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پیمانکار واجد    را بهتامین تجهیزات سالن پخت   ، پروژه در نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه گهر  گل  فوالد  و  آهن توسعه شركت

 نماید.   شرایط واگذار

 ( موضوع مناقصه 1

 آمده است. كار، كه در ادامه  گهر مطابق با شرحتوسعه آهن و فوالد گل  شركتسایت  داخلتامین تجهیزات سالن پخت 

 تضمین شركت در مناقصه   (2

مناقصه   در  شركت  بانكيضمانتنامه  در    ضمانتنامه  شده  ارایه  فرمت  نامه)مطابق  ضمانت  میلیون مبلغ    به  است  (فرم   پانصد 

 ماهه قابل تمدید باشد.  3وده و تا یک دوره  روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر ب 90كه باید به مدت ریال(  500.000.000ریال)

  پیشنهاد  نحوه ارایه( 3

به  خود را    و پیشنهاد مالي   پیشنهاد فني   ، شامل ضمانت نامه،و "ج"    " ب"، "الف "مناقصه گران می بایست پاكت  

و آن ها در یک پاكت دربسته و مهر و موم شده در زمان و  پاكت های دربسته و مهر و موم شده  صورت جداگانه در  

 تحویل نمایند. محل مقرر 

 پاكت پیشنهادهایي كه فاقد مهر و موم باشند بازگشایي نخواهند شد.

 ( مهلت و نشاني تسلیم پیشنهاد4

تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و  نشانی    به  1/11/1401مورخ    14ثر تا ساعت  باید حداك  پاكت ها -

 اقاي قاسمی تحویل نمایند. ، معاونت بازرگانی، به 22یکم غربی، پالک 

 بدیهي است پس از این زمان هیچگونه مدركي از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.  

   محل اجرای موضوع مناقصه(  5

 جاده اختصاصی گل گهر، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر. 5جاده شیراز، كیلومتر  50سیرجان، كیلومتر 

 پاسخگویي به سواالت (6

توانند با اطالعات ذیل  گران مىمناقصهبرگزاري موضوع مناقصه،  در رابطه با    یا نیاز به بازدید   سوالهرگونه    در صورت وجود 

 تماس حاصل فرمایند:

 مسئول پاسخگویی : آقاي روح اهلل فیروزآبادي 

 03431294212تلفن: 

 09139457998تلفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.irایمیل : 

 اطالعات شركت  (7

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 411395415655 يشماره اقتصاد

 14000228625 یمل  شناسه

 3136ثبت  شماره 

 7814474317 ی كدپست

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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 گل گهر  ی جاده اختصاص 5 لومتریك  رازیجاده ش 50 لومتریك  رجان یس آدرس

 03441424195 تلفن

 بانک تجارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     

 

 در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نكات ذیل حائز اهمیت مي باشد:

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

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

تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه   -2

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد. 

پیوست -3 و  مدارک  در  كه  ارائه شدهمواردي  اسناد  این  توسط    هاي  بایستی  گراست  با    مناقصه  و  دقیق  بصورت 

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

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

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

در زمان برگزاري مناقصه دیده شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قرارداد قرار    مناقصه گر

 خواهد گرفت.

یا چند دوره   است  ممکن مناقصه گزار صالحدید صورت  در -4 براي یک   این  در  كه  شود  تمدیدمهلت اعالم شده 

 د. اعالم خواهد ش مقرر پایان مهلت تا  صورت

جدول )یا فهرست( مقادیر درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهیه شده است. مناقصه گران موظف   -5

 .هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن اقدام كرده و آن را به پیشنهاد خود پیوست نمایند
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 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 
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 مقدمه (1

را با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از    "ختتجهیزات سالن پ  "  دارد نظر در  گهر گل  والدف  و آهن توسعه شرکت

 اجد شرايط واگذار نمايد. و به پیمانکار  طريق برگزاری مناقصه

 شرح کار  (2

 مي گردد.  ه به پیوست ارايهک مطابق فايل شرح کار   خت تجهیزات سالن پتامین 

 ه اسناد مناقص (3

 ت:   جزای زير اسمناقصه شامل ا اين اسناد  -3-1

 مناقصه  شرکت در نامهدعوت •

 ( رمناقصه )متن حاضردستورالعمل شرکت د •

 قرارداد    نويسپیش  •

 تضمین شرکت در مناقصه  •

 مدارک فني  •

 موارد فوق در بسته دريافتي اطمینان حاصل کند.د کلیه د از وجوسناد بايز دريافت اس اپ گر هناقصم -3-2

امناقصه -3-3 قبل  بايد  پیگر،  منا ز تسلیم  اسناشنهاد  بررسيد مناقصقصه،  به دقت  را  اطالعات الز   ه و کرد ه    ، متمام 

گاهي يا  د به ناآ تواند استناينمد  هاگر پس از تسلیم پیشنآورد. مناقصه ررات نافذ و جاری را به دستن و مق قوانی

که    آن  رکند، مگايجاد نمي  یوتعهدی برای  ،  ارگزصهاطالعات شفاهي ارايه شده از سوی مناق   .کند خودشتباه  ا

 .اد مناقصه افزوده شوداسنبه  ایطي الحاقیه

ناقصه را به دقت  م  اد سنا  تمام  گرپیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصه  و تسلیم مناقصه    شرکت در  -3-4

، به دست  ردست آوتواند به دبه ميگر با تجرمناقصه عات مربوط به آنها را تا حدی که يک الده و اططالعه کرم

 . و در اسناد مناقصه وجود نداردظر ابه ن اهي ت و ابهام يا اشتبآورده اس
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ابهامناقصهاز  يک  هر   -3-5 مناقصه،  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  باشد، ميوس يا م  گران که در  بالي داشته  ه  تواند 

ه  رابي بنمايد.  ح کتضیتو ته و تقاضای دريافتگزار را مطلع ساخمناقصه(،  يا الکترونیکي )فیزيکي  بي  ت کصورت  

گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه  صهاق من  ه نظرمناقصه مشخص شده است. اگر ب  اسناد ار در  گزمناقصه  رتباطي ا

را قبل از تسلیم    اين اشتباه و اشکاليد  با  باشد،ته  ه داشو غیر تا محاسباي   و  اشتباه يا اشکالي از نظر مشخصات

گزار و شرح پرسش  نمايد. پاسخ مناقصهرا ارايه  شنهاد اصالحي خود  پی و  هلت مقرر منعکس کند  پیشنهاد، در م

شد. عدم اظهار    د خواهارايه  ،  ت اينترنتي شرکت که اسناد در آن بارگذاری گرديده اندياطريق س   زااشکالها،   يا

 .لقي خواهد شداز نظر وی ت بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه ۀ زلر، به منگمناقصهنظر 

ست شده از  ات درخوادر پاسخ به توضیح مناقصه    اسناد تعیین شده در  زمان تا تاريخ    تواند در هرمي  گزارمناقصه -3-6

تجديد    صهد مناق نا اس يي در هابا صدور الحاقیه  ،دلیل ديگر و يا به صالحديد خود   به هر  يا ن  گرامناقصه سوی

ب الحاقیه ها  که    ه عمل آورده نظر  ارايه اسناد  سايت محبر روی  اين  جدانشدني  جزو    رگذاری مي گردند و بال 

یم يا گشايش  موعد تسل  چنین ممکن استهم  و  گردند  اد ارايهدر زمان ارايه پیشنهاسناد مي باشند و بايستي  

 .اندازدق بی تعوي پیشنهادها را به

 ان گرمناقصه  سطهاد تونائه پیشنحوه ار (4

بدين مرحله  تک  به صورت  مناقصه   باشد  را شامل    "ج"و    "ب"، "الف "پاکت    گران   قصه مناطريق که    ای مي 

مهر و موم  پاکت های دربسته و  به صورت جداگانه در  خود را    لی و پیشنهاد ما  فنی هاد  پیشن  و  ضمانت نامه

در صورت تايید ضمانت    .ندماينيل  تحورر  ل مق و محوموم شده در زمان  در يک پاکت دربسته و مهر  ها    و آنشده  

شامل اسناد فني ورزومه    "ب" پاکت    بررسي  پس از  د شد وبازگشايي خواه  "ب"، پاکت  "الف"کت  پا  ارايه شده در

 بازخواهد گرديد. "ج "، پاکت دو تايی  گاني فني بازر در کمیته  کتشر

ورالعمل مربوطه که در ادامه  ت دستندرجا م  قب ه، طتکمیل شده و  تهی  کامال خواناصورت  ببايد    ا هپیشنهاد -4-1

بندى و به آدرس  مل در يک پاکت بستهرالعدستودر  رج  دسناد من ه ساير امراه هو ببندى  تهشود، بسبیان مي

 يد.  ه، تحويل نماتعیین شد

گر  اقصهننشانى مم و  ان.  شندز شرکت بان مجاا يندگ کلیه پاکتهای الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نما -4-2

 :ايد به شکل زير بر روى کلیه پاکتها درج گرددضوع مناقصه بو مو
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   ختتجهیزات سالن پتامین 

 و فوالد گل گهرآهن  توسعهشرکت 

 ق 10/ 6421شماره مناقصه: 

 1401 دی

 .پاکت ... 

 نام مناقصه گر: 

 گر: ی مناقصهاننش

 
 ت زير توجه گردد. به نکا تاپاک تکمیل جهت ست مند اخواهش

 مناقصه  در شرکت  تضمین پاکت الف: 

بانک نامضمانت (1 نامه شرکت دردرنممبلغ    معا بهرکت در مناقصه ج ى شه  اين    همناقص  ج در دعوت  میباشد. 

ه و  صادر شد  رانىبانک اي ، توسط  مه()نمونه فرم ضمانت نا  صات اعالم شده در اسنادمشخبا  نامه مطابق  ضمانت

 .د باشدل تمدياز تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و برای يک دوره ديگر قاب روز پس 90تا  بايد

 . نگردد لتی دريافت های دودر مناقصه طبق فرمت شرکت  مه شرکتانت نادقت شود ضم

  راردادی تضامین ق اد و ارائه  رارداى ق مضا  زمان   صه تا در مناق   کننده   شرکت رکت اول تا سوم  ی شها  نامه ضمانت (2

  در مورد برنده مناقصهود.  شتمديد مى  انصه گرق ان مماند و در صورت لزوم به هزينه  کارفرما مى  زدن  ،ندهتوسط بر

ان   ده)   روز کاری  10قرارداد طى  قابل قبول در امضاى    گر و يا تأخیر غیرصهامرى از طرف مناق   ام چنینجعدم 

پ اروز(  اعالم س  منرنب  ز  و اقصده  تحويل    ه  قراردادیعدم  ب  حق   اين   ،تضامین  مىارفرک ى  رارا  ايجاد  که  کما  ند 

 . ايدنم  کت در مناقصه را ضبطنامه شر ضمانت

 خواهد شد.نپاکات بازگشايي ساير يل نشود تحو "الف "موضوع پاکت  هر مناقصچنانچه ضمانت شرکت د (3

 نهاد فنیپاکت پیشب: پاکت 

 .ارائه گردد کییترونلکا اردکپی وه يست در دو نسخه مي با " ب"  کتپا موجود در  کلیه اطالعات  •

 بي مدارک، برسريع در ارزياباشد که جهت ت رک زير میحاوی مدا  «ب» پاکت مشخص شده با حرف   •

تقسیم بندی    ا هکنگونه تغییرى، در زونبدون هیچت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل،  مراساس ف 

 ارائه میگردد: و 
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 :  بخش اول

 ( رمف   امه همیني )ادارزيابي فن میل مدارککت  

 :  مدو  بخش

)در  برای بهبود    غییر پیشنهادی اقصه و هر گونه نظر و تد فني پیمانکار در رابطه با موضوع منپیشنها

در  رج در اسناد )منداز مشخصات فني    گر   مناقصهفني  وجود( به همراه لیست انحراف پیشنهاد    تصور

 وجود(  تصور

  سوم:ش بخ

نظر  ونگ  هر تغه  م  گر  مناقصهییر پیشنهادی  و  قر  شرايط د  وردر  اسناد مناقصه. بازرگاني،   ... و  اردادی 

مورد    گرمناقصهه  چنانچ پرداخت  طايشردر  )نحوه  ضمانتقراردادی  .....( هاامهن ،  و  قرارداد،  مدت   ،

در  .  رار گیردق   سيبرر  ي موردحین ارزياباعالم نمايد تا    ين بخشدارد بايد نظر خود را در اپیشنهادی  

بخش    ين)ااساس اسناد مناقصه تنظیم خواهد شد.    بر  ردادیاد قرنااسن شرکت،  شدن آصورت برنده  

 نیز ارايه گردد( در پیشنهاد مالي

 م: بخش چهار

توسط صاحبا  صفحات  کلیه بايد  مناقصه  امضااسناد  شوند.  امضاء  مجاز،  امضاء  به   ین  مناقصه   اسناد 

امضا    گرانط مناقصهآن توس   ازشى  گر بخحتى ا   باشد،مىندرجات آن  م  و   ه محتوياتیمنزله پذيرش کل 

 نشده و يا حذف شده باشد. 
 

م  ر و امضای قرارداد صحت و سقگقصه اب منتخاقبل از انحفوظ می دارد که  حق را برای خود م ا اين  کارفرم

 . داياطالعات ارائه شده را بررسی نم

   مالی  کت پیشنهاد اکت ج: پاپ

، بدون    واضح   مي بايست   مي شود،بازگشايي  دارک فني  از بررسي مو بعد    ده استشمشخص    «ج»  فرحبا  ي که  کتپا

 شد. ده بابا يک خط تکمیل ش وخط خوردگي 

 شد. معتبر با روز 21ت به مد قلي حدات بايس متد قیپیشنها (1

ب  مبلغ مشخص شده (2 پیشنهاد  بصورت  يادر  و حروفد  ارائه  عدد  مناقصه  اسناد  وج. در صور ودش  مطابق  ود   ت 

دى در  یشنها بلغ پحروف نوشته شده به عنوان محروف، مبلغ به    میان مبالغ ارائه شده به عدد و  ه تناقضهرگون

 . شودمى ه فتگرنظر 
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 نامب  قلم  آن  کل قیمت  قلم،  آن  کل قیمت  با  مل ق  هر بهای  واحد  و  مقدار  ضرب حاصل  بین تناقض  ت صور در

بود. همچنین   د  پیشنها مبلغ پیشنهاد، مبلغ با اقالم لک قیمتهای  جمع حاصل  بین تناقض صورت درخواهد 

 .بود خواهد مبنا 

شود و  مشخص مي  گران   مناقصه   ادی کل پیشنه   جمع لغ  مب  ني براساس سان ف يط يکبرنده مناقصه در شراچون  

 گردد: يير در بررسي پیشنهادات عمل مين شرايط زايد بنابرانمپیشنهاد ميواحد را  قیمتخود  مناقصه گران

از عدد پیشنهادی بیشتر    خص شود که جمع کلسبات برنده مناقصه، مشیکه پس ازکنترل محا ر صورتد  -الف

 . ابديکاهش مينسبت   است قیمتهای واحد به همان 

برندصورتیک  در  -ب ازکنترل محاسبات  از عد   مشخص شود  اقصهه من ه پس  کمتر است    د پیشنهادی که جمع 

 باشد.قیمت کمتر مالک عمل مي

قیمت واحد و مقداررتیکه قیمت کدرصو  -پ با حاصل ضرب  آيتم  آي   ل هر  تم مغايرت داشته  منظور شده آن 

 شد. باباشد مالک محاسبه عدد کمتر مي

 در مي  لقیمت ق  گاه هر شود. نوشته آن  مقابل در بايد  قیمتها،  مقادير و فهرست(  )يا  ولدج  اقالم از  يک  هر قیمت  (3

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

 .است گرديده منظور

د کارهای کامل قیمتهای شامل پیشنهاد، قیمتهای (4 امشروحه  هزينه زا  د،سنار  سودها جمله  اجرايي،   ی 

، بیمه تمام  اجتماعي تأمین بیمه  قانوني،  عوارض ساير گمرکي، یات، عوارض باالسری، مال  ی هاهزينه ، رگقصهمنا

بیمه نیاز،هاخطر و ساير  در  زه کارکنان، نونيقا مزايای  ی مورد  الزامات خريدار که  براساس  بازرسي  ينه های 

 مگر ت، اس کشور(  خارج  يا  داخل به )مربوط مشابه ی هاساير هزينه وده است  ماد آاردقر  ئم فني پیش نويس ضما

 است  يي هاهزينه تمام  شامل  قیمتها،  اين  همچنین،  د.شده باشن  مستثني  روشني  به  مناقصه، اسناد در  که  اين

 و تهاولیومس ،هامخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند  آنها واقع برای و کارها اجرای نجريا در است ممکن که

 مبنای بر مناقصه، در  شرکت و شده نبیا  ضمني، رتصو يا به حتصرا به مناقصه، ناداس در که است تعهدهايي

  گیرد.مي صورت آنها

ها از جمله هزينه  کلیه هزينه  پیمانکار  و   ردداعالم گريالی  به صورت    مي بايست  پیمانکار کل مبلغ پیشنهادی   (5

را در آن    ير هزينه هانتقال و ....( و سایر ارز و هزينه های ارفتن نرخ تسعظر گ)با در ند اقالم خارجي  های خري

دعايي صورت گیرد. کل  ست که حین انجام کار نسبت به آنها انمانده اظور نموده و هیچ نکته و ابهامي باقي  من

 خواهد شد. پرداخت  کارفرما  و تايید رایمانک پ یصورتحساب از سو ارائهدر ازای   ريالی بصورت  نیز د مبلغ قراردا
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د  داد خواهز، حواله فروش سامانه سنا در روز انعقاد قرار ا نرخ ارزی، مبنای تبديل نرخ اردر صورت ارايه قیمت ب

 بود. 

بايس (6 پیشنهادی  مالمبالغ  احتساب  بدون  ارزتي  بر  باشد  شیات  قرارداد،    افزوده  شدن  مشمول  صورت  در  که 

  ،معتبر  ر ارزش افزودهب  اتیمال   يگواهو    ي(ات یطبق نمونه سازمان امور مال)تور  فاکازای ارائه  و در  بصورت مجزا  

 د.هد شپرداخت خوا کارفرما، به   پیمانکارتوسط 

قیمتهای مقادير ست(فهر )يا ولدج (7  ست.ا هشد تهیه عسرجم صورت هب مناقصه، اسناد در شده درج و 

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

 .يندنما پیوست

 ارزيابی پیشنهادها  (5

 در  ارايه توضیح  درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص هب تسا کن مم رگزامناقصه پیشنهادها، ارزيابي هنگام

 نبايد هیچگونه و بوده وبمکت تصور  به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست د.بنماي يشانادهاپیشنه دمور

 صورت مکتوب،  به شده فراهم اطالعات  يا توضیحات شود. اده د يا  و  خواسته پیشنهاد، اصل يا قیمت  در  تغییری

 شود. مي محسوب پیشنهاد  ني ددانشج زءج

ب نیاز  صورت  پروژه  در  از  بازديد  اراه  شهای  منيه  قبلي  الزم  اقده  اقدامات  و  ها  هماهنگي  کلیه  گران،    در صه 

 د.ي باش وص بازديد )مانند تهیه بلیط و اقامت و...( به هزينه مناقصه گران م خص

به   کارفرما چنانچه    مي باشد. ت مختار اداه پیشنلیه گهر سیرجان در رد يا قبول ک شرکت توسعه آهن وفوالد گل 

کار    هر اجرای  از  انعق علت  قرو  با  اد  م برارداد  برنده  اينصورت  در  مناقصه منصرف گردد  ادعای    قصهنانده  حق 

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

 برای شرکت کننده ايجاد نمي کند. قي شرکت در مناقصه هیچ گونه ح

در   مناقصه  برنده  که  پ ور  10مدت  درصورتي  تعی ز  از  برندهس  پیمان   ین  انعقاد  به  ضمانت   حاضر  امه  ننباشد، 

 .  د شدهو نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواط وی ضب قصه ر منا شرکت د

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

 مورد مناقصه مي باشد.

اهرگا تباني  ان حاصل  مین طه  باکرده شود که پیشنهاد دهندگان  تحت  ن  و متخلفی  هد شد طل خوااند مناقصه 

 ه های بعدی محروم مي شوند.پروژ پیگرد قانوني قرار گرفته و از شرکت در 

 داشت. هادها تاثیر مثبت خواهد کاهش مصرف انرژی گردد، در ارزيابي پیشن ارايه مواردی که منجر به 
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 ان گرمناقصه سئواالت  (6

طي نامه   را  خود االتسئو توانند گران مىنه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصهرگورت وجود هدر صو (1

 يند.نما ارسال، ادرس زير هت کتبي به صوراز طريق ايمیل يا برسمي 

ز طريق سايت شرکت به  امناقصه صورت پذيرد، رسماً  تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد  ههرگون (2

 د. واهد رسی خگران به اطالع مناقصهبخش مزايده ها و مناقصه ها  www.gisdco.comس درا

ه آهن و  عشرکت توس جتمع گل گهر، ختصاصي مجاده شیراز، جاده ا 50جان، کیلومتر رسیآدرس:  •

 09139457998روزآبادی، شماره تماس: فیای  ی، تحويل آق ردارساختمان بهره ب ، گل گهرفوالد  

 r.firouzabadi@gisdco.ir     @gmail.comoozabadiRo.firآدرس ايمیل 

 ماهنگ گردد. شماره های فوق ها ما برسال سواالت حتز اپس ا

 ى ت فنمشخصا (7

به اسناد منا   نقشه ها يا مدارک  (1 انجام پروژه است. مناقصهمعیار د   مالک وقصه،  منضم  گر  رستي و صحت 

هرگ دربايد  احتمالي  مغايرت  يا  مدا  ونه  و  هانرک  ق   قشه  برآورد  يا  فني  عقد  یمبا مشخصات  از  قبل  را  ت 

اعالم   کنقرارداد  تکلیف  امضاو کسب  بديهي است  قرد.  به منزله پذی  انجام کارهای مشخص يرفتارداد    ن 

نقشه در  ق   مدارک  يا  هاشده  پبا  نقشهیمتهای  در  مندرج  کارهای  از  يک  هیچ  و  است  يا  ه یشنهادی  ا 

 اهد شد.وتلقي نخ جديدمشخصات فني، کار 

 د.کن ىکارفرما، تعیین م را بنابر مصالح استاندارد و اطالعات موردنیاز  ثرمشخصات فنى، حداقل و حداک (2

اطالعاتى   (3 هچنین  مبه  اطالعات  ساير  مناق مراه  اسناد  در  سلب ندرج  باعث  در  مناقصه  مسئولیت  صه  گر 

سناد براى انجام کار موضوع  ایل بودن  تکم  گر بايد از د و مناقصهشوبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 اشد. را داشته ب  راردادوع ق ص انجام پروژه موضصوعات کافى درخاطمینان کامل داشته باشد و اطالد قراردا

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
mailto:Ro.firoozabadi@gmail.com
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 ارزيابی فنی: الف پیوست

به  ام دهي  گرتیاز  پذيردچک  طبق    مناقصه  مي  زير صورت  جداول  و  فني  لذلیست  دقت.  گران  مناقصه  در    ا  را  کافي 

 مايند.و ارايه مدارک ن ا هدن فرم پرکر

 شرکت  اطالعات ( 1

  نام شرکت 

  تاريخ و محل ثبت 

  فعالیت صلي  حل ام

  ثبت  شماره 

  شرکتنوع 

پواهي صالحگ ی  یمانکاریت 

 به( )رشته و رت

 

  ها نامههیير گواسا

  مالکیت 

  نام مدير عامل 

                         شماره اقتصادی 

  ده سرمايه ثبت ش 

  آدرس دفتر مرکزی 

ب پاسخگو  شخص  رای  نام 

پست  اين   و  تلفن  پروژه، 

 الکترونیکي 

 

  رنتي اينتسايت 

فعالی اساس  موضوع  بر  ت 

 ساسنامه ا
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آخرين  اساسناموير  تص تغییراآگهه،  رسمی،  امروزنت  ی  اقتصادکه  ها،  گواه  ،ید  نام  ی  در  نام  ثبت  گواهی 

 ضمیمه گردد. ...  و هی صالحیت ايمنی پیمانکاران یت پیمانکاری، گوا، گواهی صالحافزوده شمالیات بر ارز

 

 شود:و گواهي مي تايیدیله دينوسب

  ن آیمه  مض ز  نیا  دده است و کلیه مدارک مور شپاسخ صحیح داده  الت و مطالب مورد درخواست  سئوابه کلیه   •

 ستند.هواقعي  صحیح و دارکم

ا  يک   یچه • بص خاشاز  که  از  ه  ي  ا  ءاانحنحوی  اصل  رتبادر  با  م   49ط  اساسي  يافتهقانون  اين  ر  داند  حکومیت 

 .دن شبانمي رشرکت سهامدا

 

خالچ    بندهای  نانچه  از  يک  هر  اف  به  عالوهثفوق  برسد  م  بر  بات  قانونی  ازات جقبول  ارائه  های  از  ناشی 

  شرکت در  امهنضمانتبط  بنی بر ضزار مگمیم مناقصه به تصی  ضنوع اعترا  چ واقعی، هیغیر  عاتاطال  رک و مدا

 واهم داشت.خر نهرنوع ارجاع کا زا رومیتحممناقصه يا 

 

 تاريخ :  /   /      : تشرکنام 

 و مهر پیشنهاد دهنده : نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور 
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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 پیشنهادکه   دهد اطالع ** این به ***   چنانچه مینماید  و تعهد  تضمین ریالمبلغ  ................   براي

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  کند  پرداخت ***   کرد  حواله

 
 پیمانکار * عنوان

 بیمه  شرکت یا بانک عنوان **

 پکارفرما یا  اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه 

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

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

دقت گردد ضمانت نامه پس از هماهنگی   ضمانت نامه مذکور خودداری گردد و سازمان های دولتی در

 . با واحد تامین وتدارکات دریافت گردد. 



 

 هب انم خدا 

 

 قرارداد 

 تامین تجهیزات سالن پخت 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 فی مابین

 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 و

 ...................  شرکت

 

 

 

 ق1642/01شماره قرارداد: 

 1401 دیتاريخ قرارداد : 

 

 

 

 



 ق  1642/01شماره قرارداد: 

 1401 دی تاریخ قرارداد: 

 

1 
 

 

این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل و جعفر  

شناسه ملی    با سیرجان   شهرستان شرکتهای ثبت  اداره در  3136صالح به عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره  

اقتصادی    14000228625 ن411395415655و شماره  به  جاده    5جاده شیراز، کیلومتر    50شانی سیرجان، کیلومتر  ، 

شود از یکسو و  ، که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می 7817999738اختصاصی معدن گل گهر، کدپستی  

هیات مدیره،  و عضو  مدیرعاملبه عنوان  ...................آقای  به نمایندگی کرمان بنیان نیرو مهندسی برق و ساختمان شرکت

شماره به  شده  ملی  ........   ثبت  شناسه  اقتصادی  ...........................  با  شماره  نشانی   ...........................  و   به 

نامیده می شود از سوی دیگر، مطابق    کنندهتامین  که از این پس در این قرارداد  ،  .....................................................................

 گردید و طرفین با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد قرارداد می باشند. مواد و شرایط ذیل منعقد  

 

 موضوع قرارداد  -1ماده 

طبق و اسناد و   «شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرتجهیزات سالن پخت تامین  »  از  موضوع قرارداد، عبارت است

 مدارک پیوست. 

 

 قرارداد  مدارک و اسناد  - 2ماده

   : است  زیر مدارک و اسناد بر مشتمل  قرارداد این

 قرارداد حاضر  -1

 مکاتبات  و گزارشها  کارها،  دستور  ها،  ابالغیه ها، الحاقیه  ها،  جلسه صورت -2

بخشنامه    -3 موضوع  پیمان  عمومی  نظارت    03/03/1378مورخ    1088/102-842/54شرایط  و  ریزی  برنامه  معاونت 

 راهبردی رئیس جمهور که طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الینفك قرارداد می باشد. 

محیط   و بهداشت  ایمنی،  مدیریت سوی  از ابالغی محیطی زیست  و ایمنی  های  دستورالعمل و  ها نامه  آئین کلیه   -4

 .باشند می  قرارداد  الینفك جزء که  خریدار  زیست

ابالغ یا بین    تامین کنندهاسناد تکمیلی و اصالحی که حین انجام قرارداد، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به   -5

 دو طرف قرارداد توافق می شود.

 مدارک و گزارش های مصوب -6

  :ها وستیپ

 مبلغ قرارداد  ك ی جدول تفکلیست متریال فنی و :  ك ی شماره  وستیپ

، آیین نامه ها و  و پیوست های مربوطه  در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر 

 مقررات داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است. 

 



 ق  1642/01شماره قرارداد: 

 1401 دی تاریخ قرارداد: 

 

2 
 

  قرارداد مدت - 3 ماده

ماه از تاریخ تحویل    12تنفیذ قرارداد می باشد و دوره تضمین    از تاریخ  ماه  1  به مدتموضوع قرارداد،   انجام مدت  -3-1

 موقت می باشد. 

 موضوع تفصیلی عملیات  زمانبندی برنامه قرارداد، ابالغ از پس روز 7 مدت ظرف حداکثر است موظف تامین کننده -3-2

 .نماید ارسال نظارت دستگاه و کارفرما به تایید جهت و تهیه را قرارداد

 باشد می تامین کننده ماهانه و هفتگی روزانه، پیشرفت گزارشات تهیه مبنای شده، تایید تفصیلی بندی زمان برنامه  -3-3

 رسیدگی  مورد را  تامین کننده وضعیت  صورت  تواند می  کارفرما بندی، زمان برنامه و پیشرفت گزارش ارائه عدم صورت  و در 

 .قرار ندهد

 است، ضروری تفصیلی زمانی برنامه در تغییراتی که دهد تشخیص تامین کننده کار، اجرای حین که صورتی در  -3-4

 دلیل، ذکر با را مراتب شود، داده تغییر آن برنامه در باید او  نظر به که کارهایی انجام موعد رسیدن از پیش موظف است

رسیدگی   کلی زمانی برنامه قالب در را کنندهتامین   تقاضای مورد تغییرات دهد.دستگاه نظارت، اطالع دستگاه نظارتبه  

 در حدود تغییرات این که است  بدیهی کند. می ابالغ تامین کننده به تصویب، از پس ،است قبول مورد که را آنچه و میکند

دستگاه  قبول   مورد تغییرات که درصورتی کاهد. نمی تامین کننده مسئولیتهای و تعهدات میزان از قرارداد، مندرجات

 نماید.  اقدام قرارداد به منضم زمانی برنامه مطابق است متعهد تامین کننده نگیرد، کارفرما قرار نظارت

 

  قرارداد و نحوه پرداخت  مبلغ -  4 ماده

ریال به صورت مقطوع تعیین  .....................................................................................  مبلغ قرارداد بابت انجام کامل موضوع قرارداد  

 و توافق گردید.

 کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگردد.   -4-1

 ق نمیگیرد. مبالغ فوق برای انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعل  -4-2

به عنوان    مبلغ قرارداد را  درصد  50ا سقف  ت کارفرما حداکثر  ،  تامین کنندهدر صورت درخواست     پیش پرداخت:  -4-3 

  دی نمای  پرداخت م   تامین کننده به    ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و مورد تایید کارفرما ،ل ارائه  اپرداخت، در قب پیش

 کسر می گردد.  تامین کنندهاین مبلغ به تناسب از صورت وضعیت های 

 پرداخت پیش کسر از پس رسیده باشد،  نظارت دستگاه تایید به پس از اریاه اجناس که قرارداد مبلغ مابقی پرداخت   -4-4

 .گیرد می صورت مربوطه قانونی کسورات و

تامین  قیمت بهای واحد مندرج در پیشنهاد مالی    و براساس  کار واقعی  احجام اساس بر تامین کننده های وضعیت صورت

   که منضم به قرارداد می باشد پرداخت خواهد شد. کننده 

 به منضم  بهای فهرست در آنها برای که  شود ابالغ تامین کننده  به کارهایی قرارداد،  موضوع چارچوب در چنانچه   - 4-6

 بر را خود پیشنهادی قیمت کار، ابالغ دریافت از پس باید تامین کننده باشد، نشده بینی پیش قیمتی و مقدار قرارداد

 با که نماید، قیمتی تسلیم دستگاه نظارت  به قیمت، تجزیه با  همراه شده، یاد کارهای اجرای برای قرارداد مبانی اساس

 قیمتهای بهای جمع  است. پرداخت مالک رسید، خواهد تصویب به و  شود می  تعیین  دستگاه نظارت و تامین کننده  توافق
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  ب یبا اعمال ضرا  زین  د یجد  یاضاف  ی کارها  شایان ذکر است مبلغ.شود بیشتر قرارداد  اولیه مبلغ  درصد 10 از نباید  جدید،

 دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود. د ییاضافه و پس از تا یکارها   یبند فوق در فهرست بها

 حساب صورت صدور(مربوطه   ضوابط رعایت با و مالیاتی امور سازمان ابالغی قوانین با مطابق افزوده، ارزش بر مالیات  -4-5

 .بود خواهد کارفرما عهده بر ،تامین کننده ارزش( توسط بر مالیات نظام در نام ثبت گواهی ارائه و خدمات  و کاال فروش

 

  قانونی کسورات  – 5 ماده

 می باشد، که در این راستا کارفرما به شرح ذیل عمل می نماید: تامین کننده پرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده 

تسویه   و نهائی  وضعیت صورت نماید پرداخت عمل  اجتماعی  تأمین قانون 38 ماده  مطابق است  موظف تامین کنندهبیمه:  

تامین  خاطرنشان می سازد  .باشد می قرارداد این برای اجتماعی تأمین حساب مفاصا ارائه به منوط کنندهتامین   حساب با

 با کد کارگاهی اولیه .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتماعی فعال می باشد. کننده 

 

 کاهش مبلغ قرارداد  افزايش يا  -6ماده 
)بیست وپنج درصد(    %25می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهای موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا    کارفرما 

 مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کاهش دهد. 

 

  بهاء آحاد تعديل  -  7 ماده

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

 

 تنفیذ قرارداد   -8ماده  

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد: 

 الف( امضای قرارداد

 ( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات  ب

 ( نامه ابالغ شروع به کار از سوی کارفرما  ج

 د( ارایه پیش پرداخت )در صورت درخواست تامین کننده( 

بایست حداکثر ظرف یك هفته پس از امضای قرارداد نسبت به ارایه کلیه تضامین قراردادی اقدام نماید   می  تامین کننده  تبصره:

تلقی شده و کارفرما این حق را دارد تا ضمن    تامین کننده عدم ارائه ضمانتنامه بانکی های فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف  

 را ضبط و وصول نماید.  ه تامین کنندفسخ این قرارداد، تضمین شرکت در مناقصه 

 

 بر موضوع قرارداد  نظارت -  9 ماده

  سرمایه انسانی به عهده معاونت    بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده  تامین کنندهکه    تعهداتی   انجامنظارت بر    -9-1

  انجام موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت  تامین کنندهباشد و میکارفرما و یا نماینده وی 

 .  نماید
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دستگاه نظارت یا نمایندگان مورد بازرسی الزم    نمایندگان   موضوع قرارداد در حین انجام کار و قبل از تحویل، توسط   -9-2

 جهت مطابقت با مواد مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.

هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه امکانات و تسهیالت الزم جهت این امر و  انجام    -3-

 باشد.  می تامین کننده پرداخت هزینه های مربوطه برعهده 

نسبت به انجام تعهدات قرارداد    تامین کننده، در هر مرحله، رافع مسئولیت  نمایندگان کارفرماکنترل و بازرسی    -9-4

 واهد بود. نخ

کننده  -9-5 آیینتامین  رعایت  به  ملزم  امور  نامههمچنین  و  کار  وزارت  از سوی  منتشره  کار  بهداشت  و  حفاظت  های 

 ای و اجرای ایمن عملیات میباشد.اجتماعی و رعایت بهداشت حرفه

 انجام  کارفرما دستگاه نظارت تایید از پس ،تامین کننده نظر  مورد اصالحات و فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه  -9-6

 .گرفت خواهد
 هزینه انجام کند،  آزمایش را  یافته انجام کارهای  یا مصالح کار، اجرای صحت از اطمینان منظور  به کارفرما چنانچه  - 9-7

 ضمن تطبیق نکند، است شده تعیین فنی مدارک در که آنچه با آزمایشها این نتایج هرگاه کارفرماست، عهده بر آزمایشها

 طبق خود  به هزینه را کارها  و مصالح که است متعهد وی گیرد، می قرار تامین کننده  عهده به آزمایشات  این  هزینه اینکه

 .نماید اصالح کارفرما دستور

و   موردی صورت به کارگر الزم تعداد آزمایشی، نوع هر انجام یا مصالح از برداری نمونه برای که است موظف تامین کننده

 بگذارد. دستگاه نظارت اختیار  در رایگان طور به موقت،

در صوورتی که دسوتگاه نظارت مواردی از عدم رعایت مشوخصوات فنی، نقشوه ها و مدارک دیگر فنی قرارداد را در    -9-8

اجرای کارها مشاهده کند، با ارسال اخطاریه ای اصالح کار های معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کار  

مهلت تعیین شوده پیمانکار نسوبت به اصوالح کارها اقدام نکند، کارفرما   تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد. اگر پس از

 درصد هزینه باالسری از مطالبات   15می تواند خودش کارهای معیوب را اصالح نماید و هزینه های مربوط را به اضافه  

ای اصالح هر کار معیوب از وصول نماید. در صورتی که عدم توجه به اخطارها بر  تامین کنندهپیمانکار کسر یا از تضمینات  

تامین  را ضوبط و وصوول نماید و   تامین کنندهو کلیه تضوامین   سووی پیمانکار تکرار شوود، کارفرما می تواند قرارداد را فسوخ  

 حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.  کننده

دگان خود عملیات پیمانکار را بازرسوووی می  کارفرما در مدت اجرای قرارداد، هر زمان که الزم بداند، توسوووط نماین   -9-9

کند. پیمانکار موظف اسوووت که هر نوع اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشووود، در اختیار نمایندگان کارفرما بگذارد و 

 تسهیالت الزم را برای انجام این بازرسی ها فراهم سازد.  

انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات آنها را  دستگاه نظارت حق دارد مصالح مصرفی و کارهای    -9-10

مغایر نقشوه ها و مشوخصوات فنی تشوخیص دهد، پیمانکار متعهد اسوت مصوالح و کارهای معیوب را به هزینه خود تعوی  و 

 اصالح نماید. به هر حال، نظارت دستگاه نظارت از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد.

 



 ق  1642/01شماره قرارداد: 

 1401 دی تاریخ قرارداد: 

 

5 
 

  کار انجام  حسن سپرده  و تعهدات راياج تضمین - 10 ماده

و   قید بدون بانکی نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام به  تامین کننده قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمین منظور به

تحویل   از  پس مزبور بانکی نامه ضمانت دهد.می تحویل کارفرما مبلغ قرارداد، به  % 5و مورد تایید کارفرما،  به میزان   شرط

 .شود می داده  عودت تامین کننده به مالی و تائید دستگاه نظارت تسویه حساب قطعی موضوع قرارداد و

 مبلغ نماید. نیمی از می کار کسر انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل ،تامین کننده به  پرداخت هر مبلغ کارفرمااز 

نیم دیگر آن پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید  ازصدور گواهینامه تحویل موقت و  پس کار انجام  حسن کسور

 .گردید خواهد مسترد تامین کننده  به دستگاه نظارت،

 

 تامین کننده تعهدات   – 11 ماده

  : کلیات تعهدات پیمانکار جهت اجرای موضوع قرارداد

 قرارداد،  ح یکامل  و صح  ی( تامین کلیه مواد ، مصالح  ، لوازم و ماشین آالت مورد نیاز جهت اجراآ

 (اجرای کلیه عملیات موضوع قرارداد ب

 ی و گزارش ده یزی(مدیریت و نظارت بر اجرا، کنترل پروژه، برنامه ر ج

 .(تامین و انجام سایر امورکه جهت اجرای کامل و صحیح قرارداد مورد نیاز استد

 جهت اجرای موضوع قرارداد:   تامین کنندهتعهدات  اتییجز

انتخاب  درجه يک تمامی متریال مورد نیاز پروژه می بایست با نظارت و تائید دستگاه نظارت کارفرما از متریال  -11-1

 و تامین شود. 

بارگیری، حمل، ارسال،تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیمه های   -11-2

 می باشد. تامین کنندهنیاز، تصادفات، جرائم رانندگی و کلیه مسئولیت های مربوطه به عهده مورد 

 

گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداری، کاتالوگ و سایر اسناد  متعهد میتامین کننده    -11-3

متعهد    تامین کننده مرتبط با کاالهای موضوع قرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد. ضمناً  

سال ارائه و تضمین نماید. هزینه    5را برای مدت    است، خدمات پس از فروش را اعم از تعوی  و یا تأمین قطعات اصلی

 باشد. مربوط به خدمات پس از فروش برعهده کارفرما می

بایست تمامی ترتیبات الزم برای انجام بازدید  قبل از تحویل اقالم و تجهیزات به سایت کارفرما، می تامین کننده   -11-4

گردد که هر  متعهد می  تامین کنندهفراهم آورد و همچنین    کیفی و فنی توسط بازرس معرفی شده از جانب کارفرما را

 گردد ظرف مدت یك هفته برطرف سازد. گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کنترل فنی بازرس کارفرما اعالم می

س در  روز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الزم برای کار بازر 3تاریخ بازرسی را حداقل  تامین کننده-11-5

 محل ساخت را فراهم خواهد نمود. 

ای که ممکن است قبل یا هنگام انجام و  مانند هرگونه حادثه یا صدمه تامین کنندهمسئولیت مدنی کلیه عوامل  -11-6

و کارکنان وی یا   و کارکنان وی، کارفرما  تامین کنندهیا  تحویل موضوع قرارداد و یا به سبب آن متوجه جان و اموال  
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، کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و کلی به  تامین کنندهلث گردد یا خسارتی به تأسیسات و اموال  اشخاص ثا

 خواهد بود و کارفرما و نمایندگان وی مسئولیتی در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.  تامین کنندهعهده  

تائید می  تامین کننده  -11-7 و  اعالم  کبدینوسیله  مقررات کشور جمهوری  نماید  و  قوانین  کلیه  قرارداد  اجرای  در  ه 

یا کارکنان وی در    تامین کننده اسالمی ایران و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود  

تخلف  طول اجرای عملیات موضوع قرارداد از مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد  

 شود جبران نماید. مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتی را که از این بابت متوجه کارفرما میتامین کننده اند کرده

نامه معتبر به  مربوطه یا گواهی  Certificateمتعهد است گواهی کیفیت اقالم موضوع قرارداد یا    تامین کننده  -11-8

 رسانده و همزمان با تحویل کاال، به کارفرما تحویل دهد.   نماینده کارفرما را به تائید  Certificate of originهمراه 

 .باشد  می تامین کننده عهده تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی و رفاهی کارکنان بر -11-9

 اجرای کار، بعهده پیمانکار میباشد. تامین کلیه ابزارها و ماشین آالت و مواد و مصالح مورد نیاز برای   -11-10

بعهده    -11-11 موقت،  تحویل  تا  ورود  تاریخ  از  ساخت  دوره  در  اقالم  و  تجهیزات  از  حفاظت  و  تامین  نگهداری 

 میباشد. کننده 

رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کار    -11-12

 می باشد.  تامین کنندهاسالمی ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده جمهوری 

 ان از وزارت کار الزم می باشد. تامین کنندهارایه گواهینامه صالحیت ایمنی  -13-11

می باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه   تامین کننده مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسنل بر عهده  -11-14

 کارفرما نخواهد بود.

متعهد است کلیه حقوق ، مزایا ، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخت    تامین کننده   -11-15

می    تامین کنندهد مرتبط با قانون کار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادی و تردد پرسنل برعهده  نماید سایرکسورات قانونی و موار

 باشد  

پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی و مزایای قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایای قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده  

 .ندارند کارفرما و عوامل وی هیچگونه رابطه استخدامی با   تامین کنندهبوده و  تامین کننده

 تعهدات کارفرما  –12ماده 

 بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت کارفرما.  تامین کنندهپرداخت حق الزحمه    -12-1

 خللی وارد نشود. تامین کنندهتا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندی  ی هر گونه بازرس -12-2

 .تامین کنندهدر اختیار قرار دادن نقشه های فنی وضعیت موجود در صورت درخواست  -12-3
 

 تامین کننده کارکنان  – 13ماده 

به کار    تامین کننده از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط    -13-1

 شناخته میشوند. تامین کنندهگرفته میشوند کارکنان 
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حیت دار و  باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی کارکنان صال  تامین کننده  -13-2

مناسب داشته باشد و این کارکنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرما  

 مطرح میشود را داشته باشند و در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود. تامین کننده -13-3

 

 معرفی مدير پروژه   –  14ماده 

موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ امضاء قرارداد فردی را به عنوان مدیر پروژه    تامین کننده کارفرما و    -14-1

 در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد.   تامین کنندهنمایند. نماینده  برای طول مدت قرارداد به طرف مقابل معرفی 

در صورتی که هریك از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل یك هفته قبل از تاریخ    -14-2

 تعوی ، موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.

 

 قراردادمحل اجراي موضوع   -15ماده 

جاده شیراز،    50استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر  موضوع قرارداد،    و اجرای موضوع قرارداد محل تحویل تجهیزات  

باشد؛ خاطرنشان می سازد    5کیلومتر   جاده اختصاصی معدن گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می 

 باشد.می هتامین کنندمسئولیت تحویل سالم کلیه اقالم به عهده 

 

 تضمین و رفع نواقص دوره   – 16ماده 

اندازی و آزمایشهای تضمین عملکرد و تحویل موقت برای  حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ راه  -16-1

 نامیده میشود.  دوره تضمیون تضمین میگردد و این مدت بنام  تامین کننده ماه شمسی از طرف  12مدت 

 

اگر در دوره تضمین، معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا بکار بردن متریال بد یا  

 مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید.   تامین کنندهنامرغوب باشد، 

به انجام کار مطلوب طبق تضمینات تعیین  قادر  میگردد  تأمین  وی  که توسط  اقالمی  تضمین مینماید    تامین کننده  -16-2 

و با ایمنی که الزمه بهره برداری می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک    تامین کننده شده بوسیله  

خود را بنحوی تضمین می نماید    گاه هاید. مشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کار ووو ضمائم قرارداد باش

وط ووب مربوونامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس  متریالهر گاه نواقصی در دوره تضمین ظاهر شود که بتوان به    که

تأخیر  وونم با حداقل  آود  تعیین می گردد(  توسط کارفرما  فقدان  )زمان  فوق  نواقص  از جمله  نماید.  را اصالح  نواقص  ن 

 خصوصیات الزم و الزامات مندرج در مدارک و ضمائم قرارداد در مورد ساخت می باشد.  

خودداری نماید  )زمان توسط کارفرما تعیین می گردد(  از رفع نواقص در حداقل زمان    تامین کنندهدر صورتیکه    - 16-3

 منظور می نماید.  تامین کنندهبه حساب بدهکاری  درصد15اضافه ه ه های متعلقه را بنواقص را رفع و هزینکارفرما 
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   تحويلسالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی  –  17ماده 

 ارسال گردد.کارفرما سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، برای  نو و باید پروژه  اقالم مورد نیازکلیه 

  اقالم قرار خواهند گرفت و در صورتیکه  کمی و کیفی  مورد بازرسی  کارفرما  توسط    می باشندآماده بسته بندی  که  اقالمی  

تنظیم و پس از تحویل به انبار کارفرما  ظاهرا سالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فورم لیست بسته بندی مربوطه  

 خواهد رسید.  کارفرما به تأیید انبار 

متعهد    تامین کننده مشخصات فنی مورد درخواست نباشد،    منطبق با و یا    بوده ناسالم    موضوع قراردادیکه تجهیزات  در صورت

تحویل  کارفرما  معین می کند در انبار  کارفرما  را عوض نموده و در مدت زمانی که    اقالم ، این نوع  کارفرمااست به دستور  

در صورت    خواهد بود.  تامین کننده این رابطه به عهده    خسارات ناشی از تأخیر در  نماید. کلیه هزینه های ایجاد شده و

ر طریق که صالح می  ه  مجاز است بهکارفرما  و طی مدت مورد نظر،    کارفرما تعوی  به تشخیص    از   تامین کننده امتناع  

یا قرارداد را   و این قرارداد عمل نماید 21بر اساس ماده خسارت وارده هزینه برای جبران  را تعوی  نموده و اقالمداند این 

 نماید.فسخ  تامین کننده  تخلفبدلیل و  28طبق ماده 

 قصور و مسامحه   –18ماده 

در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن خسارتی    تامین کننده درصورتیکه  

یا هرنوع و    تامین کننده درصد از محل تضمین های    15  خسارت وارده را باضافه  هزینهحق دارد  کارفرما  شود  کارفرما    به

تامین  و    بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضائی وصول نماید  "نزد او دارد مستقیما  تامین کنندهی که  امطالبات و سپرده

 حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود. کننده 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل - 19ماده 

برداری و تعمیرات،  های راهنما و دستورالعملهای راه اندازی و بهره  موظف است کلیه مدارک فنی، کتابچه  تامین کننده 

مدارک خرید تجهیزات وگواهینامه های اصالت تجهیزات و کلیه مدارک منضم به این قرارداد را در قالب فاینال بوک براساس  

نسخه الکترونیکی و پس    3دستورالعمل های کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک که در پیوست قرارداد آمده است را به تعداد  

نیکی، یك نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را قبل از تحویل موقت برای  از تایید نسخه الکترو

ماه پس از تحویل    1( حداکثر تا  As builtکارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه های چون ساخت )

 موقت میباشد.   

 دقت و کوشش   – 20ماده  

باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس استانداردهای    تامین کننده

باید برای انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و    تامین کنندهای معمول انجام دهد.  تخصصی و حرفه

 جدیت خود را بکار برد.

   جريمه تأخیر –  21ماده  

نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به    تامین کننده نانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  چ  -21-1

بند    رحرا به ش  ی مبالغ  تامین کننده تاخیر در انجام تعهدات    هفته تواند بازاء هر  می  کارفرمامفاد قرارداد بموقع انجام دهد  
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  یهاهای وی کسر نماید و یا از محل تضمیناز پرداخت  یانجام اقدامات قضایی یا ادار   عنوان جریمه، بدون لزومه  بذیل،  

 برداشت نماید.  یو

از قصور    -21-2 ازای هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی  به تشخیص دستگاه نظارت در اجرای موضوع    تامین کننده به  و 

)ده درصد( مبلغ کل قرارداد از سوی کارفرما به حساب    %10درصد( و حداکثر تا    % )پنج  5  قرارداد، جریمه ای معادل

در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذکر در انجام موضوع قرارداد، کارفرما می تواند قرارداد  منظور می گردد.    تامین کننده

تامین  ا ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك طرفه فسخ و کلیه تضامین  ر

تامین  را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و    تامین کنندهو سایر مطالبات    کننده 

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

 ور کارفرما می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید. کسپرده مذ 

 گواهی تحويل موقت – 22ماده  

  بودن  آماده مراتب کتباً قبل، روز  10 حداقل کنندهتامین   گردید، تکمیل قرارداد موضوع عملیات آنکه از پس  -22-1

 برای را خود  نماینده و کند  می موقت تحویل  تقاضای دستگاه نظارت  از و  رساند خواهد کارفرما اطالع به راموضوع قرارداد  

 در  و کند می  رسیدگی تامین کننده درخواست به دستگاه نظارت،   .نماید می معرفی موقت تحویل هیات  در عضویت

به   تایید، صورت اگر  تامین کننده تاریخ تشکیل هیات تحویل موقت را  نماید.   موضوع دستگاه نظارت نظر به ابالغ می 

 از  پیش باید که را کارهایی و  نواقص ،تامین کنندهتقاضای  دریافت  از روز  7 مدت ظرف نباشد، برداری بهره آماده قرارداد

   .رساند می کنندهتامین  اطالع به شود  تکمیل موقت تحویل

دستگاه   به و  تهیه است  الزم کار تحویل برای که  را  اقداماتی بندی  زمان هیات، برنامه تشکیل موظف است تا  تامین کننده

 آماده کار محل در اوست، عهده به قرارداد مدارک و اسناد طبق  آنها تدارک که را از وسایل قسمت آن و نماید ارائه نظارت

 .کند می

 از تاریخ تحویل موقت قبل ماه یك حداقل تامین کننده  توسط لیست ها و دستورالعمل تحویل موضوع قرارداد بایدچك    -22-2

 .گیرد قرار توافق مورد طرفین بین و ارائه گردد

باشد    ی م  ل یتحو  ات ی ه  یموقت موضوع قرارداد در حضور اعضا  ل یتحو  ی مبنا  یی نها  ی ها  ستیدستورالعمل و چك ل  -22-3

 گردد.   یموقت درج م  لیآن در صورت مجلس تحو جی و  نتا

گواهی   و کنند می تنظیم را موقت تحویل جلسه صورت نکنند، مشاهده کارها در نقصی و عیب تحویل هیات هرگاه  -22-4

 .گردد ابالغ تامین کننده به تا کنند می ارسال کارفرما برای ،مستندات مربوطه همراه به را موقت تحویل

  ن ییموقت با تع  لیصورت جلسه تحو  لیاقدام به تشک  ند، یدرکارها مشاهده نما  ی و نقص  بی ع  ل یتحو  اتیهرگاه ه  -22-5

صورت جلسه    مهی و ضم  میناتمام را تنظ  اتی کارها و عمل  بی و معا  صیاز نقا  یکنند و فهرست   یرفع نقص م  یبرا  یمهلت

  ، تامین کنندهدهند. پس از اعالم رفع نقص از جانب    ی م  هارائ  تامین کننده از آنها را به    یو نسخه ا  ندینما  یموقت م   لیتحو

نمانده باشد،    ی باق   یراد یو ا  بی گونه ع  چ ی ه  ص،یکند و اگر بر اساس فهرست نقا  ی م  د یرا بازد  اتیدستگاه نظارت، دوباره عمل 
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  تامین کننده و مراتب  به    دهی رس  تامین کننده دستگاه نظارت و    نده ی نما  ی به امضا  صیرفع نقا  ی موقت و گواه  لیتحو  یگواه

 شود. یابالغ م

 تاریخ این  از و باشد می کارفرما توسط موقت تحویل گواهی ابالغ تاریخ تضمین، دوره شروع و موقت تحویل تاریخ -22-6

 .گردد می تلقی شده داده تحویل قرارداد موضوع

 که است  کار از بخش هر نواقص رفع تاریخ تضمین، دوره شروع تاریخ کار، از بخش هر در نقصی وجود صورت در -22-7

 .باشد رسیده دستگاه نظارت تایید به

 به باشد، یا پذیر امکان متفاوتی های  زمان در کار، از مستقلی های قسمت موقت تحویل و  تکمیل که صورتی در -22-8

 ماده، این با رعایت  کارفرما  باشد، نیاز مورد  کار کل  تکمیل  از پیش  کار  از  مستقلی های  قسمت از  برداری بهره کارفرما،  نظر

 تعهدات، انجام  نمودن تضمین آزاد مانند موقت تحویل از پس های اقدام  و گرفته موقت تحویل را گفته پیش های قسمت 

 موقت تحویل که کار  از آن قسمت تناسب  به را کار انجام حسن تضمین  کسور استرداد قطعی، تحویل تضمین، دوره شروع

 .دهد می انجام مستقل صورت به قرارداد، مدارک و اسناد  طبق است، گردیده

معایب و یا کمبود های جزیی که در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در    -22-9

رسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید  ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می  تامین کننده این صورت  

روز توسط کارفرما    10و یا کمبودهای تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت  که در این صورت پس از بازبینی معایب اصالح شده  

 صادر خواهد شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود. 

 مسئولیت هاي دوره تضمین– 23ماده  

نماید  ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمین می  12حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را برای مدت    تامین کننده

مکلف است که آن معایب و نواقص    تامین کننده )دوره تضمین(. اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود،  

ابالغ می    تامین کننده را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به  را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب  

روز پس از ابالغ کارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که    15حداکثر    تامین کنندهکند و  

 توسط کارفرما اعالم  می گردد، رفع مینماید.  

یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که  در انجام این تعهد قصور ورزد    تامین کنندههرگاه  

یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که    تامین کننده درصد، از محل تضمین    15مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه  

 لب و ساقط نمود.حق هرگونه اعتراضی را از خود س  تامین کنندهو  نزد او دارد، برداشت نماید  تامین کننده

 گواهی تحويل قطعی– 24ماده  

 و اعضا دستگاه نظارت، تایید و تامین کننده تقاضای  به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه   12دوره   پایان در   -24-1

 کارها، بازدید از پس قطعی، تحویل کند. هیات می اعالم و  معرفی تامین کننده به و معین را قطعی هیات تحویل تاریخ

 کارفرما شده و قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید مشاهده باشد تامین کننده کار  از ناشی  که و نقصی عیب هرگاه

 .نماید  می ابالغ تامین کننده به را  کار قطعی تحویل صورتجلسه

شرایط   اساس بر تامین کننده کند، مشاهده تامین کننده کار از ناشی نقصی  و عیب قطعی، تحویل هیات هرگاه :1تبصره

 .باشد می آنها رفع به مکلف قرارداد
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نواقص   رفع به مکلف ننماید، را کار قطعی تحویل تقاضای شده،  تعیین تضمین دوره پایان در تامین کننده اگر :2تبصره

اقدامات   مالک تامین کننده تقاضای تاریخ و باشد  می است کرده بروز قطعی تحویل تقاضای  تاریخ تا  که خود  کار از ناشی

 .است قطعی تحویل به مربوط

 به طول  ماه دو از بیش تاخیر این و نکند تحویل هیات اعزام به اقدام ،تامین کننده تقاضای وجود با کارفرما اگر :3 تبصره

 زمینه اقدامی  این  در کارفرما مجدد  تقاضای تاریخ از  ماه یك انقضای و تامین کننده مجدد درخواست از  پس و انجامد

 انجام مورد آن در قطعی تحویل از پس اقدامات  باید و گردد می  تلقی شده قطعی تحویل قرارداد  موضوع عملیات نکند،

 .شود

 صورت وضعیت قطعی -2- 24

و   اسناد اساس بر را شده انجام کارهای قطعی وضعیت صورت موقت، تحویل تاریخ از ماه دو  تا حداکثر باید تامین کننده

 .نماید تسلیم دستگاه نظارت به بررسی  و رسیدگی برای و کند تهیه قرارداد، مدارک

به   نسبت تایید صورت در و  رسیدگی وصول تاریخ از ماه یك مدت ظرف را شده دریافت وضعیت صورت دستگاه نظارت

تامین   به صورت وضعیت از نسخه  یك ارسال ضمن را خود نهایی  نظر تایید،  عدم صورت در .نمود خواهد اقدام آن پرداخت

 طی را حداکثر خود اعتراض باشد داشته کارفرما نظر به نسبت اعتراضی تامین کننده چنانچه کرد. خواهد اعالم  ،کننده 

 .رساند می کارفرما اطالع به مدرک، و دلیل ارائه با روز،10 مدت

رد   یا قبول و کند می رسیدگی اعتراض موارد به ،تامین کننده نظر وصول تاریخ از ماه یك  مدت ظرف حداکثر کارفرما

 .نماید می اعالم را آنها

به   را موضوع شود، نمی واقع کارفرما  قبول مورد که خود اعتراض از قسمت آن تکلیف تعیین برای تواند می تامین کننده

 .نماید ارجاع اختالف حل

  % 50 نباشد، بدهکار تامین کننده ،تامین کننده های حساب سایر و شده تصویب قطعی وضعیت صورت به توجه با هرگاه

 .شود می آزاد موقت تحویل با کار انجام حسن تضمین

 حق واگذاري –  25ماده  

حق ندارد تمام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما به شخص یا اشخاص    تامین کننده

 حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد. 

 حل اختالف  –  26ماده  

 فوالد و آهن توسعه شرکت قراردادهای و حقوقی مدیریت بعهده قرارداد  این مواد تفسیر  در نظر اختالف گونه هر حل    -26-1
 سیرجان شهرستان قضائی محاکم قرارداد این با مرتبط و ناشی حقوقی به دعاوی رسیدگی صالح مرجع و میباشد   گهر گل
 .نمودند موافقت آن با  قرارداد این با امضاء طرفین که بود خواهد

نماید و در غیر    تامین کننده   -26-2 بعهده دارد اجرا  به موجب قرارداد  ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که 

 عمل خواهد نمود.  تامین کننده، طبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به کارفرمااینصورت 
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 )فورس ماژور( حوادث قهري و غیر مترقبه – 27ماده  

 قوانین جمهوری اسالمی ایران برای هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود. موارد فورس ماژور طبق تعاریف و 

 موارد فسخ و خاتمه قرارداد  – 28ماده  

 :  تامین کنندهفسخ قرارداد بعلت تخلف   -28-1

انجام موضوع  عوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را برای    تامین کنندهمعلوم شود که  کارفرما  در صورتیکه بر  

انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال    تامین کننده ك  ووه از یووقرارداد به موقع فراهم نساخته و یا دقت الزم را ک

به شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی یا حقوقی( بدون مجوز    تامین کنندهکار توسط  ، در صورت واگذاری  نمی نماید  

  تامین کننده تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر  دستگاه نظارت  تشخیص  در صورتیکه به    کتبی کارفرما و نیز 

را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط  کارفرما  منافع    تامین کننده به تعویق بیافتد و یا    قراردادبیش از مدت پیش بینی شده در  

اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر   کننده تامین  به کارفرما   ،  قرارداد و یا اصول متعارف معامله را ننماید

روز تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع    15موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نباید از    تامین کنندهطرف سازد و  

 سازد.  

علت بعضی از اقدامات  باشد و یا اینکه به  عمل نکرده  کارفرما  مطابق اخطار    تامین کننده در صورتیکه در پایان مدت مذکور  

بدون احتیاج به  به تشخیص خود و    حق خواهد داشتکارفرما  ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند،  

اجرای تعهدات    تضمین  ضبط  به  نسبت  قرارداد  فسخ  ابالغ  از   کارفرما پس  .انجام تشریفات خاصی این قرارداد را فسخ نماید

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

مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضایی و اداری برداشت نماید    تامین کنندهباشد را از محل تضامین و سایر مطالبات  

 ی نماید.  را دراین خصوص از خود سلب و ساقط محق هرگونه ادعایی  تامین کنندهو 

 قرارداد  تنفیذ از بعد روز 7 از بیش قرارداد، موضوع عملیات شروع برای کارگاه تجهیز در ( تاخیرالف

 زمانبندی  برنامه اساس بر قرارداد موضوع عملیات شروع در ب( تاخیر

 روز  7  از بیش کارفرما،  اجازه بدون کار، کردن تعطیل یا کارگاه گذاشتن سرپرست ج( بدون

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله(   فسخ  -28-2

خسارت معقول بخش  کارفرما  نمایند که در آن صورت    فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل    تامین کنندهو    کارفرما

در جریان انجام می باشد    تامین کنندهانجام شده یا به وسیله  با تایید کارفرما    تدارکات و خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور

کلیه حقوق و مالکیت های نسبت به تدارکات و خدمات    تامین کنندهپرداخت خواهد کرد، مشروط برآنکه    تامین کنندهرا به  

 انتقال دهد. کارفرما برای آن پرداخت یا جبران خسارت نموده است به  کارفرما و هر گونه تعهدی را که 

 فسخ به سبب ورشکستگی  -28-3

 هر یك از طرفین فسخ خواهد شد. و تصفیه ارداد در صورت ورشکستگی این قر

 فسخ قرارداد به دلیل فورس ماژور:   -28-4

طرفین حل و فصل خواهد  باال بین    2-28  بندفسخ شود و بر طبق  تواند    فورس ماژور میحالت  این قرارداد در صورت تداوم  

 شد.
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 اقدامات فسخ قرارداد  -28-5

 فسخ تشخیص مشمول  را قرارداد  کارفرما فوق  شده  درج  حالتهای  از  مورد چند یا یك  بروز علت  به که  صورتی  در الف(

 .کند ابالغ می تامین کننده به  داند، می فسخ مشمول  را تامین کننده آنها استناد به که مواردی ذکر با را خود نظر دهد،

 نظر کارفرما  انطباق عدم از حاکی دالیلی  که صورتی در کارفرما، ابالغ تاریخ  از روز 7 مدت  در  که است مکلف تامین کننده

تامین   از سوی پاسخی  شده، تعیین  مدت  ظرف اگر .برساند کارفرما اطالع به را مراتب باشد، داشته  شده  اعالم  موارد با

 و بدون کند می ابالغ کنندهتامین   به را قرارداد فسخ کارفرما بداند، مردود را شده اقامه دالیل کارفرما یا نرسد کننده

 :نماید  می  عمل ماده، این مفاد ترتیب به اداری، و قضایی تشریفات دادن انجام به احتیاج

نموده    اقدام  خود   نفع  به  کار  انجام   اجرای تعهدات و حسن   تضمین   ضبط   به  نسبت   قرارداد   فسخ  ابالغ  از  کارفرما پس    )ب

( و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود که ناشی از فسخ قرارداد باشد را از محل  2-28)به استثنای بند  

  تامین کننده مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضایی و اداری برداشت نماید و    تامین کننده تضامین و سایر مطالبات  

 سلب و ساقط می نماید.  حق هرگونه ادعایی را دراین خصوص از خود  

 اختیار  در را آن در موجود تدارکات  تمام و ابزار و آالت ماشین مصالح، موقت، های ساختمان و و تاسیسات  کارگاه کارفرما

هفته   یك  ظرف که کند می دعوت تامین کننده از سپس .دارد می معمول را الزم اقدام آن حفاظت و برای گیرد  می

 تدارکات دیگری و  ابزار و آالت ماشین مصالح، تمام و شده انجام  کارهای مجلس صورت و برداری صورت برای ای نماینده

 یا خودداری نماید شده تعیین مدت ظرف نماینده معرفی از  تامین کننده فی نماید. هرگاهمعر است موجود کارگاه در که

 می اقدام صورت برداری برای راسا کارفرما نشود، حاضر برداری صورت  برای مقرر موعد در او جانب از شده معرفی نماینده

 صورت  تهیه به اقدام  تامین کننده  برداری،  صورت  از  پس  .ندارد مورد  این  در اعتراضی گونه هیچ  حق  تامین کننده و  نماید

 .کند می شده انجام کارهای از قطعی وضعیت

 اختیار می  در است، نیاز مورد کار  ادامه برای و شده احداث کارگاه در که را موقت ساختمانهای و تاسیسات کارفرما )ج

 گیرد. 

خود   تشخیص به و است موجود کارگاه در که را تامین کننده به متعلق وسایل و ابزار و آالت ماشین همچنین کارفرما

 در اختیار است الزم دیگر آالت  ماشین با آنها کردن جایگزین برای که مناسبی مدت برای بداند، نیاز مورد کار اتمام برای

 نماید. )در صورت می منظور تامین کننده طلب حساب به شود، می تعیین طرف دو توافق با که را آنها اجاره و گیرد می

 ) نماید می تعیین ا رابه اجاره دادگستری کارشناس  نظر با کارفرمابها، اجاره مبلغ بر توافق عدم

 تامین کننده وسائل و  ابزار و آالت ماشین از اقالمی خود، طلب میزان به کارفرما باشد، بدهکار کارفرما به تامین کننده اگر

 جاری  رعایت قوانین با و گیرد می اختیار در کرده است را ارزیابی  دادگستری رسمی  کارشناس نظر با در نظر گرفتن  را که 

 آورد.  می در خود قطعی تملك  به کشور،

 را بهای آن و کند می قبول است شده  تهیه قرارداد اجرای برای  و بوده مشخصات  طبق آنچه کار پای  مصالح از  د( کارفرما

 .نماید می منظور وی طلب حساب به تامین کننده خرید مدارک اساس بر

شرایط   با همراه را کار اجرای برای شده سفارش مصالح فهرست درنگ  بی قرارداد، فسخ ابالغ دریافت با تامین کنندهه(  

 که  را سفارش شده مصالح از  اقالمی مذکور فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما برای آنها خرید

 .منتقل نماید کارفرما به را آنها خرید قرارداد تامین کننده تا نماید می اعالم تامین کننده به دهد می تشخیص نیاز مورد
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 به حساب آن مدارک  و اسناد  تسلیم مقابل  در است، شده تادیه  تامین کننده سوی از  مصالح این خرید  بابت که مبالغی

 .خواهد بود کارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خرید بهای بقیه تادیه و گردد می منظور تامین کننده طلب

حاضر   )ه( و  )د( و)ج( های بند  اجرای در  توافق  منظور به کارفرما،  ابالغ تاریخ  از هفته دو ظرف تامین کننده و( هرگاه 

این   نظر .نماید می انتخاب دادگستری  رسمی کارشناس چند یا یك  کارفرما نگردد، حاصل طرفین بین توافق یا نشود

 کننده تامین  بدهی   حساب به و  پردازد می کارفرما را آنان الزحمه  حق و است قطعی  طرفین برای کارشناسان  یا کارشناس

 .کند می منظور

 

است،   مانده باقی کارفرما تحویلی های محل در که را خود تدارکات دیگر و مصالح مازاد که  است مکلف تامین کنندهز(  

 برای خارج تواند می کارفرما اینصورت غیر در .کند خارج شده یاد های محل از کارفرما، ابالغ تاریخ از ماه 3 ظرف حداکثر

 .منظور دارد  تامین کننده بدهکاریهای  حساب به را آن های هزینه و نماید عمل بداند مقتضی که نحو هر به آنها کردن

 قرارداد  خاتمه

 خود یا مصلحت به بنا باشد، تامین کننده متوجه تقصیری آنکه بدون کارفرما قرارداد، موضوع کارهای اتمام از پیش هرگاه

 نباید تحویل، که برای کارگاه کردن آماده تاریخ تعیین با را قرارداد خاتمه بگیرد، قرارداد دادن خاتمه به تصمیم دیگر، علل

 زیان خطر یا بروز موجب آنها ماندن ناتمام که را کارهایی کارفرما کند. می ابالغ تامین کننده به باشد روز 15 از بیشتر

 آن مهلت، در بتواند تامین کننده تا دهد می تامین کننده به بیشتری مهلت و کند می تعیین  ابالغ این در است مسلم

 .نماید تحویل آماده را کارگاه و  کند تکمیل را کارها گونه این

 بپردازد: تامین کنندهآن است که مبالغ زیر را به  کارفرما مسئولیت   صورت ابالغ خاتمه قرارداددر  

انجام گرفته و براساس درصد هر قلم از کارهای    " برای کارهائی که واقعا  تامین کنندهمانده پرداخت نشده مورد استحقاق    -1

 گواهی شده است.کارفرما  مشخص شده در فهرست ریز قیمتهای قرارداد انجام گرفته و توسط  

رای تأمین مواد مورد نیاز کار قبل از تاریخ  ب  تامین کننده کلیه مخارج انجام یافته و هزینه های صورت گرفته توسط    -2

مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخطار کتبی،    اقالم، مشروط بر آنکه  ابالغ خاتمه قرارداد

د. اثبات  سفارش آنها داده شده باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باش

با ارائه نسخه های تأیید شده فاکتورهای سازندگان دست دوم یا سایر اسناد تأیید    کارفرماهزینه های انجام گرفته برای  

 دال بر انجام هزینه ها خواهد بود. توسط کارفرما  شده

را که    مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و  تامین کننده  -3  مووجب قورارداد حق  ب  تامین کننده سایراشیایی 

دریافت بازپرداخت نسبت به آنها را دارد و کلیه طرحها، نقشه های کار، کروکی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به کار را  

نیز همان حقوقی    کارفرما، انتقال خواهد داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه  کارفرما، بر طبق دستورالعملهای  کارفرما  به  

 انجام خواهد داد.  بدست آورده است کسب نماید  کار   در کلیه سفارشها و پیمانهای دست دوم دررابطه با  تامین کننده را که  

 : است زیر شرح به قرارداد دادن خاتمه از بعد اقدامات

 تحویل موقت است یافته پایان که را قسمت آن و گرفته قطعی تحویل است، ناتمام که را کارها از قسمت آن ( کارفرما الف

 مدت مناسبی  در خود، هزینه به است، مکلف تامین کننده شود، مشاهده ناتمام کارهای مورد در معایبی اگر .گیرد می

 در مهلت تامین کننده که صورتی در .دهد قطعی تحویل سپس و نماید عیب رفع شود می تعیین کارفرما توافق با که
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 نماید. بدیهی می نقص رفع به اقدام  15/1 ضریب اعمال با و تامین کننده هزینه به راسا کارفرما نکند، نقص رفع مقرر

 .شد خواهد  آغاز اصالح  تاریخ از کارها، قبیل این تضمین دوره است

 .شود می تهیه تامین کننده توسط شده، انجام کارهای وضعیت ب( صورت

 :شود می اقدام زیر شرح به شده، سفارش و موجود مصالح مورد ج( در

 اسناد خرید طبق است، شده تهیه قرارداد موضوع اجرای برای و بوده فنی مشخصات طبق که کارگاه در  موجود مصالح

 .شود می منظور قطعی  وضعیت صورت در ،تامین کننده

شرایط   با  همراه را  کار  اجرای برای شده  سفارش  مصالح فهرست درنگ  بی  قرارداد، خاتمه ابالغ دریافت با  تامین کننده

 که  را سفارش شده مصالح از  اقالمی مذکور، فهرست دریافت از  روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما برای آن خرید

 .منتقل نماید کارفرما به را آنها خرید قرارداد تامین کننده تا کند می اعالم تامین کننده به دهد می تشخیص نیاز مورد

 به حساب خرید مدارک و اسناد تسلیم مقابل در است، شده تادیه تامین کننده سوی از مصالح این خرید بابت که مبالغی

 .خواهد بود کارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خرید بهای بقیه تادیه و گردد می منظور تامین کننده طلب

اشخاص   و جزء انتامین کننده با را خود قراردادهای تمام قرارداد، خاتمه ابالغ دریافت از پس درنگ  بی باید تامین کننده

 .نماید منتقل کارفرما به را آنها کارفرما توافق صورت در یا  دهد خاتمه ثالث

خاتمه   اثر در و است کرده تعهداتی ثالث اشخاص مقابل در قرارداد، موضوع اجرای منظور به  تامین کننده صورتیکه د( در

 رسیدگی و از پس خسارتها، و ها هزینه این گردد، اشخاص آن به خسارتهایی و هزینه پرداخت به ملزم قرارداد به دادن

 .گردد می منظور تامین کننده بستانکاری حساب به کارفرما تایید

 .گیرد می اختیار در است، شده احداث کارگاه در که را موقتی ساختمانهای و تاسیسات ه( کارفرما

 طرف تعیین  دو توافق با است، شده تامین کننده  به قبالً که پرداختهایی گرفتن نظر در با ساختمانها و تاسیسات این بهای

 .شود  پرداخت نمی کارگاه برچیدن  عنوان به وجهی آن بابت و گردد می منظور تامین کننده طلب حساب به و شود می

 باقی مانده کارفرما تحویلی محلهای  در  که را خود  تدارکات دیگر و تجهیزات  و  مصالح مازاد  که است مکلف تامین کننده و(  

 می صورت، کارفرما این غیر در  .کند  خارج شده یاد  های محل  از کارفرما،  ابالغ تاریخ از ماه  3 مدت ظرف حداکثر است،

 منظور تامین کنندهبدهی   حساب به را آن های هزینه و نماید عمل بداند مقتضی که نحوی به آنها کردن خارج برای تواند

 یا مطرح خود دعوایی داراییهای و  اموال به شده وارد زیان و ضرر به نسبت تواند نمی تامین کننده صورت این در کند

 .نماید ادعایی

 تعلیق  -29 ماده

باید   صورت این در کند، معلق ماه سه حداکثر و بار یك  برای را کار اجرای قرارداد، مدت در تواند می کارفرما  -29-1

 تمام که است مکلف تامین کننده تعلیق، مدت در .دهد اطالع تامین کننده به تعلیق شروع تاریخ تعیین با را مراتب

حراست   و حفاظت شایسته، طور به قرارداد اساس بر را موقت ساختمانهای و تاسیسات کار، پای مصالح شده، کارهای انجام

 .کند

 .پرداخت خواهد طرفین توافق با تعلیق دوران در را تامین کننده باالسری های هزینه کارفرما )ب
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 نماید، خارج کارگاه از تعلیق مدت در است مایل تامین کننده که آالتی ماشین مورد در تامین کننده و کارفرما  -29-2

اساس   بر ماند، می باقی کارگاه در که استیجاری آالت ماشین از تعداد آن توقف دوران به مربوط اجاره .کنند توافق می

 .شود می پرداخت تامین کننده به طرفین توافق

 برای را تعلیق مدت ،کننده تامین   موافقت با تواند می کارفرما باشد، ضروری ماه سه از بیش تعلیق که صورتی در -29-3

 ماه، 3 از بیش تعلیق با تامین کننده موافقت عدم صورت در  .دهد افزایش گفته پیش شرایط با ماه، 3 حداکثر و یك بار

 .شود می داده خاتمه به قرارداد

 نمودن آماده منظور به تامین کننده برای مهلتی تعیین با کارفرما شود، برطرف کار  تعلیق موجب عوامل هرگاه  -29-4

 .کند می ابالغ تامین کننده به را  کار مجدد شروع کارگاه،تاریخ

 :موضوع قرارداد يکاالها ليو تحو   بندي بسته – 03ماده 

  .باشد ی م تامین کننده بسته بندی و حمل اقالم موضوع قرارداد به عهده  ری،یاز بارگ  یهای ناش  نه یهز هیکل -30-1

  ستیبا ی باشد که م ی قرارداد م  زاتیتجه ه یبسته بندی و تخل ری،یموظف به ارائه دستورالعمل بارگ تامین کننده -30-2

 .ردیموضوع قرارداد قرار گ زاتیتجه  لیمبنای بسته بندی و تحو د ییو پس از تا دهیدستگاه نظارت کارفرما رس د ییبه تا

 :ردیمد نظر قرار گ  دی با ریموارد ز ه یو تخل ری یدستورالعمل بسته بندی، بارگ ه یدر ته -30-3

 .شود  دهی و ظاهری اقالم در دستورالعمل د یچشم  ی بازرس -لفا

شود در دستورالعمل    یم  هیکه در مراحل مختلف ته   تیفیو کنترل ک  شیآزما  ، ینامه های بازرس  یتمام مدارک و گواه  -ب

 شود.  دهید

 بازرسی، آزمايش و تهیه گزارش   –  13ماده 

اعالم مینماید و قبل از بسته    تامین کننده تحویل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که    -31-1

بندی، زمانی مجاز است که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقالم بدون گواهی  

 اعالم خواهد نمود.  تامین کننده بازرس جلوگیری خواهد نمود. در صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به 

  بازرسوی   موردتحویل،    قبل از  یا  دوره ساخت و  شود در  تهیه می  ساخته و  تامین کنندهطرف   زکه ا  اقالمیکلیه    -31-2

  تامین کنندهکنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت    گرفت.  خواهند   قرار  نمایندگان کارفرما 

 میباشد.  تامین کنندهازرسی بعهده نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنین کلیه هزینه های ب

موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل بازرسی و کنترل کیفیت را برای کارفرما ارسال نماید    تامین کننده  -31-3

المللی  و در صورتیکه برای آزمایش های اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهای بین

 مورد تایید کارفرما انجام خواهند شد. 

تهیه شده است طبق مشخصات مشروحه در قرارداد    تامین کنندهکه از طرف    ی ر موقع بازرسی، اقالمدرصورتیکه د   -31-4

  تامین کننده نباشند، بازرس مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید )با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه 

یا اصالح آنها را نموده است امتناع نماید کارفرما می تواند به هر    که کارفرما تقاضای تعوی یاز تعوی  یا رفع عیوب اقالم

در مورد تعوی  یا اصالح این نوع اقالم را به    تامین کنندهطریق که صالح میداند این اقالم را جایگزین نموده و امتناع  

این    21بر طبق ماده    رات ع خساتلقی نموده و برای جبران این نو  تامین کنندهمنزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات  

 در انجام کارها، فسخ نماید.   تامین کننده، قرارداد را بدلیل تخلف 28طبق مفاد ماده  ای قرارداد عمل نماید، 
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بازرسی،    -31-5 از طرف    اقالمی درصورتیکه در موقع  طبق مشخصات مشروحه در    شده استتهیه    تامین کنندهکه 

تامین  و همچنین    )با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید بازرس  ،  نباشندقرارداد  

گردد ظرف مدت  گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کنترل فنی بازرس کارفرما اعالم میمتعهد می  کننده 

تقاضای تعوی  یا اصالح    کارفرما که    اقالمیاز تعوی  یا رفع عیوب    تامین کننده. در صورتیکه  سازدیك هفته برطرف  

تامین  را جایگزین نموده و امتناع    اقالمطریق که صالح میداند این    به هر  می تواندکارفرما  آنها را نموده است امتناع نماید  

تلقی نموده   تامین کنندهنزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات را به م  اقالمدر مورد تعوی  یا اصالح این نوع  کننده 

  تخلفقرارداد را بدلیل  ،  28  طبق مفاد ماده ، یا  این قرارداد عمل نماید  21جبران این نوع خسارات بر طبق ماده  و برای  

 فسخ نماید.  ، در انجام کارها تامین کننده

کدها و استانداردهای مورد نیاز برای طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید مطابق استاندارد مورد   -31-6

 باشد. کارفرما تأیید 

 قرار گیرد. کارفرما ها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس   گواهی آزمایش  -31-7

  تامین کنندهتحویل شده اند،    تامین کننده که از طرف    اقالمی هرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن    -31-8

نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم   قصوری که در اجرای مفاد قرارداد   یا را از مسئولیت او در مقابل عیوب و  

 گردند معاف نمی نماید. 
 فراهم آورد. کارفرما  برای بازرس را  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزم کننده تامین  -31-9

 نشانی طرفین قرارداد – 23ماده 

نشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت  

موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده کلیه  قرارداد تغییر دهد باید  

ها ابالغ شده تلقی  نامه ها ، اوراق و اظهارنامه ها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن

 خواهدشد.

 نسخ قرارداد  –  33ماده 

هر سه نسخه پس از مهر و امضای طرفین قرارداد  نسخه اصلی که    ماده و سه   33  در و پیوست های مربوطه  این قرارداد  

  تامین کننده که دو نسخه آن برای کارفرما و یك نسخه برای    دارای اعتبار یکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید 

 میباشد.
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 تامین کننده کارفرما                                                                       

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

 

 )مديرعامل و عضو هیات مديره(   .................................                 محمد محیاپور )مديرعامل و عضو هیات مديره( 

 

 

 جعفر صالح )عضو هیات مديره(           

 
 
 
 
 
 

          



توضيحاتواحدتعدادليست اقالم رديف
قيمت واحد

ريال

مبلغ كل 

ريال

داراي محفظه پخت جوشي،عدد3ديگ چلو پز1380

4اجاق پلو پز زميني چهاررديفه كوره دار2

1اجاق چهار شعله فر دار 3

3ميز كار استيل 4180
ميز كار به طول 180سانتي متر و ارتفاع 

45سانتي متر

تفلن رويه 10سانتي2ميز تخته كاري 5150

ميز كار به طول 150 و ارتفاع1ميزكار استيل 6150

 ابعاد 350در 720سانتي مترمترمربع25هود مركزي ابعاد 350در 720سانتي متر7

ابعاد 120در280مترمربع3.36هود ديواري-ا8

جنس بدنه تماما از جنس استنلس استيلدستگاه1سرخ كن  ريلي 9

دستگاه زرين عريض،700سيخ،دستگاه1كباب پز اتوماتيك با جك هيدروليك10

دستگاه1كباب پز  سنتي 150 11

1ميز كار استيل12100
ميزكار استيل طول 100 در عرض 80 با 

طبقه و پاتراكي

ابعاد 400*120سانتي مترمترمربع4.80هود ديواري 13

1يخچال كبابي 14140

3پاتيل خيساندن برنج 15

2يخچال ايستاده دو درب16

بدنه استيل،تمام گيربكسي،1پوست كن سيب زميني17

1سبزي خرد كن18

4وان شستشو 19100

1سينك دولگن 20150

1چرخ گوشت 42گيربكسي تمام استيل 21
بدنه و سيني دستگاه تماما از ورق  استيل 

ضد اسيد و ساير قطعات (تنه ، ماردون و 

طوقه) از نوع چدن با پوشش قلع

2ميكسر گوشت 60  ليتري22

1وان23180

ليست اقالم مورد نياز آشپزخانه



1قفسه ظروف بزرگ 24

2قفسه ظروف 25

2ترولي آبچكان26

1آسياب برقي27

10چاقو28

2گرمخانه ايستاده29

پنج طبقه،تماما ساخته شده از ورق  

استنلس استيل،داراي دو عدد شير 

ترموكوپل دار داراي نشانگر بخار و 

درجه حرارت،بدنه دو جداره و داراي 

عايق حرارتي،تيان گاز

1اره استخون بر30
داراي ميز كار استيل ضد زنگ با 

ضخامت 5 ميليمتر

1فريزر ايستاده 4درب 31

1خالل كن اساليسر32
داراي بدنه فلزي يا استيل،داراي تمامي 

تيغه ها

1ميز خروج 3370

ابعاد 110*70*85 سانتي متر1ميز ورود لگن دار  34

1سينك دولگن 35120

2سيخ شور  اتوماتيك36

1چليك سيخ37

10قفسه انبار گالوانيزه 38

5چيليك حبوبات 39

28قفسه سردخانه40

هيدروليك1سيخ گير مبله آبگرم 41900

جمع نهايي به عدد (بدون ارزش افزوده)

جمع نهايي به حروف (بدون ارزش افزوده)
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