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 :پوشش های بیمه اینسبت به خریداری در نظر دارد فوالد گل گهر  شرکت توسعه آهن و

 فشار ظروف تحت،  زلزله ، سیل ،صاعقه ر،نفجاا زی،سو تشآ مقابلدر  ئیهادارا بیمه -

 )بیمه مهندسی( ثابتو  كمتحر تالآ ماشین c.p.m بیمه -

  ادثحو و عمر نامه بیمه -

 ثالث اشخاص و کارکنان مقابل در کارفرمامدنی  مسئولیتبیمه  -

برگزاری ی که در ادامه خواهد آمد، از طریق شرایطمطابق با  آهن و فوالد گل گهر راسایت توسعه در داخل و خارج از 

ان و بررسی گربیمهبا مقایسه شرایط پیشنهادی  و سطح توانگری یک از بیمه مرکزیبا  گربیمهو انتخاب  عمومیمناقصه 

مورخ  شنبهپنجروز  14اقدام نماید. لذا خواهشمند است پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  های اعالمی حق بیمه

پس از تاریخ مذکور  دیهی استب .تحویل دهید شرکت در مناقصهبه آدرس درج شده در دستورالعمل  02/04/1401

 هیچگونه پیشنهادی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.

سواالت  01/04/1401حداکثر تا تاریخ توانند گران مىدر صورت وجود هرگونه سوال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه

 :به آدرس ذیل ارسال نمایندخود را طی نامه رسمی 

 yahoo.com1ajorloo@ : ایمیل 

 تماس حاصل فرمایند. 206داخلی  88197670-4دریافت ایمیل با شماره و جهت اخذ تاییدیه 

 :شرایط عمومی شرکت در مناقصه

، ساختمانها، ماشین آالت، تجهیزاتکارخانه، دود و شرح خدمات عبارتست از خدمات بیمه ای اموال شرکت )شامل ح -1

آتش سوزی، انفجار،  در مقابل خطرات احتمالی ناشی از دفتر تهرانو سیرجان محل کارخانه تاسیسات و اماکن در

 پرسنل شرکت )شامل شخص به همراه خانوادهپوشش بیمه عمر و حوادث ( و زلزله ، سیل و سایر خطراتصاعقه، 

و پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرمادر مقابل کارکنان و اشخاص ثالث که در ادامه ،  (مطابق جداول پیوست

 توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.

 .ها یک سال می باشد نامهبیمهدت زمان م -2
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  .شوند بر عهده خودشان است کلیه هزینه هایی که شرکت کنندگان در مناقصه متحمل می -3

 .می توانند در این مناقصه شرکت نمایند شعب مرکزی ستاد یا فقط  -4

نظر به این موضوع که سقف ارزش داراییهای شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در هر دو گروه بیمه ای باالتر از  -5

می باشد)سقف تعیین شده توسط بیمه مرکزی( اخذ مجوز بیمه مرکزی بر عهده کلیه شرکتهای  ریال هزار میلیاردده 

 حاضر در مناقصه خواهد بود.

 مجاز به شرکت در این مناقصه می باشند. سطح یک دارای توانگری ی بیمه ایشرکت ها -6

 .پیشنهاد قیمت باید حداقل برای سه ماه معتبر باشد -7

می بایست از نظر توانایی، تخصص و تجارب حرفه ای در رشته بیمه های بازرگانی شرکت کنندگان در مناقصه  -8

 .دنباشرا دارا مرتبط با موضوع مناقصه صالحیت ارائه خدمات 

و  هیچ گونه تغییری قابل قبول نخواهد بود و باشد غیر مشروط پیشنهادات ارسالی بایستی فاقد هرگونه ابهام بوده و -9

 را درج و مهر و امضا نماید. "خوانده شد و مورد قبول است"در ذیل کلیه صفحات اسناد مناقصه عبارت 

 .دبیمه گذار باش مکتوب ها، بایستی با هماهنگی نامهبیمهتغییر در ارزش و قیمت و یا هر گونه اصالح و الحاقیه در  -10

مورد قبول بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دولت ان اتکایی گربیمهاز  می بایست شرکت بیمه پیشنهاد دهنده -11

اتکایی( را به بیمه  یها )قبول نامهبیمهمستندات مربوط به فرآیند اتکایی  ،ها نامهبیمهو پس از صدور  برخوردار باشد

 گذار ارائه نماید.

 .در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشدتوسعه آهن و فوالد گل گهر رکت ش -12

  ل(.فعالیت شعبه مرکزی )برابر با اص ارائه تصویر مجوز -13

مدارك شعب مرکزی و قیمت به شرح ، پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهاد خود را شامل تضمین شرکت در مناقصه -14

 .دستورالعمل پیوست ارائه نماید

حق هیچگونه  ارائه نمایند وین اسناد پیشنهاد دهندگان موظفند پیشنهاد قیمت خود را صرفاً در برگ پیشنهاد قیمت ا -15

 .اعتراضی ندارند

 حق بیمه می باشد.قرارداد و پراخت عقد  ،برندهانتخاب ، مالك مناقصهاسناد  قیمت تمام شده در جداول پیوست -16

 (ایشان ابطال خواهد شد "ج")در صورت عدم ارائه مبالغ ریز حق بیمه توسط شرکت کننده در مناقصه ، پاکت 
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 دستورالعمل تحویل پاکات و زمان ارسال آن 

بصورت مجزا و الك و مهر شده بشرح زیر تهیه و جمعاً در پاکت  "ج"و  "ب"، "الف"باید در پاکات  اتشنهادپی -1

 .نوشته شودموضوع و گیرنده سر بسته دیگری گذاشته و الك و مهر گردد و روی پاکت 

شده و مهر امضاء  ،«خوانده شده و مورد قبول است»با درج عبارت  مجازصاحبان امضا  توسط بایداین اسناد کلیه صفحات 

 قرار داده شود. "بپاکت " دربه همراه سایر مدارك اعالم شده در این دستورالعمل 

 آدرس ذیل تحویل گردد:به می باشد و  02/04/1401مورخ  شنبه پنج روز 14ساعت  مهلت تحویل پاکات مناقصه

توسعه آهن و فوالد گل گهر،  شرکت مرکزی دفتر ،22پالك  ،غربی 31کوچه  د،خیابان الون ن،آرژانتیمیدان ن، تهراآدرس: 

 آقای آجورلو:  تحویل گیرنده ،واحد بازرگانی

 دریافت گردد.و رسید تحویل  در زمان مقرر حضوریبصورت کلیه پاکات می بایست 

 

  :باید محتوی مدارك زیر باشد "الف"پاکت  -2

حساب ذیل و اعالم شماره حساب به  ریال( میلیارد سه) 000،000،00.03 ضمانتنامه بانکی یا اصل حواله واریز مبلغ  -

 جهت برگشت سپــرده

 و در صورت عدم ارائه پاکت الف، پاکات دیگر بازگشایی نخواهد شد. ول نمی باشدسایراسناد مورد قب تبصره:

است که باید به صورت ضمانت نامه  ریال(میلیارد  سهریال ) 00.000.000.03 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : -

نزد بانک  440180000000000063939080IRو شماره شبا  63939080بانکی یا حواله واریز به حساب شماره 

 به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود. "الف"در پاکت که می بایست نام شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر ه ب تجارت

ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه می بایست برای دوره سه ماهه صادر گردد و برای یک دوره سه ماهه دیگر بنا  -

 قابل تمدید باشد. گربیمهبه درخواست بیمه گذار و با هزینه 

 :باید محتوی مدارك زیر باشد "ب"پاکت  -3

)با درج عبارت خوانده شد اسناد مناقصه حاضر به همراه مهر و امضای تمامی صفحات توسط صاحبان امضاهای مجاز  -

 و مورد تایید است در ذیل کلیه صفحات اسناد مناقصه(

 تصویر مجوز فعالیت شعبه مرکزی )حتماً برابر با اصل(   -

 

شنهاد قیمت و همچنین جدول تفکیک مبلغ پیمان فرم تکمیل شده پی :باید محتوی مدارك زیر باشد "ج  "پاکت  -4

 .تکمیل شده پیوست اسناد و کلیه جداول آنالیز قیمت داخل اسناد
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و پس از برگزاری مناقصه هیچگونه  دقیمت پیشنهادی باید در بر گیرنده کلیه کسورات، هزینه ها، سود و... باش  -5

 اعتراضی از جانب برنده مسموع نخواهد بود.

ارائه پیشنهاد قیمت مالیات بر ارزش افزوده محاسبه نگردد و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده تبصره: در 

 در قبال ارائه گواهی نامه مربوطه به برنده مناقصه پرداخت خواهد گردید.

ضبط و چنانچه صالح بداند گزار مناقصه اء قرارداد نشود سپرده وی به نفعدر صورتیکه برنده اول حاضر به امض - 6

 .برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام می نمایدبا 

 باقی می ماند. گزارمناقصهها نزد  نامهبیمهتضمین شرکت در مناقصه تا تعیین برنده و صدور  – 7

 .باید واضح و بدون خط خوردگی و با یک خط تکمیل شده باشد قیمت پیشنهاد – 8

از محل موضوع مورد مناقصه بازدید  28/03/1401 و 29مورخ  شنبهیکمی توانند روزهای شنبه و ان متقاضی  - 9

آقای  206داخلی  88197670-4با شماره  صرفا نمایند،جهت هرگونه سوال و هماهنگی الزم در این خصوص

 .حاصل فرمائیدتماس  آجورلو

در پاکت بایستی به صورت در بسته و الك و مهر شده و مجموعاً  "ج"و  "ب"،  "الف"ذکر می گردد پاکات - 10

، گر مناقصه موارد ذکر شده از سوی دربسته دیگری الك و مهر شده و تحویل گردد . لذا در صورت عدم رعایت

 .خواهد بودگر مناقصه  ر عهدهشود و عواقب آن ب دریافت نمیپاکت 

 

 :گربیمهتعهدات 

ساعت نسبت  48در صورت نیاز بایستی در حداقل زمان ممکن و حداکثر ظرف  گربیمهکارشناس/کارشناسان شرکت  -

 .به بازدید از مورد حادثه اقدام نماید

برآورد خسارت اولیه هر حادثه توسط کارشناسان خبره شرکت بیمه گذار صورتجلسه شده و پس از آن، در اسرع وقت  -

ظرف مدت یک هفته و تسویه حساب کامل خسارت،  علی الحساب موظف به پرداخت گربیمهاعالم و  گربیمهبه 

 .حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تنظیم صورتجلسه و واریز بحساب بیمه گذار می باشدخسارت 

( 1401-1402ها در طی دوران بیــــمه ای )سال  نامهبیمهدر صورت عدم همکاری در امر صدور و پرداخت خسارت  -

  د.باقیمانده حق بیمه ها می باشساط بیمه گذار مجاز به عدم پرداخت اق

ها را به شرکت های دیگر ندارد مگر با هماهنگی با دستگاه نظارت و  نامهبیمهحق واگذاری صدور  گربیمهشرکت  -

 های موضوع مناقصه. منطقه جهت تسریع در روند فعالیت عبشمعرفی کتبی یکی از 

در صورت تمایل بایستی در مدت زمان تعیین شده نسبت به بازدید محل و درخواست هر گونه اطالعات  گربیمهشرکت  -

مورد نیاز خود جهت اعالم نرخ اقدام نماید و پس از برنده شدن و اعالم کتبی بیمه گذار، یک هفته فرصت دارد 

 ها را صادر و تحویل بیمه گذار نماید. نامهبیمه
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 نامهبیمهاهمیت موضوع بیمه، بیمه گذار هیچ گونه عذر و بهانه ای بابت عدم صدور به موقع  بدیهی است با توجه به  -

 .می باشد گربیمهها را نمی پذیرد و تمامی عواقب ناشی از کم کاری بر عهده 

را  ناسان مربوطهبا هماهنگی بیمه گذار کارش نامهبیمهموظف است طی هر دوره سه ماهه از شروع  گربیمهشرکت  -

جهت بروزرسانی ارزش سرمایه های بیمه شده به محل مورد بیمه اعزام نموده و در صورت نیاز به افزایش سرمایه 

موارد را کتبا به بیمه گذار اعالم تا پس از بررسی و در صورت نیاز الحاقیه افزایش سرمایه صادر شود. لذا با توجه به 

 گردد.لم یکن تلقی می  قانون بیمه کم 10موارد فوق الذکر اعمال ماده 

 ر:تعهدات بیمه گذا

 .می باشد گربیمهبیمه گذار ملزم به ارائه گزارش هر حادثه در حداقل زمان ممکن به  -

ترین پیشنهاد را بعنوان برنده  گل گهر پس از ارزیابی های الزم و کنترل مدارك، مناسب فوالد توسعه آهن وشرکت  -

 .مناقصه تعیین و اعالم می نماید

 .گردد پرداخت می گربیمهحق بیمه های صادره بصورت اقساط و توافقی در وجه  -

شخص پوشش بیمه به  در صورت نیاز شین آالت سبک شرکتکلیه وسائط نقلیه و ماگر می تواند نسبت به بیمه بیمه -

 نماید. بصورت یکی از امتیازات  خود بدون اخذ حق بیمه و یا با اعمال تخفیف، پیشنهاد بدنه یا ثالث و

گذار جهت پوشش هزینه های بیمارستان و جراحی بصورت یکی پرسنل بیمه گر می تواند نسبت به بیمه تکمیلیبیمه -

 از امتیازات  خود بدون اخذ حق بیمه و یا با اعمال تخفیف، پیشنهاد نماید.
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آتش سوزی، خطرات اموال و دارایی های شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در مقابل  نامهبیمهپیوست یک: 

  صاعقه، انفجار، سیل و زلزله

ارزش ریالی اموال و داراییهای شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به شرح جدول ذیل می باشد که اطالعات تفصیلی در 

  فایل های پیوست ارائه شده است.

 ارزش )ریال( سرمایه مورد بیمه

 18.864.998.251.040 کارخانه  ساختمان

 372.737.176.054 ساختمان دفتر تهران

 21.248.535.900.464 تاسیسات

 528.614.563.258 کارخانه  اثاثیه و منصوبات

 59.598.825.648 تهران  اثاثیه و منصوبات

 1.117.119.958.968 و قالبها ابزارآالت

 42.191.604.675.432 دارائی جمع کل

 

 الزامات ذیل در خصوص بیمه اموال و دارایی ها می بایست مد نظر قرار گیرد. -1

  می بایست بیمه گردد. ،صاعقه، سیل، زلزله  ر،نفجاا زی،سو تشآ مقابلدر  ئیهاداراکلیه 

  سرایت آتش( کلیه تجهیزات، دستگاهها و ماشین آالت مشمول بیمه آتش سوزی )خود سوزی، نقص فنی و یا

 خواهد بود.

  شکست مکانیکال و الکتریکال بیمه صاعقهپوشش کلیه تجهیزات دستگاهها و ماشین آالت )مکانیکی، برقی( شامل ، 

 خواهد بود. ()مستقیم و یا غیر مستقیم

  آتش سوزی خواهد بود نامهبیمهکلیه اقالم انبار مواد اولیه، محصول و ابزار آالت مشمول. 

 

 :)مهندسی( تالآ ماشین C.P.M بیمه

گذار در برابر خسارات مالی ناشی از وقوع حادثه ناگهانی  دارائیها و منابع بیمهت حمایت از آالماشین  C.P.Mبیمه از هدف 

 . باشد و غیرقابل پیش بینی می
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، مخازن ذخیره گاز و ظروف  تالآ انواع دستگاه ها و تجهیزات مکانیکی، ادوات و ماشین، ت الماشین آ C.P.M نامهبیمهدر 

 می گیرند:تحت پوشش قرار  ذیل ردیف هایطبق  تحت فشار

 بویلرها، توربین ها و ژنراتورهامانند  دستگاههای مولد نیروی برق -1

 برق فشار قوی و ضعیفترانسفورماتورها، تجهیزات از جمله  تأسیسات شبکه های برق رسانی -2

سی و هفت بیلیون و هشتصد و هشت )  37.808.395.324.568  جمعا با سرمایه ت تولیدی و تجهیزات الآ ماشین -3

تحت پوشش ریال ( میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و هشت ریال

 قرار خواهند گرفت.

ماشین آالت، تامین پوشش بیمه ای برای خطرات آتش C.P.M ت و تجهیزات عالوه بر پوشش برای کلیه ماشین آال -4

مورد درخواست سوختن ماشین آالت و تجهیزات  ،برق اتو نوساندفرمه شدن  ،سیل  ،سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله 

 می باشد.

 سازندگان و نصب کنندگان.خطای  پوشش خطرات ناشی از خطای انسانی و طراحی غلط ، ناشی از -5

 

 4.000.000.000.000هر حادثه  و تجهیزات ماشین آالت  C.P.Mدر بیمه گربیمهخسارت سقف پرداخت نکته مهم: 

 ( ریال خواهد بود.بیلیون نه) 9.000.000.000.000 نامهبیمه( ریال و در طول مدت بیلیون چهار)

موظف  گربیمهمی باشند  نامهبیمهدر صورت وقوع خسارت برای ماشین آالت و تجهیزاتی که تحت پوشش این  -

ساعت پس از اعالم بیمه گذار نسبت به بازدید از ماشین آالت آسیب  48است با قید فوریت و حداکثر ظرف مدت 

 دیده اقدام نماید.

می بایست مجوز جمع  گربیمهدلیل جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند اجرایی امور، همزمان با بازدید کارشناس  -

 به بیمه گذار ارائه نماید. آوری و تعمیر ماشین آالت را

ر مشاور بیمه ای بیمه و بیمه گذار با حضو گربیمهدگان در صورت وجود اختالف در مبلغ خسارت احتمالی، نماین -

با برگزاری جلسات کارشناسی نسبت به رفع اختالف اقدام می نمایند و در نهایت مشاور امور بیمه ای به  ذارگ

متعهد می شود در استان  گربیمه) نسبت به اعالم نظر نهایی اقدام می نماید.عنوان متخصص مورد اعتماد طرفین 

خسارت، بازدید در کوتاهترین زمان شهر سیرجان نمایندگی بیمه ای را معرفی نمایدکه در صورت بروز –کرمان 

 ممکن انجام شود.(

سان محلی استفاده و پس از از کارشنا گربیمهدر صورت عدم امکان بازدید ظرف مهلت مقرر در زمان خسارت،  -

 د را به بیمه گذار اعالم می نماید.جدنیاز به صورت مکتوب اجازه شروع به کار م اخذ تصاویر و فیلم های مورد

 تحویل خواهد شد. گربیمهبه  در زمان مناسب لیست کلیه ماشین آالت و تجهیزات -
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 اشخاص و کارکنان مقابل در کارفرما عمر، حوادث گروهی و مسئولیت نامهبیمهدو:  پیوست

 عمر و حوادث گروهی نامهبیمه -1

 گروهی حوادث و عمر بیمه  (1-1

 شود و می تثبیت شرکت اداری امور لیست ارائه با نهایت در که بازنشسته( و )شاغل نفر 150 حدود کارکنان تعداد -

 .گردد می اعالم کتباً ماهیانه بصورت اداری سیستم در ثبت و اطالعات تکمیل از پس آن تغییرات

 :تقاضا مورد سرمایه   -

 عمر: بیمه 

 ریال2.000.000.000 شرکت کارکنان برای علت هر به فوت *

 بیمه حوادث:

 ریال 2.000.000.000 حادثه از ناشی فوت *

 ریال 1.500.000.000 حادثه اثر در دائم و جزئی عضو نقص * 

 سال 35 شدگان بیمه سنی متوسط  -

 عضو به و نقص )فوت حوادث بیمه برای و سال 75 حداکثرعلت(  هر به )فوت عمر بیمه برای پوشش تحت سن حداکثر  -

 .باشد می تمام سال 75 حداکثر حادثه( علت

 گروهی حوادث بیمه(   1-2

 امور لیست ارائه با نهایت در که فرزند( و همسر و مادر و پدر شامل شاغلین )خانواده نفر 350 حدود شدگان بیمه تعداد -

 اعالم کتباً ماهیانه بصورت اداری سیستم در ثبت و اطالعات تکمیل از پس آن تغییرات و شود می تثبیت شرکت اداری

 گردد. می

بدو تولد  از سن حداقل و تمام سال 75 ( حادثه علت به عضو نقص و فوت ) حوادث بیمه برای پوشش تحت سن حداکثر -

 سال می باشد. 80کثر سن بیمه شده در خصوص پدر و مادر حدا. باشد می

 : تقاضا مورد سرمایه  -

 ریال 000.000.000,2 حادثه اثر در فوت * 

 ریال 1.500.000.000 حادثه اثر در و دائم جزئی عضو نقص * 

 

 اشخاص و کارکنان مقابل در کارفرما مدنی مسئولیت بیمه -2

 

نفر که  1150تامین پوشش بیمه ای برای کارکنان بیمه گذار، پیمانکاران دست اول و سایر پیمانکاران جمعا 

 تفکیک آن بدین شرح می باشد:

 نفر کارکنان اداری شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 75
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 نفر کارکنان مستقر در سایت با وظایف پروژه ای و حمل و نقل و ... 75

 نفر پیمانکاران دست اول  400

 بی نام()نفر پرسنل سایر پیمانکاران که بسته به شرایط پیشرفت پروژه متغییر می باشند. 500

 

 تعهدات ذیل در بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص مورد درخواست می باشد:

 میلیون( ریال صدپان) 500.000.000هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه  -1

 ( ریالمیلیارد ههجد) 18.000.000.000 نامهبیمهحداکثر هزینه های پزشکی در طول مدت  -2

 میلیارد( ریال شش) 6.000.000.000غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماههای عادی  -3

 ( ریالهشت میلیارد ) 8.000.000.000غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماههای حرام  -4

 ( ریالمیلیارد هشتاد) 80.000.000.000 نامهبیمهحداکثر غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت  -5

 

 

مسئولیت احداث  نامهبیمهساختمانی )  کارفرمادر قبال کارکنان و اشخاص ثالث پروژه های مسئولیت بیمه

تعهدات بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان  1-6با تعهدات مشابه ردیف های   مربع متر 6.000 متراژ به ساختمان( 

 . و اشخاص

 

 : اضافی های پوشش  
و فرعی نداشته و در صورت  ، بیمه گذار الزامی به ارائه لیست و اسامی پیمانکاران اصلیبا توجه به تعدد پیمانکاران -

موظف به بررسی و جبران خسارات احتمالی خواهد  گربیمهسارت با ارائه مستندات قراردادی و همکاری ، شرکت بروز خ

 ) پوشش شاخص عوامل اجرایی و کارکنان عوامل اجرایی(بود.

 های پزشکی پوشش جبران هزینه -

ریال و در طول مدت  6.000.000.000برای هر نفر  گربیمهقانون تامین اجتماعی )حداکثر تعهد  66ماده  1پوشش تبصره  -

 ریال( 5.000.000.000اعتبار بیمه نامه 

 نفر 10ذار در قبال اشخاص ثالث بی نام و برای پوشش مسئولیت بیمه گ -

 پوشش ماموریت خارج از کارگاه -

برای هر نفر در هر حادثه  گربیمهحداکثر تعهد و دیات غیر مسری ) برابر دیه غرامت فوت 7برای  ش تعدد دیاتپوش -

 ریال( 80.000.000.000ریال و در طی دوره  8.000.000.000

 در زمان صدور بیمه نامه %20تا و متراژ پوشش نوسان تعداد کارکنان  -

ریال و در طی دوره بیمه نامه  3.000.000برای هر نفر روزانه  گربیمهپوشش غرامت دستمزد روزانه حداکثر تعهد  -

 ریال. 300.000.000
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 ریال در طی دوره. 500.000.000پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیآت کارشناسی تا سقف  -

 حذف فرانشیز هزینه های پزشکی.پوشش  -

 ثالث اشخاص به وارد جسمانی صدمات مقابل در کارفرما مسئولیت پوشش -

 زمینی موتوری نقلیه وسائط از ناشی حوادث برای ای بیمه پوشش -

 )بدون سقف( دیه یک بر مازاد ای بیمه پوشش -

 )برای سه سال( آتی سالهای دیه اساس بر فوت خسارت ای بیمه پوشش -

 و بالعکسپوشش تردد از منزل به محل کار  -

 پوشش بدون نیاز به رای دادگاه جهت پرداخت خسارت  -

 کلیه ساختمان ها و مکانهای مرتبط با بیمه گذار جزء کارگاه شرکت می باشد. -

 

 

 

 آسانسور مسئولیت بیمه -3

 مورد درخواست می باشد. آسانسور کنندگان استفاده قبال در نام بی، پوشش بیمه آسانسور 

 
 حق بیمه کاربری تعداد طبقات ظرفیت آدرس شرح ردیف

   6 نفر 8 ساختمان دفتر تهران نفربر اداریآسانسور  1

  به عنوان نفربر نیز استفاده می گردد. 9 نفر 16 واحد کوثر آسانسور صنعتی 2

  به عنوان نفربر نیز استفاده می گردد. 8 نفر 16 واحد گوهر آسانسور صنعتی 3

  جمع

 

 

 : تعهدات

مطابق ظرفیت آسانسورها و  ریال میلیارد(شش ) 6.000.000.000 سقف تا نفر هر برای عادی های ماه در دیه پوشش  -

 طی دوره احتمالیمرتبه حادثه جهت سه 

مطابق ظرفیت آسانسورها و ریال میلیارد(  هشت) 8،000.000.000 سقف تا نفر هر برای حرام های ماه در دیه پوشش -

 طی دورهجهت سه مرتبه حادثه احتمالی 

 

مطابق ظرفیت آسانسورها و جهت سه مرتبه  ریال( یک میلیارد) 1000.000.000 سقف تا هرنفر برای پزشکی های هزینه  -

 حادثه احتمالی طی دوره

 

 میلیارد( ریال دو) 2.000.000.000 حادثه هر در مالی خسارت  -
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 قرارداد

 شناسه با سیرجان شهرستان ثبت اداره در 3136  ثبت شماره به گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت مابین فی قرارداد این

 جعفر و مدیرعامل عنوان به محیاپور محمد ان،آقای نمایندگی به 411395415655 اقتصادی کد و  14000228625 ملی

 شرکت گهر، گل اختصاصی جاده 5 کیلومتر شیراز، جاده 50 کیلومتر سیرجان، نشانی به مدیره هیأت عضو عنوان به صالح

 به شماره و شرکت ........................... سو یک از شودمی نامیده بیمه گذار قرارداد این در که گهر گل فوالد و آهن توسعه

 کد و ملی............................................... شناسه با .............................. ثبت اداره در ......................................... ثبت

دارنده  .................................................... بعنوان آقایان.............................................. به نمایندگی اقتصادی..........................................

 گردد. می منعقد دیگر طرف از شود می نامیده گربیمه قرارداد، این رد که تعهدآور امضاء

 قرارداد: موضوع - 1 ماده

 توسعه آهن و فوالد گل گهر در  شرکت ساالنه پوشش های بیمه ای"از: است عبارت قرارداد موضوع 

 "1401-1402سال

 :قرارداد مدارك و اسناد - 2 ماده

 است: زیر مدارك و اسناد شامل قرارداد این

 .حاضر قرارداد الف:

 .پیمان مبلغ تفکیک جدول  :ب

 .برسد طرفین امضاء به و گردد تنظیم قرارداد مدت در که دیگری سند نوع هر و مجالس صورت  :ج

 :قرارداد مدت - 3 ماده

 به مدت یکسال شمسی می باشد. 01/04/1402لغایت  01/04/1401از تاریخ مدت قرارداد 

 :قرارداد مبلغ - 4 ماده

 .باشد می ریال ............................................................................. قرارداد مبلغ

 :بهاء آحاد تعدیل - 5 ماده

 .گردد نمی بهاء آحاد تعدیل مشمول و بوده قطعی قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد قیمتهای

 :پرداخت نحوه - 6 ماده

 .گردد می پرداخت نظارت دستگاه تأیید و بررسی از پس ماهه و در چهار قسط 3اقساط در گربیمه الزحمه حق

 :قانونی کسور - 7 ماده

 .گردد می پرداخت وی توسط ، ها نامهبیمه صدور هنگام در که باشد می گربیمه بعهده قانونی کسورات کلیه پرداخت

 :اجراء در نظارت - 8 ماده
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 بیمه طرف از است نموده تقبل آن پیوست مدارك و اسناد و قرارداد این مفاد طبق بر گربیمه که تعهداتی اجرای در نظارت

 است موظف گربیمهاست.  گردیده واگذار شود، می نامیده نظارت دستگاه قرارداد این در که بازرگانیمعاونت  برعهده گذار

 حدود در آن نماینده یا نظارت دستگاه که تعلیماتی و دستورات طبق بر همچنین و فنی اصول و قرارداد طبق را بر کارها

 .کند اجرا دهد می قرارداد و مدارك اسناد مشخصات

 :کارها تضمین دوره - 9 ماده

می  گربیمهبه وجود آید در تعهد  گربیمههای صادره توسط شرکت  نامهبیمهکلیه خسارت هایی که در طول مدت اعتبار 

 باشد.

 :تاخیر جریمه - 10 ماده

 موقع به وظیفه انجام عدم اثر در گذار بیمه تشخیص به خسارت پرداخت یا نامهبیمه صدور در تأخیر گونه هر که صورتی در

 و محاسبه جریمه بعنوان مربوطه نامهبیمه مبلغ از درصد( )ده % 10سقف تا و درصد( )دو %2 روز هر ازای به باشد گربیمه

 می فوق جرائم اعمال ضمن گذار بیمه الذکر، فوق سقف از بیش تأخیر صورت گردد. در می کسر بیمه گذار توسط رأسا

 ها به صورت روزشمار فسخ می گردند. نامهبیمهدر صورت فسخ  .نماید فسخ دادگاه مراجعه به بدون و راساً قرارداد را تواند

 :کار مقادیر افزایش – 11 ماده

 اولیه مبلغ درصد( پنج و )بیست % 25تا  را قرارداد موضوع کارهای حجم قرارداد مدت طول در دارد اختیار گذار بیمه

 .دهد یا کاهش افزایش قرارداد

 :طرفین تعهدات - 12 ماده

 
 به نسبت ساعت 48ظرف  حداکثر و ممکن زمان حداقل در بایستی نیاز صورت در گربیمه شرکت کارشناس/کارشناسان -

 .نماید اقدام حادثه مورد از بازدید

 اسرع در شد، انجام اینکه از بعد و شده صورتجلسه گذار بیمه خبره کارشناسان توسط حادثه هر اولیه خسارت برآورد  -

ه ب واریز و صورتجلسه تنظیم از پس یکماه مدت ظرف حداکثر خسارت، پرداخت به موظف گربیمه و اعالم گربیمهبه  وقت

 .باشد می گذار بیمه حساب

بیمه گذار مجاز به عدم  دوره یکساله قرارداد طی در ها نامهبیمه خسارت پرداخت و صدور امر در همکاری عدم در صورت -

 .باشد می ها بیمه حق باقیمانده اقساط پرداخت

 . ندارد دیگر های شرکت به را ها نامهبیمه صدور واگذاری حق گربیمه شرکت  -

 به وارده خسارت جبران .باشد می گذار بیمه تجهیزات کلیه از صحیح استفاده و حراست حفظ، به موظف گربیمه  -

 نسبت گذار بیمه ننماید، اقدام شده تعیین مدت در گربیمه چنانچه .باشد می گربیمه بعهده گربیمه از قصور ناشی تجهیزات

 .نماید می برداشت گربیمه تضمین یا و مطالبات از %15 ضریب اعمال با را آن هزینه و اقدام و جایگزینی خرید یا تعمیر به

را جهت  با هماهنگی بیمه گذار کارشناسان مربوطه نامهبیمهموظف است طی هر دوره سه ماهه از شروع  گربیمهشرکت  -

بروزرسانی ارزش سرمایه های بیمه شده به محل مورد بیمه اعزام نموده و در صورت نیاز به افزایش سرمایه موارد را کتبا 
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گذار اعالم تا پس از بررسی و در صورت نیاز الحاقیه افزایش سرمایه صادر شود. لذا با توجه به موارد فوق الذکر به بیمه 

 ون بیمه کم لم یکن تلقی می گردد.قان 10اعمال ماده 

 والد گل گهرتوسعه آهن و ف و دارایی های شرکت بیمه در محدوده سایت پرسنلایمنی و مسئولیت  موارد کلیه رعایت  -

  .است گربیمه عهده بر اعم از جانی و مالی

 .مایدن خودداری قرارداد این اجرای در مخدر مواد به معتادان و بیگانه اتباع استخدام از است متعهد گربیمه  -

و بیمه گذار با حضور مشاور بیمه ای شرکت بیمه  گربیمهدر صورت وجود اختالف در مبلغ خسارت احتمالی، نمایندگان  -

ذار با برگزاری جلسات کارشناسی نسبت به رفع اختالف اقدام می نمایند و در نهایت مشاور امور بیمه ای به عنوان گ

 متخصص مورد اعتماد طرفین نسبت به اعالم نظر نهایی اقدام می نماید. 

 محسوب می شود. گربیمهکلیه اسناد و مدارکی که به تایید بیمه گذار در اسناد مناقصه می رسد، تعهد  -

می باشد که بصورت  های صادره ، حاکمیت با اسناد مناقصه نامهبیمهدر صورت بروز هرگونه تعارض بین اسناد مناقصه و  -

 ده است.، تایید ، امضاء و مهر گردی گربیمهشروط ضمن عقد توسط 

 .باشد می گربیمه شرکت ممکن به زمان حداقل در حادثه هر گزارش ارائه به ملزم گذار بیمه شرکت  -

 :اختالف حل - 13 ماده

 توسعه آهن و فوالد شرکت قراردادهای امور و حقوقی مدیریت عهده به قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل

 خواهد سیرجان قضائی محاکم قرارداد این با مرتبط و ناشی حقوقی دعاوی به رسیدگی صالح مرجع و باشد گهر می گل

 .اند نموده موافقت آن با قرارداد امضاء این با طرفین که بود

 :قرارداد طرفین نشانی - 14 ماده

 باید دهد تغییر قرارداد مدت در را خود نشانی قرارداد طرفین از یکی است. هرگاه صدرالذکر شرح به قرارداد طرفین نشانی

 و اوراق و نامه ها کلیه است نشده اعالم دیگر طرف به جدید نشانی که وقتی تا و نماید ابالغ دیگر به طرف کتباً  را موضوع

 .شد خواهد تلقی شده ابالغ آنها تمام و شد خواهد قبلی ارسال نشانی به اظهارنامه ها

 

     گربیمه                                                        توسعه آهن و فوالد گل گهر شرکت

                                                                                    محمدمحیاپور)مدیرعامل(    

                                                                                                                                                                                       

 جعفر صالح)عضو هیأت مدیره(

 

 

 "برگ پیشنهاد قیمت"
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اسناد  مسئولیت در مورد مطالب و مندرجاتامضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و   

و پس از بازدید " 1400-1401شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در سال  ای بیمه ساالنه پوشش های"مناقصه 

 :شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه، پیشنهاد می نمایم کهاموال و دارایی ها و آگاهی از 

عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و پیمان به مبلغ   -1

 ریال                                          )به عدد(                                                                                                                     

 )به حروف(

 انجام دهم.

  باشد که در صورت ارائه اسناد مثبته توسط می الیات بر ارزش افزودهبدون ممبلغ پیشنهادی

 پرداخت می گردد. به صورت مجزا توسط بیمه گذار گربیمه

اسناد و  که این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایمچنانچه   -2

 کاری روز 3مدارك پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده حداکثر ظرف مدت 

های مربوطه صادر و به مدت یکسال  نامهبیمه 04/1401 /01و از تاریخ   از تاریخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه 

 .نمایم تحویل شمسی تحت پوشش قرار گرفته را به بیمه گذار

 .تائید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود  -3

در رد یا قبول این پیشنهاد با توجه به آئین نامه معامالتی خود اختیار کامل  بیمه گذارنوسیله تائید می نماید بدی  -4

 .دارد

 .در نرخ پیشنهادی منظور شده استنظر بوده و د نرخ پیشنهادی موارد زیر م در تهیه  -5

تائید می شود که جدول خالصه تفکیک قیمت کل و همچنین اقالم تفکیکی مبلغ پیشنهاد پیمان تکمیل و   -

 . ارائه گردیده است

 .نرخ پیشنهادی شامل کلیه هزینه ها، سود و ... می باشد -

که با انجام کار موضوع پیمان ارتباط کلیه اسناد، مدارك و ضمائم مندرج در سند پیمان و شرایط مناقصه را  -

 دارم.اطالع  آندارد مطالعه نموده و از مفاد 

و همچنین میزان ه ام اطمینان حاصل نمودنسبت به امکان تامین افراد و سرویسهای الزم برای اجرای کار   -

 ام.از هر جهت منظور نموده  خودزینه های مربوطه را در قیمت دستمزدها و سایر ه
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ناشی از اجرای قوانین مقررات جمهوری اسالمی ایران به طور اعم بویژه قانون کار و آئین نامه  هزینه های -

 .های مربوط به بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و عوارض متعلقه در رابطه با این مناقصه نیز منظور شده است

ظر گرفته شده و نه ها نیز در ندر تهیه این پیشنهاد عالوه بر هزینه های ناشی از مفاد فوق الذکر سایر هزی -

 .این شرکت تائید می نماید که مطالبات کافی بعمل آورده و هیچ نکته ابهامی باقی نمانده است

نسبت به شروع  گرمناقصهاعالم می نماید که به محض امضاء و مبادله پیمان و ابالغ شروع کار از سوی  -

 .کارهای موضوع پیمان اقدام نماید

اد این شرکت مورد قبول واقع شود مادام که سند پیمان به امضاء طرفین نرسیده است در صورتیکه پیشنه -

 .در حکم پیمان معتبر تلقی خواهد شد بیمه گذارو اعالم قبولی آن از طرف  پیشنهاد حاضر

 :مدارك و اسنادی که به ضمیمه ارسال می گردد به قرار زیر می باشد -

الك و مهر شده( در یک پاکت مجزا و بصورت مهر  "ج"و  "ب"،"الف"کلیه اسناد و مدارك مناقصه )پاکات  -

 .و الك شده قرار گیرند

 سه ماه می باشد. مهلت اعتبار این پیشنهاد قیمت -

 

  

 :نام شرکت / پیشنهاد دهنده
 :آدرس شرکت / پیشنهاد دهنده

 :کد اقتصادی شرکت / پیشنهاد دهنده
 :پیشنهاد دهندهر / آونام و سمت صاحبان مجاز و تعهد 

 :امضاء / مهر شرکت / پیشنهاد دهنده
 تاریخ:

 :تلفن ثابت مدیر عامل
 :تلفن همراه مدیر عامل

 ی:تلفن ثابت و فکس شعبه مرکز
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 جدول تفکیک مبلغ پیمان

بدون ارزش -مبلغ کل حق بیمه )ریال( عنوان ردیف

 افزوده
 توضیحات

 ر،نفجاا زی،سو تشآ مقابلدر  ئیهادارا بیمه 1

 ) کارخانه و دفتر مرکزی تهران(و... سیلو  لزلهز ،صاعقه

پیوست  

 یک

)مشمول  ثابتو  كمتحر تالآ ماشین c.p.mنامه  بیمه 2

 (و ...  خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و سیل

 پیوست 

 یک

 دوپیوست   نفر( 400) ادثحو و عمر نامه بیمه 3

 ثالث اشخاص و کارکنان مقابل در کارفرمامسئولیت بیمه  4

 )مترمربع(6000

 پیوست دو 

 پیوست دو  بیمه مسئولیت استفاده از آسانسورها 5

کارفرما در مقابل کارکنان و  مسئولیت بیمه 6

 نفر( 1150پیمانکاران)

 پیوست دو 

   جمع کل مبلغ به عدد )ریال(

   جمع کل مبلغ به حروف )ریال(

 

  پاداش عدم خسارتبعنوان  ، پرداختی ........ درصد حق بیمهدر صورت عدم بروز خسارت معادل 

 خواهد شد. پرداخت گربیمهاز سوی  در پایان قراردادبیمه گذار
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در این قسمت بیمهگر می تواند امتیازات و پیشنهادات خود که بدون اخذ حق بیمه و یا با اعمال تخفیف  ارائه 

را اعالم نماید: دهدمی   
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