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 TOP از تأمین متریال پایپینگ الین ازت و اکسیژن "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

از طریق را  " گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 واگذار نماید. شرایطبه پیمانکار واجد  کشوری -عمومی برگزاری مناقصه

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

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

اونت بازرگانی، ، مع22تین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پالک تحویل مدارک : تهران، میدان ارژان -

 اقدام نمایند.تحویل گیرنده اقای قاسمی 

 یل می باشد:می باشد. بنابراین نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذ دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت  -

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

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

  .ع رسانی خواهد گردیدالاط "ج"ارایه پیشنهاد مالی پاکت 

 09130405904ماس جناب اقای مهندس عظیمی نژاد و تبا  بیشترجهت کسب اطالعات و مشخصات فنی  -

 هماهنگی فرمایید.

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های

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

 تماس حاصل فرمایید.اداری 

 

40/20/1401 : اخرین مهلت ارسال مدارک  
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 مناقصهدعوت نامه شرکت در 

 

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

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

 

 و احترام با سالم

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

حیاء اهن کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات اTOPتأمین متریال پایپینگ الین ازت و اکسیژن از  " متریال

 اید. اقدام نم سیرجان كارخانهمحل  در "طبق مشخصات فنی پیوست گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل اسفنجی

 

 مناقصه( موضوع 1

هن کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اTOPتأمین متریال پایپینگ الین ازت و اکسیژن از  "

 فعالیت ها در پیوست آمده است. كه شرح " گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل اسفنجی

 

 پروژه تحویل( 2

وسعه تشركت  تیمجتمع گل گهر، سا یجاده اختصاص راز،یجاده ش 50 لومتریك رجان،یكرمان، س "مناقصه موضوع  تحویل محل

 باشد. می " آهن و فوالد گل گهر

 

  زمان اجرای پروژه (4

با بازه  مناقصهجواب  بهباشد و  می روز 02 قرارداد و پیش پرداخت موضوع قرارداد از تاریخ تنفیذتامین متریال براى  زمان پیش بینی

 ماه نیز دوره ضمانت خواهد بود. 12 ضمن اینکه  روز ترتیب اثر داده نخواهد شد. 20تحویل مدت دار بیش از 

 

 ( اسناد مناقصه 5

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

   .comwww.gisdco  آدرسسایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به  
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 تضمین شرکت در مناقصه  (6

 )مطابق با فرمت داده شتتدهب به نفع نامه بانکیصتتورت ضتتمانتبه استتت كه باید ریال( میلیارد چهار) ریال  4,000,000,000 مبلغ

حداقل های فوق باید گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمینكارفرما و به نام شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به دستگاه مناقصه

 اه دیگر نیز قابل تمدید باشد.مها بوده و برای سه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد سه ماه

 

 ( کسورات قانونی و مفاصا حساب تامین اجتماعی7

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

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

 وع قرارداد  وتحویل قطعی موض 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

دستگاه  قت و نیم دیگر آن پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائیداز صدور گواهینامه تحویل مو پس كار انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، نظارت

ه تسوی و نهائی وضعیت صورت نماید پرداخت عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف بیمه: پیمانکار

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

 د.با كد كارگاهی اولیه .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتماعی فعال می باش

 

 نحوه ارایه پیشنهاد( 8

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

ایستی به صورت قیمت ها بدر مرحله پیشنهاد مالی ) ج ب به ادرس قید شده در دعوتنامه ارسال گردد.  جداگانه ممهور و در بسته

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

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

 رنامه، آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی، كد اقتصادیتصویر اساسنامه، اظها -1

 ا )رضایت كارفرمایان قبلیب  هها، سوابق كاری در كارهای مشابه و  تقدیر نامهگواهی صالحیت -2

 تامین متریال پایپینگنمونه قراردادهای پروژه های اجرا شده یا در دست اقدام، حداقل سه مورد نمونه قرارداد  -3
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  (  اعتبار پیشنهاد9

بلغ كل می باشد. مدرصد  80پیش پرداخت . مبلغ بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد روز 45 پیشنهاد باید تا

ز بانک پاسارگاد و امی باشد. واریز پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی بی قید و شرط بغیر روز 20پیش بینی شده زمان 

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

 

 نحوه ارایه پیشنهاد( 10

 ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت دو مرحله ای می باشد. 

 د:می باشد. بنابراین نحوه ارسال پاكات مناقصه به ترتیب ذیل می باش دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت 

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

هاد مالی پاكت پیشنهاد فنی ارائه شده توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از تایید، نحوه ارایه پیشن. تحویل نمایند

 .ع رسانی خواهد گردیدالاط "ج"

 

  (  اعتبار پیشنهاد11

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.  45پیشنهاد باید تا 

 

 تسلیم پیشنهاد( مهلت و نشانی 12

شنهادها باید حداك ساعتپی شانی  به 04/02/1401مورخ  14 ثر تا  سی و یکم غربی، تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابن ان 

ماس تواحد بازرگانی جناب آقای قاستتمی با شتتماره  1516646111كد پستتتی ، شتتركت توستتعه 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

 اصل فرمایند:حتوانند با اطالعات ذیل تماس گران مى مناقصه، مناقصهموضوع برگزاری سوال در رابطه با هرگونه  در صورت وجود

عظیمی مهندس ناب اقای جبا با جناب اقای و مالی ارائه پیشنهاد فنی  از قبل سوال از موارد فنی پروژه،در صورت نیاز به  گران مناقصه

 .ندینمااعالم نظر تماس و نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی خود  30405904091و تماس  نژاد

 در موارد نیاز به مراحل بازرگانی به شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.

 قاسمیمسئول پاسخگویی : آقای 

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 
 

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

نهایی و گواهی  اكتورو و تحویل فارسال به سایت سیرجان  وصورتجلسه و تایید فنی   و بازرسی وتسویه حساب كامل، بعد از تامین كاال

 صورت می پذیرد. 22پالک  31ارزش افزوده به دفتر مركزی تهران به آدرس میدان آرژانتین، خیابان الوند، كوچه 
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 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 4از  4صفحه  1401 هارب ق1010/01: قراردادشماره  دعوت نامه

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 گردد:نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل مینهاد میقیمت واحد را پیش

شخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادی بیشتر است ، م مناقصهكنترل محاسبات برنده  در صورتیکه پس از -الف

 یابد.قیمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

ه جمع از عدد پیشنهادی كمتر است قیمت كمتر ك مشخص شود مناقصهكنترل محاسبات برنده  در صورتیکه پس از -ب

 باشد.مالک عمل می

یمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد مالک درصورتیکه ق -پ

 باشد.محاسبه عدد كمتر می

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

 قیمت ارائه گردد.

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

فروشنده  ب توسطپیش رو می بایست به صورت مکتو مناقصهاجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد 

وضوعاتی بررسی ماعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعیین برنده توسط،  مناقصهو براساس دستورالعمل شركت در 

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

 اد قرار خواهد گرفت.مبنای عقد قرارد مناقصهاسناد 

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

        .اعالم خواهد شد به پیمانکار مقرر مهلت از قبل ساعت
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  مناقصهمناقصه  دردر  شرکتشرکت  دستورالعملدستورالعمل
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 فهرست:

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 مناقصهاسناد      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه   6ماده 

 مشخصات فنى    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 
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 مقدمه (1

کارخانه  TOPپایپینگ الین ازت و اکسیژن از  تأمین متریال " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

طي که در را با شراي "  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 ه پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بکشوري  -مناقصه عمومي شده است از طريق برگزاري ادامه ذکر

 شرح کار  (2

کارخانه اکسیژن به درون  TOPتأمین متریال پایپینگ الین ازت و اکسیژن از  "  مناقصههدف از برگزاري اين 

ر اسناد فني مدارک موجود دبراساس  "  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

  مي باشد. پیوست

 اسناد مناقصه (3

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

 ناقصهشرکت در م نامهدعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

  پیش نويس قرارداد 

 فرم ضمانت نامه 

 

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

 ،عات الزمم اطالکرده و تما گر، بايد قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيمناقصه -3-3

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

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

  .وده شودبه اسناد مناقصه افز ايکه طي الحاقیه مگرآن
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قصه ناد منافني منضم به اس اطالعاتمنضم به اسناد مناقصه را بر اساس  مشخصات فنيمناقصه گر بايستي  -4-3

مايد. در الم نمطابقت و کنترل نمايد و در صورت اختالف مراتب را طي گزارشي در پاکت ب اسناد مناقصه اع

 .ي باشدتغییر احجام قابل پذيرش نمغیر اين صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعايي مبني بر 

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

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

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

تواند به يمسوالي داشته باشد،  رد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام ياگران که در مويک از مناقصههر  -6-3

ايد. توضیح کتبي بنم گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريافتمناقصه(، يا الكترونیكي)فیزيكي صورت کتبي 

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

 را قبل گر بايد اين اشتباه و اشكالو غیره داشته باشد، مناقصه تاشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

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

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

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

 .نظر وي تلقي خواهد شد

 خواست شده ازدر پاسخ به توضیحات درمناقصه  اسنادعیین شده در تواند در هر زمان تا تاريخ تمي زارگمناقصه -7-3

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

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

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

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

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

 اشد:بيل مي مي باشد. بنابراين نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذ دو مرحله ایمناقصه حاضر به صورت 

ان و ا در زمررا شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فني خود  "ب"و  "الف"مناقصه گران در ابتدا مي بايست پاکت 

ه ارايه ، نحویدپیشنهاد فني ارائه شده توسط واحد مهندسي بررسي شده و پس از تاي. محل مقرر تحويل نمايند

  .ع رساني خواهد گرديدالاط "ج"پیشنهاد مالي پاکت 
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 محتوي پاکات الف، ب و ج مناقصه مي بايست به شرح ذيل تنظیم گردد.

یشنهاد پمه و ضمانت ناگران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج در اين سند،  نسبت به تهیه مناقصه -1-4

دفتر کارفرما ه ب 04/02/1401 روز 14ساعت تا حداکثر  نهاد خود راپیشبه زبان فارسي اقدام نموده و  فني

اونت بازرگاني، تحويل ، مع22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم غربي، پالک  نشاني: به

س از تاريخ پتحويل و رسید آن را دريافت دارند. به پیشنهاداتى که  09133919110گیرنده اقاي قاسمي 

 رر، ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.مق

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

 داشته باشد.

 ي مي گردد.یش بینروز پ 20مدت اجراي پروژه از زمان بسته شدن قرارداد و انجام پیش پرداخت به مدت  -3-4

ه که در صورت تايپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطمالي بايد ب -نيپیشنهاد ف -4-4

عمل در يک بندى و به همراه ساير اسناد مندرج در دستورالشود، در پاکتهاي جداگانه بستهادامه بیان مي

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

نه جداگات اکي پا د ممهور به مهر و امضاء نمايندگان مجاز شرکت باشند و درکلیه پاکتهاي الف، ب و ج باي -5-4

بر روى  ل زيرگر و موضوع مناقصه بايد به شكبه صورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 کلیه پاکتها درج گردد:

  

 کارخانه فوالدسازی تأمین متریال پایپینگ الین ازت و اکسیژن

 گهرتوسعه آهن و فوالد گلشرکت       

 ق 1010/01مناقصه شماره     

 -----پاکت .... حاوی    

 -----: گرمناقصهنام  

 -----: گرمناقصهنشانی  

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

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

یباشد. اين م ریال( 4،000،000،000) ریال میلیارد چهارمبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت -1

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

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

م به صورت لزو ماند و درنزد کارفرما مى تضامین قراردادينامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضمانت -2

بول در ابل ققگر و يا تأخیر غیر شود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصههزينه برنده مناقصه تمديد مى

اى اين حق را بر، تضامین قرارداديه مناقصه و عدم تحويل روز( پس از اعالم برند بیست) 20امضاى قرارداد طى 

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

تردد ًا مسچنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگشايي نشده عین -3

 خواهد شد.

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

 ه گردد.مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الكترونیكي ارائ "ب"ات موجود در پاکت کلیه اطالع 

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

ندي تقسیم ب هاگونه تغییرى، در زونكناساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هیچ

 د:و ارائه میگرد

 : بخش اول

 قتصاديکد ا، تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي 

 ان فرماي)رضايت کار ها، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير نامههاگواهي صالحیت

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

 گان )پیمانكاران(تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازند 

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

 مبلغ قرارداد .
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 : بخش دوم

هبود )در ببراي  پیشنهاد فني پیمانكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي

سناد از مشخصات فني مندرج در ا فروشندهفني  صورت وجود( به همراه لیست انحراف پیشنهاد

 )صورت وجود( 

  بخش سوم:

قصه. سناد مناابازرگاني، قراردادي و ...  شرايطدر مورد  فروشندههر گونه نظر و تغییر پیشنهادي 

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

ر ر گیرد. دسي قرارد بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد بررپیشنهادي دا

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

 

 بخش چهارم:

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

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

 نشده و يا حذف شده باشد.
 

ا گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یك از اعضتوضیح: در صورتی که مناقصه

 نامه موافقت از ل، همراه با نسخه ایاساس این دستورالعم های جداگانه مدارك خود را برباید در زونکن

  نمایند. ارایه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

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

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

 .باشندمسئول می اجرایی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یك هر سهم درصد -

 .اعضا  از یك هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -

 گر و امضای قرارداد صحت و سقمکارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه

 .شده را بررسی نماید اطالعات ارائه

 

 



  

کارخانه اکسیژن به درون  TOPتأمین متریال پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 18از  8صفحه  1401 بهار ق1010/01شماره قرارداد: دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

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

 باشد. در اين فرم قیمت و جدول مشخص شده 

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

 معتبر باشد. روز 45 حداقل يستي تا زمان انعقاد قرار داد به مدتپیشنهاد قیمت با -3

ود  ت وجشود. در صور مبلغ مشخص شده در پیشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه -4

شنهادى بلغ پیممیان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان  هرگونه تناقض

قرار  شود و چنانچه تناقضى میان قیمت واحد و قیمت کل باشد قیمت کل مالک عملفته مىدر نظر گر

 خواهد گرفت.

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

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

 .است گرديده منظور

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

جتماعي، بیمه تمام ا تأمین بیمه قانوني، عوارض ساير گمرکي، باالسري، مالیات، عوارض يهاهزينه ،گرمناقصه

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

 است، شور(ک خارج يا داخل به )مربوط مشابه يهاساير هزينه وضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است 

 ييهاهزينه امتم شامل قیمتها، اين همچنین، شده باشند. مستثني روشني به مناقصه، اسناد در که اين مگر

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

 در رکتش 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 جملهاعالم گردد و فروشنده کلیه هزينه رياليوشنده مي بايست به صورت کل مبلغ پیشنهادي فر -7

در آن  ينه ها رااير هزسهاي خريد اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه هاي انتقال و ....( و 

ل ت گیرد. کيي صورنها ادعاو هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آمنظور نموده 

پرداخت دار و تايید خري فروشنده يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي  ریالیبصورت فقط  نیز مبلغ قرارداد

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

 ،رمعتب زودهر ارزش افب اتیمال يگواهو  ي(اتیق نمونه سازمان امور مالطب)فاکتور بصورت مجزا و در ازاي ارائه 

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

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

 خود پیشنهاد به آن را و کرده اماقد آن، تكمیل و تفصیلي فهرست تهیه به نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .نمايند پیوست

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

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

 بود. خواهد مبنا

 

 نهادهاارزیابی پیش (5

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

 ايد هیچگونهنب و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. پیشنهادهايشان مورد

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

 شود.مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء

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

عاي قصه حق ادناه مبه هر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برند

 جبران خسارت نخواهد داشت. 

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

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

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

ات وضوع عملیبا م برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط

 مورد مناقصه مي باشد.

حت تخلفین اند مناقصه باطل خواهد شد و متهرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تباني کرده

 ر پروژه هاي بعدي محروم مي شوند.پیگرد قانوني قرار گرفته و از شرکت د
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 انگرمناقصهسئواالت  (6

ي نامه ط ود راختوانند سئواالت گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -1

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

 09130405904س عظیمي نژاد و تماس جناب اقاي مهند جهت کسب اطالعات و مشخصات فني با -2

 هماهنگي فرمايید.

هن و فوالد گل آشرکت توسعه  ،22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سي و يكم، پالک آدرس:  -3

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

 212داخلي  4-02188197672

ايت سدر  تبىکتوسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسمًا بصورت هرگونه تغییر يا اصالحى که  -4

 گران دعوت شده خواهد رسید. به اطالع مناقصه اينترنتي شرکت

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

کسب  عالم وصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد ابايد هرگونه مغايرت احتمالي در مشخ

ي صات فنمشختكلیف کند. بديهي است امضاي قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهاي مشخص شده در 

 د.شخواهد با قیمتهاي پیشنهادي است و هیچ يک از کارهاي مندرج در مشخصات فني، کار جديد تلقي ن

 ند.کتعیین مى اکثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما،مشخصات فنى، حداقل و حد -2

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

وضوع کار م گر بايد از تكمیل بودن اسناد براى انجامشود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 شته باشد.را دا صوص انجام پروژه موضوع قراردادداد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخقرار

 بازرسی تجهیزات (8
يه خذ تايیدانسبت به تهیه مدارک مهندسي و بازرسي و  تامینفروشنده موظف است پیش از شروع فرآيند  -1

 اقدام نمايد.  خريداراين مدارک از دستگاه نظارت 

يس پیش نو در بخش بازرسي تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فني ضمیمه فرم خريدارت حداقل الزاما -2

لیه کر است قرارداد آمده است که مي بايست مبناي پیشنهاد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. الزم به ذک

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

طابق مست نهايي تمربوط به اين مناقصه اعم از بررسي اولیه پروژه، اجرا، بازرسي و عملیات  کلیهانجام  -3

 انجام گردد.فايل هاي ضمیمه 

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

 را کتبا اخذ نموده باشد کارفرماتايیديه 
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 مدارك ارزیابی فنی :الف پیوست

به  کتمشار يضااطالعات اين بخش براي هريک از اع ،گرددصورت مشارکتي ارائه ميه که پیشنهاد ب توضیح: درصورتي

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

د را ستي مواران جهت ارسال پیشنهاد خود بايفروشندهطبق جدول ذيل انجام مي پذيرد و  فروشندهامتیاز دهي به 

 حظه نمايند.مال

 

 

 جدول امتیاز متوازن: -1

 

 امتیاز کسب شده امتیاز کل شرح ردیف

  10 و چارت سازماني شرکت فروشندهسازمان مديريتي و اجرايي  1

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

  10  يحسن سابقه در کارهاي قبل 3

  20 توان مالي 4

  5  فروشنده کارکنانو  رکزيدفتر مامكانات  5

  10 امكانات عمومي و تجهیزات شرکت 6

  10  و گواهیهاي مربوطه تتضمین کیفی سیستم 7

  5 کار مختلف قسمتهاي انجام بندي زمانارائه برنامه  10

  100 جمع
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 اطالعات عمومي شرکت -2

 ( اطالعات شرکت 1

  نام شرکت

  تاريخ و محل ثبت

  لیتمحل اصلي فعا

  شماره ثبت

  نوع شرکت

گواهي صالحیت پیمانكاري 

 )رشته و رتبه(

 

  هاساير گواهینامه

  مالكیت

                       شماره اقتصادي

  سرمايه ثبت شده

  آدرس دفتر مرکزي

نام شخص پاسخگو براي 

اين پروژه، تلفن و پست 

 الكترونیكي

 

  سايت اينترنتي

اساس موضوع فعالیت بر 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

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

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

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 در سه سال گذشته فروشندهوضعیت مالی ( 3

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

1.  96   

2.  97   

3.  98   

 

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

 .تضمینها و وام از اعم مالي، مختلف

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

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

 شرح کار  موضوع پروژه رديف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ريال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پیشرفت

1.  

 

 

 

 

      

2.  

 

 

 

 

      

3.  

 

 

 

 

      

4.  

 

 

 

 

      

5.  

 

 

 

 

      

 

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد
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 پروژه مهم( 5)  فروشندهسوابق کاري عمومي  2-4

 

 شرح کار  وژهموضوع پر رديف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ريال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پیشرفت

1. 

 

 

 

 

      

2. 

 

 

 

 

      

3. 

 

 

 

 

      

4. 

 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

 

      

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد
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 قبلییا گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان  هاامهتشویق ن (5

 .مودي حسن انجام کارها و ... را ضمیمه خواهد نهاو گواهي هادر اين بخش تشويق نامه گرمناقصه

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی ،( امکانات6

 تعداد کارکنان ثابت در دفتر مرکزی:

 تعداد کارکنان پاره وقت در دفتر مرکزی:

 :هاد کارکنان در سایتتعدا

 

 لیست کارکنان کلیدی( 6-1      

ف
دی

ر
 

 نام و

 نام خانوادگی

مدرك و رشته 

 تحصیلی

تاریخ 

اخذ 

 مدرك

 سابقه کار

 )سال(

مدت همکاری 

با پیمانکار 

 )سال(

تخصص و شرح کلی 

مسئولیت در این 

 پروژه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

 گر الزم است لیست تايید شده بیمه تامین اجتماعي نامبردگان فوق را ارائه نمايد.* مناقصه

 ائه کند.گر الزم است چارت سازماني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر براي اجراي اين پروژه را ار** مناقصه
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 شرکت:ی هاامکانات و توانایی  (6-2

 

 )ملکی و استیجاری قید گردد( فروشندهالف( لیست تجهیزات 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 ( سایر امکاناتج
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 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله 

  نآمیمه ضنیاز  داست و کلیه مدارک مور دهشالت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده سئوابه کلیه 

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

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

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 

رائه اناشی از ی قانونی هاازاتجقبول م بات برسد عالوه برثفوق به انانچه خالف هر یك از بندهای چ   

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

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 

 

 

 

 تاريخ :  /   /                                         :شرکتنام 

 امضاء مجاز  نام و نام خانوادگي و

 و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :
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 هب انم خدا
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 فی مابین

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 و

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

 

 ق1010/01شماره قرارداد: 

 1401/.../...تاریخ قرارداد: 
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با ن سیرجان شهرستادر اداره ثبت  3136 به شماره ثبت  توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت فی مابین اين قرارداد 

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

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

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

 .........................قتصادی ا دك و ........................دارای شناسه ملی  ................ثبت شده به شماره  .........................سو و شركت 

نی ، به نشا ات مديرهرئیس هیبه عنوان آقای .......................................................  نمايندگیبه 

از ،شود نامیده می فروشندهين قرارداد ا ردكه  ........،................. ................................................... كدپستی..............................

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

 قرارداد موضوع – 1 ماده

ه درون کارخانه اکسیژن ب TOPتأمین متریال پایپینگ الین ازت و اکسیژن از رداد عبارت است از قرا موضوع

وسعه آهن شركت ت برایپیوست با مشخصات    گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 .دمندرج در قراردا طيشرا ريسا وبر اساس مشخصات مندرج و فوالد گل گهر 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زير مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد اين

 قرارداد حاضر -1

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

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

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

محیط  و بهداشت يمنی،ا 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 امانج منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین كه اصالحی و تکمیلی اسناد -5 

 .شود می توافق قرارداد طرف دو بین

 مصوب های گزارش و مدارك -6

 

 پیوست های قرارداد

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

 

 



 

کارخانه اکسیژن به درون  TOPتأمین متریال پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 13از  3صفحه  1401 بهار ق1010/01شماره قرارداد:  متن پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 قرارداد  مبلغ – 3 ماده

مقط وع  ه ص ورتب ( ..................وفحر..............ريال ) بابت تامین تجهیز موضوع قرارداد به میزان .....عدد......... مبلغ قرارداد

 تعیین و توافق گرديد.

 شدكلیه پرداختهای قرارداد به صورت ريالی می با -3-1

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

، تورم های ديگر از قبیل سود فروشنده، ريسكمبلغ فوق شامل فروش تجهیز موضوع قرارداد و كلیه هزينه : 1تبصره 

طور زوده( و برزش افااحتمالی، كلیه حقوق دولتی و كلیه كسورات قانونی و همچنین كلیه عوارض متعلقه )بجز مالیات بر 

 كلی تمامی عوامل مؤثر در ارتباط با موضوع قرارداد میباشد.

ار خت آن به عهده خريددرصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پردا 9به مبلغ كل قرارداد به میزان  : 2تبصره 

ر ارزش مالیات ب اهیگو است. )منوط به ارائه فاكتور طبق نمونه سازمان امور مالیاتی، توسط فروشنده به خريدار و ارائه

 افزوده(.

 پرداخت نحوه -4 ماده

ان به عنو مبلغ قرارداد را درصد 80ا سقف تخريدار حداكثر ، فروشندهدر صورت درخواست : پیش پرداخت

ت پرداخ شندهفروبه  خريدار ، ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و مورد تايیدل ارائه ادر قببصورت ريالی و  پرداختپیش

 اين مبلغ به تناسب و از صورت وضعیت های فروشنده كسر می گردد. دينمای م

 و ارائهی ماينده ونخريدار و يا به دستگاه نظارت  خريداردرب انبار  تجهیز مربوطهپس از تحويل  مابقی مبلغ قرارداد

 پرداخت وشندهفردر وجه خريدار و كسر كسورات قانونی، دستگاه نظارت  ديیتا، پس از  فروشنده یاز سوصورت حساب 

 ی گردد.م

 مدت قرارداد -5 ماده

ز اشمسی ماه  12 دموضوع قراردا از تاريخ تنفیذ قرارداد می باشد و دوره تضمین روز 20موضوع قرارداد،  انجام مدت

 تاريخ تحويل موقت می باشد.

 تنفیذ  قرارداد -6ماده 

 قرارداد با حصول شرايط ذيل تنفیذ شده تلقی می گردد:

 اردادامضاء قر (1

 ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت توسط فروشنده (2

 (ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات توسط فروشنده2

 ( نامه ابالغ شروع به كار از سوی خريدار به فروشنده 4
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م مايد عدن دی اقدامبايست حداكثر ظرف يك هفته پس از امضای قرارداد نسبت به ارايه كلیه تضامین قراردا فروشنده می

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

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

 موضوع قرارداد زاتیتجه تحویلمحل  -7 ماده

اده اختصاصی ج 5جاده سیرجان، كیلومتر  50اقع در استان كرمان، كیلومتر محل تحويل تجهیزات موضوع قرارداد و

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

  بهاء آحاد تعدیل - 8 ماده

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

 

 قانونی کسورات - 9 ماده

در اين  و باشد ق كسورات قانونی به موضوع قرارداد پرداخت كلیه كسورات قانونی به عهده فروشنده میدر صورت تعل

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

 نظارت بر اجرا -10 ماده

 ست از طرفموده انپیوست آن تقبل  نظارت بر اجرای تعهداتی كه فروشنده بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك

ت و دستورا وواگذار گرديد. فروشنده موظف است كه موضوع قرارداد را طبق نظر  مهندسیخريدار بر عهده مديريت 

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

 فروشنده نخواهد بود. یهاتیمسئول فعدستگاه نظارت را است كه نظارت یهيبد

 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمین -11 ماده

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

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

 .می گردد. عودت فروشنده به قطعی موضوع قرارداد و تائید دستگاه نظارت

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

ائید يل قطعی و تدور گواهینامه تحويل موقت و نیم ديگر آن پس از صدور گواهینامه تحوازص پس كار انجام حسن كسور

 .گرديد خواهد مسترد فروشنده به دستگاه نظارت،

غ سپرده دل مبل: در صورت درخواست فروشنده و ارائه تضمین مورد تايید خريدار و تايید دستگاه نظارت، معاتبصره

 .ذير می باشدباقیمانده( بعد از تحويل موقت امکان پ %50ازی سپرده مذكور )حسن انجام كار باقیمانده ، آزادس
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 فروشندهدات اییت -12 ماده

 الزامات و اتخدم حدود و نموده مطالعه كامالا  را مربوطه مدارك و اد و اسنادقرارد كه نمايد اعالم می فروشنده -12-1

خصوص  نيدر ا شيخو يیانجام پروژه و توانا تیو از قابله است نمود شناسايی و بررسی كامالا  را آن در شده تعريف

 .حاصل نموده است نانیاطم

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

ار ارداد در اختیهای اجرای تعهدات خود را بر اساس قرنمايد كه دانش فنی و ساير نیازمندیاعالم می فروشنده -12-3

 .تواند آنها را تامین نمايددارد و يا می

ط به كار وانین مربونمايد كه از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قید میيتأ فروشنده -12-4

ت كند. ا را رعايهمه آنه ها و عوارض كامالا مطلع بوده و متعهد استو تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات

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

 فروشندهتعهدات  -13 ماده

ه و عوامل یمه حمل، بیمه حادث، بتجهیز موضوع قرارداد ارسال و كلیه مسئولیت های مربوط به بارگیری، حمل  -13-1

 .به عهده فروشنده می باشدیاز، ير بیمه های مورد ناجرايی، و سا

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

ا ر نون كارات قاو مقرر یو حفاظت فن یمنيكار، سالمت افراد و ايمنی محیط كار را بعهده داشته و اصول و مقررات ا

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

بدون  خريدارد با و يا ساير افراد طرف قراردا خريدارشود كه از بکارگیری يا استخدام كاركنان متعهد می فروشنده -13-3

 .خودداری نمايد خريداراجازه كتبی 

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

 ان تأمین اجتماعی پرداخت نمايد.های متعلقه را به سازمنموده و حق بیمه

 يا به سبب وای كه ممکن است قبل يا هنگام تحويل و يا انجام موضوع قرارداد ونه حادثه يا صدمهمسئولیت هرگ -13-5

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

ن وی نمايندگا وريدار اموال فروشنده، خريدار و يا اشخاص ثالث وارد آيد، جزئا و كال به عهده فروشنده خواهد بود و خ

 مسئولیتی در مورد پاسخگويی به مراجع ذيربط نخواهد داشت.

می  ده فروشندهرارداد در دوره تامین از شروع قرارداد تا تحويل موقت، بعهفاظت از تجهیز موضوع قنگهداری و ح -13-6

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

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

ايط و شربا تجهیزات الزم  يی پروژه،اجرا فروشنده موظف است خدمات موضوع اين قرارداد را طبق مشخصات -13-8

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

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

اقدامات  ارش ها وبديهی است؛ تأيید گز الزم را حفظ نمايد. داری و امانتكارفرما صرفه و صالح  ،تمامی مراحل كار

شتباهاتی اقص يا فروشنده بوسیله خريدار رافع مسئولیت فروشنده نبوده و فروشنده در هر حال مسئول و جوابگوی نوا

 است كه بعداا مشاهده می گردد.

یه مزدها و كلد نسبت به امکان تامین تجهیز موضوع قرارداد اطمینان حاصل نمايد و نیز میزان دستفروشنده باي -13-9

ضی ونه اعتراگق هیچ حهزينه های تامین تجهیزات و بارگیری، بیمه، حمل را از هرجهت منظور نمايد و از اين بابت بعدا 

 هد داشت.نخوا

اريخ ات كه تا تد هزينه های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به مالیفروشنده باي -13-10

نخواهد  ه اعتراضییچ گونهانعقاد قرارداد معمول و جاری بوده است و نیز سود خود را منظور نمايد و از اين بابت بعدا حق 

 داشت.

 ه رفع كلیه نواقص، اشکاالت و معايب پروژه در دوره تضمین می باشد.نده موظف بفروش -13-11

 بر عهده فروشنده است.  اير مواردرعايت كلیه موارد ايمنی در رابطه با پرسنل، تجهیزات و س -13-12

ر ه خريدای باشد و مسئولیتی از اين بابت متوجمسئولیت حوادث منجر به جرح و يا فوت، بر عهده فروشنده م -13-13

 نخواهد بود.

داخت اركنان خود را طبق قوانین مربوطه پركفروشنده متعهد است كلیه حقوق، مزايا، دستمزد و حق بیمه  -13-14

و  ای پرسنلیههزينه  پرداخت كلیه ،كسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون كار برعهده فروشنده می باشد ساير .نمايد

ه و عوامل و فروشند ده بودهو ساير مزايای قانونی برابر ضوابط قانون كار بعهده فروشنمزايای قانونی حین كار و پايان كار 

 وی هیچگونه رابطه استخدامی با خريدار ندارند.

نامه معتبر به مربوطه يا گواهی Certificateموضوع قرارداد يا  تجهیزفروشنده متعهد است گواهی كیفیت  -13-15

حويل ، به خريدار تتائید دستگاه نظارت خريدار رسانده و همزمان با تحويل كاالبه  را Certificate of originهمراه 

 دهد. 

 خریدارتعهدات  -14 ماده

 . ظارتندستگاه د تايی و مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسورات قانونی فروشندهپرداخت مبلغ قرارداد به 
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 کتابچه راهنما و دستورالعمل -15ماده 

صالت مه های امدارك خريد و گواهیناديتاشیت كامل تجهیز موضوع قرارداد ، موظف است كلیه مدارك فنی،  فروشنده

هیه تل كیفی و ی كنترتجهیز  مذكور و كلیه مدارك منضم به اين قرارداد را در قالب فاينال بوك براساس دستورالعمل ها

تطابق با  لکترونیکی درخه الکترونیکی، دو نسخه هاردكپی و انسخه الکترونیکی و پس از تايید نس 3فاينال بوك به تعداد 

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

 بازرسی و آزمایش -16 ماده

 خذ تايیديهف است پیش از شروع فرآيند تامین تجهیز موضوع قراداد نسبت به تهیه مدارك فنی و افروشنده موظ -16-1

 اين مدارك از دستگاه نظارت خريدار اقدام نمايد. 

و فراهم  موظف به همکاری فروشندهرارداد را مورد بازرسی قرار دهد. موضوع ق زتجهی كیفیت تواند می خريدار -16-2

  .باشدامر می نينمودن تسهیالت الزم برای ا

سط وی تهیه شده يا كاری كه تو فروشندهوسط تجهیزات كه تعدم تطابق تصويب عدم انجام بازرسی در قرارداد و  -16-3

 ه و مطابقتهای قراردادی وی در رابطه با صحت تجهیز و كارهای انجام شدرا از مسئولیت فروشندهانجام گرديده است، 

 . نمايد نمی عافآنها با مشخصات فنی م

ت ینمايد و قبل از بسته بندی، زمانی مجاز اسيی كه فروشنده اعالم متحويل تجهیز موضوع قرارداد در محل ها -16-4

لوگیری ازرس جكه بازرس گواهی تحويل آنرا صادر كرده باشد. بديهی است سايت از ورودتجهیز موصوف بدون گواهی ب

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

ساس های تجهیز موضوع قرارداد دستورالعملی صادر نشده باشد، آزمايشات بر ار صورتیکه برای آزمايش د -16-5

 خواهند شد. المللی مورد تايید خريدار انجاماستانداردهای بین

تسهیالت  ورا اعالم داشته تست دستگاه موضوع قرارداد قبل از بازرسی و  روزكاری 3ستی حداقل فروشنده باي -16-6

 كلیهيد و فراهم نما معرفی می شوندفروشنده به  "كتباخريدار ف بازرسانی كه از طرف يوظا الزم و مناسب را جهت انجام

 نجام وظائفبرای ا او كمکهای الزم ر را پرداخت نمايد  لوازم آزمايشهزينه های بازرسی از جمله هزينه های بازرس و 

 معمول نمايد. محوله

طبق مشخصات  شده استتهیه  شندهفروكه از طرف  ردادتجهیز موضوع قرادرصورتیکه در موقع بازرسی،  -16-7

 چنانچهح آن را بخواهد. )با ذكر عیب( و يا اصال مجاز خواهد بود كه آن را قبول ننمايدبازرس ، نباشدمشروحه در قرارداد 

نمايد  عست امتناتقاضای تعويض يا اصالح آنها را نموده ا خريداركه  تجهیز موصوفاز تعويض يا رفع عیوب  فروشنده

ا اصالح يمورد تعويض  درفروشنده را جايگزين نموده و امتناع  تجهیز طريق كه صالح میداند اين  به هر می تواندخريدار 

 23بق ماده طرات بر تلقی نموده و برای جبران اين نوع خسا فروشندهرا به منزله قصور و يا مسامحه در انجام تعهدات 

 سخ نمايد.ف ،در انجام كارهافروشنده  تخلفقرارداد را بدلیل  25 طبق مفاد ماده، يا اين قرارداد عمل نمايد
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 باشد.ر خريداطابق استاندارد مورد تأيید كدها و استانداردهای مورد نیاز برای بازرسی ها و غیره بايد م -16-8

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

را نده فروشتحويل شده اند، فروشنده از طرف  كه تجهیزهرگونه بازرسی و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن  -16-10

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

 گردند معاف نمی نمايد.

يدار خربرای بازرس را  ازرسی و آزمايش، محل و مکان مناسب و تسهیالت الزمببايست در دوره  می فروشنده -16-11

 فراهم آورد.

 موضوع قرارداد  نو بودن و اصلی بودن تجهیز -17 ماده

ی كننده براوده و مستقیماا از كارخانه تولید( بoriginalتجهیز موضوع قرارداد بايد نو، غیر مستعمل و اصلی ) -17-1

 ارسال گردد.  خريدار

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

ز، يا در هد شد. در صورت مستعمل بودن تجهیشده پذيرفته نخوا تجهیز مستعمل يا دوباره ساخته شده يا تعمیر -17-3

 تعهد استم فروشنده ،مشخصات فنی قرارداد نباشدمطابق  فروشندهصورتیکه مشخصات فنی تجهیز تخلیه شده توسط 

لی تجهیز قب جايگزين نمايد تعیین می خريداراين تجهیز را تعويض نموده و طی مدت معقولی كه  خريداردستور ه ب

اين  های تاخیر ازهای ايجاد شده در اين رابطه از قبیل حقوق گمركی، سود بازرگانی و بیمه و هزينهنمايد. كلیه هزينه

 خواهد بود. فروشندهابت به عهده ب

 گواهی تحویل موقت -18ماده 

اه نظارت، ل تجهیز موضوع قرارداد درب انبار خريدار توسط فروشنده و تست تجهیز و تايید دستگپس از تحوي  -18-1

ر سط خريداروز از تاريخ درخواست فروشنده، گواهی تحويل موقت تو 10كار تکمیل شده تلقی شده و حداكثر ظرف 

 صادر خواهد شد.

 اهد شد. درمبود های جزيی كه در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحويل موقت نخوكمعايب و يا  -18-2

 نمايد كه ا تکمیلرسد، معايب را مرتفع و كمبود ها راين صورت فروشنده ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفین می

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

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

 تضمین  و رفع نواقصدوره  -19ماده 

ماه پس  12برای مدت  مذكور زیتجه موقت تحويل یهموضوع قرارداد از تاريخ صدور گوا زیی تجهيكیفیت و كارا -19-1

از تحويل تجهیز موضوع قرارداد درب انبار خريدار توسط فروشنده و تست تجهیز و تايید دستگاه نظارت و تحويل موقت، 
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 یشود. اگر در دوره تضمین معايب و نواقصگردد و اين مدت به نام دوره تضمین نامیده میتضمین می فروشندهاز طرف 

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

 طبق نظر دستگاه نظارت رفع يا جايگزين نمايد. 

وب طبق قادر به انجام كار مطلمی گردد تأمین وی كه توسط ضوع قرارداد تجهیز مونمايد  تضمین می فروشنده -19-2

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

 ای خود راخانه هد. مشارالیه صحت و دقت و كیفیت مواد و دقت كار در كار  مشروحه در مدارك و ضمائم قرارداد باش

و طرز  ا  ساختنامرغوب ي متريالظاهر شود كه بتوان به بنحوی تضمین می نمايد كه هر گاه نواقصی در دوره تضمین 

 به اقص ران نو( آ)زمان توسط دستگاه نظارت خريدار تعیین می گرددود با حداقل تأخیر   وط نم  ب مرب  كار نامناس

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

 .مجدد سیستم محاسبه خواهد شد یانداز راه

د خودداری نمايريدار تعیین می گردد( )زمان توسط خاز رفع نواقص در حداقل زمان  فروشندهدر صورتیکه  -19-3

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

 اقط نمود.لب و سسشنده نزد او دارد، برداشت می نمايد و فروشنده حق هرگونه اعنراض در اين خصوص را ازخود كه فرو

 گواهی تحویل قطعی -20ماده 
هی ربوطه، گواضمین متپس از رفع و اصالح كلیه نواقص و عیوب احتمالی تجهیز موضوع قرارداد در دوره تضمین و پايان دوره 

 يدار صادر خواهد شد. تحويل قطعی از طرف خر

ای یات را، برشکیل هدر پايان دوره تضمین تعیین شده، خريدار بنا به تقاضای فروشنده اعضای هیات تحويل قطعی و تاريخ ت

 نده باشد ور فروشتحويل قطعی معین می كند. هیات تحويل قطعی، پس از بازديد تجهیز، هرگاه عیب و نقصی كه ناشی از كا

ه گیرد و صورت جلسیمرتبط با موضوع قرارداد باشد را مشاهده ننمايد موضوع قرارداد را تحويل قطعی مهر عیب و نقصی كه 

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

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

پس از  وول انجامد ه به طاگر خريدار با وجود تقاضای فروشنده، اقدام به اعزام هیات تحويل نکند و اين تاخیر بیش از دو هفت

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

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

 امور محرمانه -21 ماده

ش ارب و دانرك، تجكلیه موضوعات مرتبط با قرارداد را محرمانه تلقی كرده و تحت هیچ شرايطی اطالعات، مدا فروشنده

را  دارخري كتبی ينکه مجوز رسمی ودر اختیار وی گذاشته شده است را فاش نخواهد كرد، مگر ا خريداركه توسط  فنی

  .در اين رابطه اخذ كرده باشد
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 مقادیرکارافزایش یا کاهش  -22 ماده

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

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

 .افتيخواهد  رییتغافق طرفین و با تو به تناسبدر صورت افزايش يا كاهش مقادير كار، مدت قرارداد  -22-2

 جرائم تاخیر -23 ماده

ا توجه به تی از تعهدات موضوع قرارداد را بنتواند تمام و يا قسم فروشندهچنانچه به تشخیص دستگاه نظارت،  -23-1

 ليذ رحا به شر یمبالغ فروشندهتعهدات  تاخیر در انجام هفتهتواند بازاء هر می رخريدامفاد قرارداد بموقع انجام دهد 

 یو یهامینهای وی كسر نمايد و يا از محل تضاز پرداخت یبعنوان جريمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضايی يا ادار

 برداشت نمايد.

تشخیص دستگاه نظارت در تحويل تجهیزات و  ز قصور فروشنده و بهبه ازای هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی ا -23-2

اد از سوی خريدار )ده درصد( مبلغ كل قرارد %10درصد( و حداكثر تا  دو) %2اجرای موضوع قرارداد، جريمه ای معادل 

د انوخريدار می ت قرارداد،به حساب فروشنده منظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع 

ن لیه تضامیسخ و كد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور يك طرفه فقراردا

 دارايد و خريصول نمفروشنده و ساير مطالبات فروشنده را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود و

پرده سل ضبط در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از مح حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین

 مايد.قدام نمذكور خريدار می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طريق طرح دعوی در مراجع صالح قضايی ا

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

 واهد بود.خاجرا  ای هر يك از طرفین نافذ و قابلموارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانین جمهوری اسالمی ايران بر

 

         قراردادو خاتمه موارد فسخ  -25 ماده

 :فروشنده فسخ قرارداد بعلت تخلف   -25-1

اد ضوع قراردی انجام موعوامل فنی، علمی، تولیدی و تشکیالتی الزم را برافروشنده معلوم شود كه خريدار در صورتیکه بر 

، ايد ال نمی نمحوله اعممانتظار می رود در انجام وظايف فروشنده ك   ه از ي  خته و يا دقت الزم را كبه موقع فراهم نسا

 نیز و  ريدارخدر صورت واگذاری كار توسط فروشنده به شخص ثالث )اعم از شخص حقیقی يا حقوقی( بدون مجوز كتبی 

مواعد ز بیش اده فروشنبه علت اهمال و يا تقصیر  تحويل موضوع قرارداددستگاه نظارت خريدار در صورتیکه به تشخیص 

ا رارداد و يرعايت شرايط ق را ملحوظ ننمايد وخريدار منافع فروشنده به تعويق بیافتد و يا اين قرارداد  23مندرج در ماده 

ف سازد و طرد را بر اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خوفروشنده به خريدار  ، اصول متعارف معامله را ننمايد

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



 

کارخانه اکسیژن به درون  TOPتأمین متریال پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 13از  11صفحه  1401 بهار ق1010/01شماره قرارداد:  متن پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
قدامات ات بعضی از عمل نکرده باشد و يا اينکه به علخريدار مطابق اخطار فروشنده در صورتیکه در پايان مدت مذكور 

به  ن احتیاجبدو به تشخیص خود و  حق خواهد داشتخريدار ا كند، ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پید

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

داد از فسخ قراری نموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناش اقدام خود نفع به كار انجام و حسن

يد و رداشت نماداری بباشد را از محل تضامین و ساير مطالبات فروشنده مستقیماا و بدون احتیاج به اقدامات قضايی و ا

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

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

دماتی ت معقول خخسارخريدار نمايند كه در آن صورت  فسخقرارداد را با توافق متقابل  ممکن است فروشندهو  خريدار

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

هدی ر گونه تعهتداركات و خدمات و كلیه حقوق و مالکیت های نسبت به فروشنده پرداخت خواهد كرد، مشروط برآنکه 

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

 فسخ به سبب ورشکستگی -25-3

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

بین طرفین حل و  باال 2-25 بندطبق  و برفسخ شود و تواند  فورس ماژور میحالت اين قرارداد در صورت تداوم  -25-4

 فصل خواهد شد.

 قرارداد  خاتمه -25-5

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

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

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

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

ز تاريخ از كار قبل ای تأمین مواد مورد نیابرفروشنده كلیه مخارج انجام يافته و هزينه های صورت گرفته توسط  –ب  

نها آی، سفارش ار كتبفسخ، مشروط بر آنکه مواد مذكور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاريخ اخط

 های بات هزينهشد. اثداده شده باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای اقالم مذكور تا آن تاريخ پرداختی صورت نگرفته با

دال  سط خريدارتو ید شدهيا ساير اسناد تأي فروشنده با ارائه نسخه های تأيید شده فاكتورهای  خريدارانجام گرفته برای 

 بر انجام هزينه ها خواهد بود.

ريافت ارداد حق دبم وجب ق رفروشنده سايراشیايی را كه  مالکیت كار درحال پیشرفت، مواد، تداركات و فروشنده –ج  

ار را به كبوط به نسبت به آنها را دارد و كلیه طرحها، نقشه های كار، كروكی ها، مشخصات و اطالعات مربازپرداخت 

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

 اد.ام خواهد دانج بدست آورده است كسب نمايد كار بطه بادر كلیه سفارشها و پیمانهای دست دوم دررافروشنده كه 
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تی كه جز تعهداب ؛محض اجرای تعهدات مشروحه در اين ماده كلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد يافته ب –د  

اين ج در ب مندربه موجب شرايط قراردادی بطور صريح يا ضمنی پس از تکمیل كار ادامه خواهد يافت. هیچیك از مطال

. اخطار اهد گذاردأثیر نخودر پايان دادن به قرارداد به نحوی كه در جای ديگر قرارداد مقرر شده باشد تخريدار ماده برحق 

 وسئولیت حل م خريدار به معنی پايان دادن به كلیه پیمانهای دست دوم نیز می باشد و "عینافروشنده قرارداد به  خاتمه

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

 بسته بندي و تحویل تجهیز موضوع قرارداد-26ماده 

رج در ويل )مندهای مربوط به بارگیری، بسته بندی و حمل تجهیز موضوع قرارداد به محل تحو هزينه كلیه مسئولیت 

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

 حق واگذاري -27ماده 

ا اشخاص شخص ي ده حق ندارد تمام و يا قسمتی از موضوع اين قرارداد را بدون كسب مجوز كتبی از خريدار بهفروشن

 حقیقی يا حقوقی ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد.

 

 حل اختالف -28 ماده

ی باشد و ميدار ختالف نظر در تفسیر مواد اين قرارداد به عهده مديريت حقوقی و قراردادهای خرحل هر گونه ا-28-1

ود كه واهد بمرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی و مرتبط با اين قرارداد محاكم قضائی شهرستان سیرجان خ

 .طرفین با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نمودند

 در غیر اين د وعهده دارد اجرا نمايه موجب قرارداد به عهداتی را كه بتحل اختالف،  تا زمانملزم است  فروشنده-28-2

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

 

 

 زبان قرارداد -29 ماده

 ن به زبانین طرفیبو اسناد و مکاتبات فنی  باشدیم یبه زبان فارس نیمابیمکاتبات ف هیو مدارك قرارداد وكل اسناد

 فارسی يا انگلیسی خواهد بود. 

 انون حاکم بر قراردادق -30 ماده

رارداد قی از مواد باشد و هر نوع تفسیر و تعبیرحاكم بر قرارداد منحصراا قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ايران می قانون

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

به  بالغیه هااالت و ديده است كه كلیه مکاتبات ، مراساقامتگاه قانونی طرفین همان است كه در مقدمه قرارداد درج گر

ف مقابل الع طرآدرس فوق ارسال می گردد. در صورت تغییر اقامتگاه هر يك از طرفین بايستی نشانی جديد را به اط

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

 

 قرارداد نسخ -32 ماده

ی مبرخوردار ن کسايار كلیه نسخ قرارداد از اعتبوگرديده است امضا و مبادله نسخه تنظیم  3ماده و  32 د درقراردا اين

 .باشد

 

 

 فروشنده                                                                 خریدار                
 ................................شرکت                                              هن و فوالد گل گهرآشرکت توسعه   

   
                    (   .................يرعامل)مداقای ............محمد محیاپور )مديرعامل و نايب رئیس هیات مديره(                       

 
                                    جعفرصالح )عضو هیات مديره(                             
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 .مواردی که شرکتهای مناقصه گر بایستی در تأمین و ارائه پیشنهادات مالی در نظر بگیرند 

 

 ازی باشد.لیه اقالم بایستی از متریال با کیفیت باالی موجود در بازار و قابل استفاده در صنایع فوالد سک -1

 .بودنخواهد  ارفرماکمورد تأیید لیه شیرآالت بایستی از برندهای معتبر اروپایی پیشنهاد داده شود. برند های متفرقه ک -2

 پیشنهاد گردد.  لیه اتصاالت نیز بایستی از برندهای معتبرک -3

شده از طرف مناقصه گر کر عدم رعایت مورد ذ ذکر برند و کشور سازنده در پیشنهاد فنی مناقصه گران الزامی است. -4

 در مرحله پیشنهاد مالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

والد گل گهر در لیه متریال توسط بازرس کارفرما بررسی و بعد از تایید، توسط مناقصه گر به شرکت توسعه آهن و فک -5

 سیرجان حمل خواهد شد.

موظف به جایگزین با مشخصات فنی ارائه شده در لحاط کیفی و برندی، پیمانکار  در صورت عدم تایید متریال از -6

 مناقصه می باشد.

ص متریال با زینه های مربوط به تست بدنه، سیل و اببندی و نشتی در مورد ولوها و کنترل ولوها و انالیز تشخیه -7

 گرفته شود. ر نظرارائه گواهینامه در شرکت مورد تایید کارفرما به عهده پیمانکار بوده و در هزینه های پروژه د

 انکار می باشد.رصورت نیاز و تشخیص کارفرما به انالیز شیمیایی متریال و تست های مشابه، هزینه ها به عهده پیمد -8

یشنهادات پلیه هزینه های حمل داخل و باالسری در محدوده تهران و شهرستانها و حمل به کارخانه سیرجان در ک -9

 به عهده پیمانکار می باشد.در نظر گرفته شود. کلیه هزینه حمل 

ر می باشد و روز( از اولویت اصلی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گه 20مان تحویل فوری در این پروژه ) حداکثر ز -10

 تامین بیش از زمان فوق در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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 فرم ضمانت نامهنمونه 
 

ق0101/10شماره مناقصه :   
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 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

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

 شرکت ه پیشنهادک دهد اطالع ** این به ***  چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  براي

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

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

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

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

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

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

 ننماید تمدید اب 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

 **** عنوان مناقصه

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

 آهن و فوالد گل گهر نمی باشد.

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

قصه می دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شرکت در مناضمانتنانه در قالب شرکتهاي 

 باشد.
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  کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

 رخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهنکا TOPتأمین متریال پایپینگ الین ازت و اکسیژن از 

ع ز اجراي موضوپس از بررسی و آگاهی کامل ا ذیل ما امضا کنندگانگهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل اسفنجی

داریم عالم میااریم، دمناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به اطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا 

  بلغ کلمموضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به  که عملیات

 

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

 

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

 

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

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

له شرایط جم، از اقصه تأثیرگذار استاین من و تمام موضوعاتی که به نحوي بر انجام موضوعکارفرما، تسهیالت 

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

گیرد  رمدنظ وژهبراي انجام این پرچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاري که باید طبق قرارداد به  -2

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

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

ع هر نومکان ادانیم 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 

 ی ی یا مبتنی کافاشی از فقدان آگاههر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این مناقصه که ن

رهاي اقصه و کاین منبر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع ا

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

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 

 یک از  عالم علت رد هرباشد و موظف به این ترین قیمت نمیما مقید به پذیرش پایکارفرکنیم که تایید می

 پیشنهادات نیست.



 

کارخانه اکسیژن به درون TOPال پایپینگ الین ازت و اکسیژن از تأمین متری

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل کارخانجات احیاء اهن اسفنجی
 3از  3صفحه  1401 بهار ق1010/01: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 
  یید رفته و تاگر نظر مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را ددر تهیه پیشنهاد قیمت، سود

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

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  اي به امض داماقفرما تعهدیم در تاریخ اعالم شده کارکه شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، م صورتیدر

( کل مبلغ رصد)پنج د %5تعهدات، معادل  کى مورد تأیید کارفرما جهت انجامنامه بانو ضمانت کنیمقرارداد 

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

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

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

 

 

 

  ،ماره درجو به ترتیب شتجهیزات آنالیز و جزئیات قیمت را بر طبق لیست  بایستی پیمانكارالزم به ذکر است 

 نماید.ضمیمه  ،در اسناد فنی پیشنهادیبا ذکر برند  مدارک مناقصهشده در لیست تجهیزات 

 

 

 


