variation or changes that may disrupts system 

performance based on supplier experiences and standards. 

* Panel shall be compatible with addressable fire alarm control panel. 

* All required signal for control panel shall be foreseen by vendor. 

* Electrical panels according to the standard must have a built-in Battery and Battery 

Charger. 
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4. Appendix A  

Reference Documents 

DESCRIPTION DOCUMENT No. 

AIR CONDITIONING DUCTWORK GROUND 
FLOOR PLAN 
 

157DVGB1045001 

AIR CONDITIONING DUCTWORK ROOF 
PLAN 
 

157DVGB1045002 

EXHAUST AIR DUCTING GROUND FLOOR 
PLAN  
 

157DVGB1045003 

EXHAUST AIR DUCTING ROOF PLAN  
 157DVGB1045004 

SPECIFICATION TABLE AND MECHANICAL 
FLOW DIAGRAM  
 

157DVGB1045009 

FIRE ALARM SYSTEM LAYOUT 
 157DEGB1045007 

NORMAL DISTRIBUTION PANEL LAYOUT 
 157DEGB1045012 

  

  

  

  

  

  

Note: Latest revision of documents shall be used. 


