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اسناد و مدارک مربوط به تجدید مناقصه عمومی
شماره 1399/03/13 - 9904755

انجام خدمات حمل و نقل مسافربری سبک ،بارگیری و باربری در مناطق تحت پوشش شرکت معادن
زغالسنگ البرز شرقی واقع در استان سمنان
(یک مرحله ای)
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آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 1399/03/13 - 9904755

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود -بلوار آیت اهلل بهشتی در نظر دارد ،انجام کلیه خدمات حمل و
نقل مسافربری سبک ،بارگیری و باربری در مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در استان سمنان
به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانی  www.eacmco.i rمراجعه نمایند.
 -1مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات :

دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از تاریخ  1399/03/17لغایت 1399/03/27
 -2میزان تضمین شرکت در مناقصه:

میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ چهار صد میلیون ریال( 400/000/000ریال) می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ
تضمین را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا نقداً به حساب شبا به شماره  IR100170000000105687922007و یا به شماره
حساب  0105687922007نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد شاهرود بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واریز نمایند.
هرگونه ضمانتی بجز موارد فوق فاقد اعتبار بوده و موجب رد پیشنهاد متقاضی می گردد.
متقاضییییان میتوانند جهت کسیییب اطتعات بیشیییتر همه روزه در سیییاعات اداری با شیییماره تل ن  023- 32394061امور
قراردادها تماس حاصل نمایند.
و من ا ...التوفیق
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برگ شرایط عمومی تجدید مناقصه شماره 1399/03/13 - 9904755
 -1مناقصه گزار :شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي– آدرس  :شاهرود – بلوار آيت اهلل شهيد بهشتي-سايت اداری شرکت
 -2مناقصه گر ( :پيشنهاد دهنده) :شخص حقوقي يا حقيقي است که اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شرکت مي کند.
 -3موضوع مناقصه :انجام خدمات حمل و نقل مسافربری سبک ،بارگيری و باربری در مناطق تحت پوشش شرکت معادن
زغالسنگ البرز شرقي واقع در استان سمنان.
 -4محل اجرای خدمات موضوع مناقصه:
معادن منطقه طزره ،کارخانه زغالشوئي و ناحيه صنعتي مهماندوست ،ايستگاه زرين همگي واقع در محدوده شهرستان دامغان،
ستاد مرکزی شاهرود ،ساير مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي ،نقاط شهری ،برون شهری و جاده ای
بنا به شرايط و تشخيص مناقصه گزار
 -5شرح مختصری از خدمات مربوط به موضوع مناقصه:
 انجام خدمات حمل و نقل شرکت ،کليه امور متفرقه مرتبط با موضوع مناقصه و نيز خدمات حمل و نقل و جابجايي افراد برابرنقطه نظرات دستگاه نظارت مناقصه گزار حتي در خارج از محدوده تحت اختيار مناقصه گزار با خودروی سواری به رانندگي
افرادی که کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات را قبول نموده و از جانب برنده مناقصه بصورت کتبي به مناقصه
گزار معرفي شده باشد.
 انجام خدمات حمل و نقل شرکت ،کليه امور متفرقه مرتبط با موضوع مناقصه و نيز خدمات حمل و نقل و جابجايي برابر نقطهنظرات دستگاه نظارت مناقصه گزار حتي در خارج از محدوده تحت اختيار مناقصه گزار با خودروی وانت نيسان و پاژن به
رانندگي افرادی که کليه شرايط مجاز را نندگي را دارا بوده و تعهدات را قبول نموده و از جانب برنده مناقصه بصورت کتبي به
مناقصه گزار معرفي شده باشد.
 اجاره خودروی سواری(بدون راننده) متعلق به موجر برای استفاده درکليه مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقي و ماموريت های محوله که برابر صورتجلسه تنظيمي توسط موجر ،تحويل مستأجر مي گردد.
 انجام خدمات حمل و نقل و انتقال و جابجايي کارکنان معدن کالريز از محل معدن تا مناطق مسکوني و محوطه حمل و نقلطزره به صورت آماده 16 ،ساعته در پستهای  2 -1و درصورت نياز پست  3در طول ايام با ميني بوس به رانندگي افرادی که
کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات را قبول نموده و از جانب برنده مناقصه بصورت کتبي به مناقصه گزار معرفي
شده باشد.
 انجام امور مربوط به بارگيری زغالسنگ و انجام برخي کارهای متفرقه با يک دستگاه لودر که برنده مناقصه تامين نمايد ودو دستگاه لودر که توسط مناقصه گزار تحويل ايشان مي گردد در محدوده جغرافيايي منطقه طزره و يا ساير مناطق تحت
پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي برابر نقطه نظرات ناظر قرارداد با رانندگي فردی که کليه شرايط مجاز رانندگي
را دارا بوده و تعهدات پيمانکار را قبول نمايد ،بشرح زير تعيين ميگردد.
 حمل زغالسنگ خام از معادن محدوده جغرافيايي منطقه طزره به کارخانه زغالشوئي ،حمل کنسانتره زغالسنگ از کارخانهزغالشوئي به ايستگاه زرين و بالعکس و انجام کليه امور متفرقه مرتبط با موضوع مناقصه برابر نقطه نظرات ناظر قرارداد.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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 حمل و جابجايي زغالسنگ کم عيار دستگاه الواتور و اطراف بونکر کارخانه زغالشويي با توجه به شرايط کار کارخانه ،درپست های يک و دو (پست سه در صورت نياز ) در طول ايام سال به سکوهای تخليه دپوی کم عيار مورد نظر ،در فاصله حدود
 1500 - 1000متری محل بارگيری و انجام کليه امور متفرقه با يک دستگاه کاميون بنز کمپرسي ده چرخ به رانندگي افرادی
که کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات را قبول نموده و از جانب برنده مناقصه بصورت کتبي به مناقصه گزار
معرفي شده باشد.
 انجام خدمات جمع آوری ،بارگيری ،تخليه ،دفع و معدوم سازی کليه زباله های موجود در منطقه معدني طزره ،با يک دستگاهنيسان برابر نقطه نظرات ناظر قرارداد ،به رانندگي برنده مناقصه يا فردی که کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات
برنده مناقصه را قبول نمايد و از جانب برنده مناقصه بصورت کتبي به کارفرما معرفي شده باشد.
 انجام عمليات مربوط به به بارگيری ،تخليه تجهيزات ،ماشين آالت و نيز انجام برخي کارهای متفرقه را با يک دستگاهجرثقيل تحويلي در محدوده جغرافيايي منطقه برابر نقطه نظرات ناظر قرارداد ،به رانندگي برنده مناقصه يا فردی که کليه شرايط مجاز
رانندگي را دارا بوده و تعهدات برنده مناقصه را قبول نمايد و از جانب برنده مناقصه بصورت کتبي به کارفرما معرفي شده باشد.

 انجام وظيفه در قسمت حراست و انتظامات شرکت (منطقه طزره) با يک دستگاه خودروی وانت مزدا دو کابين برابر نقطهنظرات ناظر قرارداد ،به رانندگي برنده مناقصه يا فردی که کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات برنده مناقصه را
قبول نمايد و از جانب برنده مناقصه بصورت کتبي به کارفرما معرفي شده باشد.
 -6تعهدات طرفین
 -6-1تعهدات برنده مناقصه :
تعهدات برنده مناقصه در خصوص خودروهای سواری ،وانت بار نیسان و پاژن : تامين تعداد حداقل  7دستگاه سواری شامل :سمند ،پژو  GLXو پژو پارس با کارکرد کمتر از  5سال به همراه راننده. تامين تعداد حداقل  11دستگاه وانت بار نيسان با کارکرد کمتر از  15سال با راننده و جهت انجام کليه خدمات مربوط بهحمل و جابجايي مسافر (پرسنل شرکت ) و خدمات حمل بار تا سقف  2تن در مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ
البرز شرقي و ساير نقاط شهری و برون شهری برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت مناقصه گزار
تامين تعداد  1دستگاه پاژن با کارکرد کمتر از  15سال با راننده درمناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي. رانندگان خودروهای برنده مناقصه موظف هستند ،تاريخ و ساعت ورود و خروج و ماموريت های محوله خود را در دفترچه ایکه از طرف نماينده مناقصه گزار صادر ميگردد ،دقيقاً ثبت و ممهور به مهر انتظامات مبدأ و مقصد نمايد.
 رانندگان خودروی سواری مکلف هستند برای رفتن به ماموريت ها ،از قسمت حمل و نقل شرکت ،برگه ماموريت با تأييد مديرخدمات فني و پشتيباني اخذ نمايند و مشخصات سرنشينان و محل ماموريت را در برگه ماموريت بصورت دقيق قيد نمايند و
برگه ما موريت بدون نام و نام خانوادگي مسافران ،امضای مدير خدمات فني و پشتيباني و نام مبدا و مقصد اقدام نخواهد شد.
 ساعت شروع کار ستاد مرکزی در پست يک برای کليه خودروها ساعت  7:15مي باشد ،چنانچه خودروها بعد از اين ساعتبه محل کار مراجعه نمايند به ازای هرساعت تأخير ،دو برابر زمان تأخير ،محاسبه و از کارکرد مفيد کسر خواهد شد و ساعت
خروج از شرکت ،ساعت  15:15مي باشد که تعجيل در خروج باعث کسر شدن به همان ميزان ساعت تعجيل ،از کارکرد مفيد
خواهد گرديد و چنانچه خودروها در اين فاصله زماني( 7:15لغايت )15:15به ماموريت خارج از شهر شاهرود ،اعزام گردند
ميزان کارکرد روزانه آنها بصورت مجموع مبلغ کرايه مسيرماموريت و ساعت حضور در ستاد مرکزی شاهرود محاسبه خواهد شد.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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در روزهای تعطيلي ستاد مرکزی ،قانون تاخير و تعجيل اعمال نخواهد شد و خودروی سواری در صورت انجام وظيفه در ستاد،به همان ميزان ساعتي که در دفترچه ممهور شده و با نظر ناظر قرارداد (در صورت انجام سرويس خاص) کارکرد محاسبه خواهد شد

رانندگان خودروی سواری که در اختيار مديران مناطق و کارخانه زغالشويي هستند در روزهايي که مديران به مرخصي رفتهيا در ستاد مرکزی شاهرود حضور دارند ،در آغاز روز کاری خود را به ناظر قرارداد معرفي و روز کاری خود را با ايشان و امور
حمل ونقل هماهنگ نمايند.
برنده مناقصه موظف است در خصوص جابجايي مسافر(پرسنل مناقصه گزار)کليه خدمات رفاهي سفر(استفاده از کولر وبخاری و )...و موجبات رضايت مسافران را فراهم نمايد.
تعهدات برنده مناقصه در خصوص خودروهای سواری بدون راننده(اجاره ای):تامين تعداد حداقل 3دستگاه خودرو شامل:يک دستگاه کاپرا ،با کارکرد کمتر از  5ساليک دستگاه پاژن ،با کارکرد کمتر از  15ساليک دستگاه پژو پارس يا سمند با کارکرد کمتر از  5سال برنده مناقصه مي بايست خودروهای مورد اجاره را با وضعيت موجود برابر صورتجلسه ای ،با حضور نمايندگان مناقصه گزار(کارشناس فني ،انبار و اموال ،نظارت و حراست) تحويل نماينده مناقصه گزار نمايد.
 برنده مناقصه متعهد خواهد بود اصل بيمه نامه ی شخص ثالث و بدنه ،کارتِ شناسايي خودرو ،کارت معاينه فني ،کارتسوخت و لوازم جانبي را تحويل نماينده مناقصه گزار (انبار و اموال) نمايد و مناقصه گزار متعهد خواهد بود در پايان قرارداد،
درصورت عدم تمدي د قرارداد ،خودروی مورد اجاره را با وضعيت موجود (انبار و اموال) تحويل برنده مناقصه نمايد.
 در صورتيکه برنده مناقصه به هر دليلي بخواهد هر يک از خودروهای مورد اجاره را تعويض نمايد مي بايست حداقل يکماهزودتر مراتب را به مناقصه گزار اطالع دهد و با اخذ موافقت مناقصه گزار اين عمل امکان پذير مي باشد.
در زمان پايان قرارداد و اعالم کتبي مناقصه گزار مبني بر عدم تمديد قرارداد ،برنده مناقصه مکلف به مراجعه و تحويل خودروظرف مدت  10روز خواهد بود و در صورت عدم مراجعه هيچگونه مسئوليتي مبني بر نگهداری از خودوری فوق يا مبلغي بابت
اجاره يا خسارت بر عهده مناقصه گزار نخواهد بود و مناقصه گزار اختيار دارد با ارائه برگه خالفي جهت تحويل مورد اجاره به
مناقصه گزار به دادگاه صالحه رجوع نمايد.
تعويض الستيک خودروها  50000کيلومتر به باال در صورت لزوم و با نظر کارشناس خدمات فني و پشتيباني مناقصه گزاربرعهده برنده مناقصه است.
تعويض ديسک و صفحه کالچ هر  30000کيلومتر به باال در صورت لزوم و با نظر کارشناس مناقصه گزار برعهده برندهمناقصه است.
 در صورت خرابي خودرو ،انجام تعمير يا تعويض باطری ،بخاری ،دينام و استارت ،رادياتور کامل ،موتور برف پاکن ،کولر،شارژ گاز و ساير تعميرات کولر ،بوق ،راديو پخش ،واتر پمپ کامل و سيم کشي کامل برق در صورت لزوم با نظر کارشناس
خدمات فني و پشتيباني مناقصه گزار برعهده برنده مناقصه است.
 کليه تعميرات اساسي ،جزئي و تهيه لوازم آن به غير از موارد درج شده در بند مربوط به تعهدات برنده مناقصه بر عهدهمناقصه گزار است.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

تبصره :چنانچه خودرو نياز به تعميرات اساسي پيدا کند ،مناقصه گزار مي بايست مراتب را به اطالع برنده مناقصه برساند و
اگر برنده مناقصه نسبت به تعميرات خودرو اقدام ننمايد و خودرو به علت عدم انجام تعميرات متوقف شود ،هيچگونه کارکردی
تعلق نخواهد گرفت.ضمنا خسارت وارده به دليل توقف ،بر عهده برنده مناقصه بوده که ميزان آن با نظر ناظرقرارداد از مطالبات
وی کسر مي گردد.
ک ليه هزينه های بيمه اعم از (انعقاد ،تمديد و الحاقيه ) شخص ثالث و بدنه و معاينه فني به عهده برنده مناقصه مي باشد. چنانچه مناقصه گزار به هر دليلي از جمله تعلل برنده مناقصه نسبت به صدور و يا الحاقيه بيمه نامه ها و اخذ معاينه فني اقدامنمايد ،هزينه آن از حساب برنده مناقصه کسر خواهد شد.
برنده مناقصه در پايان قرارداد يا فسخ آن نمي تواند مبلغي تحت عنوان افت قيمت بر اثر تصادفات يا هزينه استهالك تحتهيچ شرايطي مطالبه نمايد.
پرداخت عوارض شهرداری خودرو در طول قرارداد به عهده برنده مناقصه ميباشد.مناقصه گزار تحت هيچ شرايطي حق واگذاری و يا انتقال مورد اجاره به غير را ندارد.تعهدات برنده مناقصه در خصوص ارائه خدمات با یک دستگاه مینی بوس در داخل منطقه طزره:برنده مناقصه متعهد مي شود انتقال و جابجايي کارکنان معدن کالريز از محل معدن تا مناطق مسکوني و محوطه حمل و نقلطزره به صورت آماده16 ،ساعته در پستهای  2-1و در صورت نياز پست  3را در طول ايام با يک دستگاه ميني بوس به
رانندگي خود يا فرد ديگری دارای شرايط الزم با معرفي کتبي و برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت مناقصه گزار.
برنده مناقصه متعهد مي شود انجام خدمات انتقال و جابجايي پرسنل مدنظر مناقصه گزار به معادن و ساير مناطق اعالمي ازسوی شرکت حتي در خارج از محدوده تحت اختيار مناقصه گزار و انجام کليه امور متفرقه مرتبط با موضوع مناقصه با يک
دستگاه ميني بوس و برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت مناقصه گزار.
چنانچه به هر دليلي در يکي از مس يرهای ذکر شده در جدول پيوست ،شاهد کمبود سرويس باشيم و ناظر قرارداد مجبور بهتامين سرويس از شهر های همجوار گردد ،جهت جبران و پرداخت مسير پيموده شده در بين دو شهر مي بايست در انتهای
هر ماه ليست جامعي با ذکر علت کمبود،توسط سرپرست حمل و نقل منطقه تهيه و پس از تاييد ناظر قرارداد ،مدير خدمات
فني و مدير قراردادها و نظارت شرکت در صورت وضعيت اعمال و پرداخت مي گردد.
تبصره :اگر اين کمبود به دليل قصور و عدم حضور برنده مناقصه باشد مي بايست مبلغ فوق تحت عنوان جريمه از صورت
وضعيت ماهانه يا مطالبات ايشان کسر گردد.
چنانچه برنده مناقصه با خودروی موضوع مناقصه راس ساعت  7صبح وارد منطقه شوند و خروج خودروی فوق در ساعت 18يا  23باشد معادل نيم سرويس توسط انتظامات شرکت در دفترچه ايشان تاييد مي گردد.
 در صورت تاخير در اجرای برنامه سرويسها ،دليل تاخير توسط دستگاه نظارت بررسي و درصورت تخلف از سوی برندهمناقصه ،مبلغ خسارت از سوی دستگاه نظارت برآورد و از صورت وضعيت برنده مناقصه کسر خواهد شد و برنده مناقصه حق
اعتراض در اين خصوص را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
 برنده مناقصه موظف است به ازاء هر سرويس رفت و برگشت نسبت به اخذ صورت حساب مسافری جاده ای داخلي(مخصوص اتوبوس -ميني بوس) اقدام نمايد و در پايان هرماه ته چک سرويس های انجامي مي بايست به صورت حساب
همان روز الصاق شده باشد و الزم به ذکر است سرويس های بدون صورت حساب قابل اقدام و محاسبه نمي باشد.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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تعهدات برنده مناقصه در خصوص تامین و تحویل لودر و انجام عملیات مرتبط : برنده مناقصه موظف به تامين تعداد يک دستگاه لودر مطابق با مشخصات مدنظر ناظر قرارداد و اجرای کليه عملياتي که لودرقادر به انجام آن مي باشد ،نظير عمليات دپوکردن ،بارگيری زغالسنگ و تخليه سنگرهای باطله و ساير موارد توسط پيمانکاردر
محدوده جغرافيايي تحت پوشش شرکت برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت مناقصه گزار.
برنده مناقصه موظف است دو دستگاه لودر با مشخصات ذکر شده در صورتجلسه تحويل را از مناقصه گزار تحويل گرفته واجرای عمليات مربوط به بارگيری زغالسنگ و کليه کارهايي که امکان انجام آن با لودر ميسر است را در محدوده جغرافيايي
تحت پوشش شرکت برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت مناقصه گزار انجام دهد و متعهد گرديد از لودرها و لوازم آنها حفاظت
کامل بع مل آورده و در پايان قرارداد يا اعالم مناقصه گزار ،لودرها را با شرايط زمان تحويل ،مسترد نمايد.
تبصره :برنده مناقصه به منظور تحويل دو دستگاه لودر موجود و با شرايط فعلي ،مي بايست مبلغ  .........................ريال سفته
تحويل امور مالي مناقصه گزار دهد ،که در اين خصوص برنده مناقصه متعهد مي گردد از اموال تحويلي حفاظت کامل بعمل
آورده و درصورت مفقود شدن و يا از بين رفتن آن ،نسبت به جايگزيني آن اقدام نمايد و در غير اينصورت از محل مطالبات يا
تضامين خسارت توسط مناقصه گزار اخذ خواهد گرديد.
برنده مناقصه موظف است عمليات بارگيری و جابجايي زغالسنگ (خام و کنسانتره) و کليه کارهايي که امکان انجام آن با لودر
ميسر است در منطقه طزره ،کارخانه زغالشويي ،ايستگاه زرين و در صورت نياز جهت مناطق تحت پوشش شرکت در استان
سمنان را انجام دهد.
برنده مناقصه موظف است کليه عمليات جابجايي و خاکريزی ،بارگيری و جابجايي باطله و غيره در منطقه طزره ،کارخانهزغالشويي ،ايستگاه زرين و در صورت نياز جهت مناطق تحت پوشش شرکت در استان سمنان را انجام دهد.
 برنده مناقصه موظف است کارهای متفرقه و متناسب با دستگاه تحويلي مانند مرمت و تميز کردن جاده ها درصورت رانش وعلي الخصوص در فصول سرما ،بارگيری و جابجايي چوب آالت تونلي ،بارگيری و جابجايي آرك ها (قاب فلزی) و ساير لوازم
و تجهيزات معدني ،برف روبي جاده ها ،بازسازی جاده ها ،جاده سازی ،تخليه و بارگيری کاميونها در محوطه معدن و انجام
کليه امور متفرقه مرتبط با موضوع مناقصه برابر نقطه نظرات ناظر مناقصه را انجام دهد.
چنانچه در حين انجام کار نياز به وسايل و يا نظارت مضاعفي از جانب مناقصه گزار باشد برنده مناقصه موظف است آنرا بهصورت کتبي از مناقصه گزار درخواست نمايد و در غير اين صورت مناقصه گزار در قبال حوادث حادث شده هيچگونه مسئوليتي
نخواهد داشت.
 برنده مناقصه متعهد مي گردد ،به منظور رعايت منافع و تقليل هزينه های مناقصه گزار کليه عمليات موضوع مناقصه را بابهترين روش ها به وسيله کارکناني که در کار خود تخصص و تجربه کافي دارند انجام دهد.
برنده مناقصه موظف است دستورالعمل های ايمني که از طريق مناقصه گزار ابالغ گرديده را بصورت دقيق اجرا نموده و نسبتبه تهيه وتحويل لوازم در قبال اخذ رسيد و استفاده تجهيزات انفرادی و ايمني توسط افراد نظارت نمايد ،الزم به ذکر است
خسارات وارده به کارفرما ناشي از عدم اجرای موارد ذکر شده به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
برنده مناقصه متعهد مي گردد برابر برنامه زمانبندی شده ای که از طرف دستگاه نظارت ابالغ مي شود ،عمليات بارگيری وکارهای متفرقه را در شيفت های اعالمي انجام دهد .الزم به ذکر است راننده لودر در تمام روزهای هفته حتي روزهای تعطيل
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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که معادن در حال کار مي باشد ،در شيفت 1و  2حتماً در محل کار حضور داشته باشد .و چنانچه بارگيری با تأخير و يا به هر
علتي انجام نشود ،هزينه کليه خسارات وارده به مناقصه گزار از اين رهگذر به عهده برنده مناقصه بوده و ملزم به جبران آن
ميباشد.
برنده مناقصه ميبايست دستگاهها را هميشه در حال آماده بکار نگه داشته و توان بارگيری کاميون های تک ،ده چرخ وتريلي لبه بلند را داشته و در صورت بروز نقص فني در اسرع وقت نسبت به رفع عيب و انجام کار اقدام نمايد .
برنده مناقصه متعهد مي گردد عالوه بر امور مربوط به بارگيری ،کليه کارهايي که امکان انجام آن با لودر ميسر مي باشد ازقبيل دپو سازی ،خاکريزی ،بلند کردن اجسام ،بارگيری مصالح و مواد عالوه بر زغالسنگ و غيره را برابر نقطه نظرات نماينده
مناقصه گزار به نحو احسن انجام دهد.
برنده مناقصه متعهد مي گردد شخصاً بصورت مستمر و روزانه در محل پيمان حضور يابد و درصورت عدم حضور با هماهنگيقبلي با دستگاه نظارت ،جانشين معرفي نمايد.
تعهدات برنده مناقصه در خصوص کامیون های حمل زغالسنگ و کنسانتره زغالسنگ: کاميون ها و تريلي های به تعداد مدنظر مناقصه گزار ،طي صورتجلسه تنظيمي تحويل برنده مناقصه خواهد شد که در اينخصوص برنده مناقصه متعهد ميگردد از کاميون ها و تريلي ها و لوازم تحويلي آنان حفاظت کامل بعمل آورده و درصورت مفقود
شدن و يا از بين رفتن ،نسبت به جبران خسارت و يا جايگزيني آن اقدام نمايد.
 پيمانکار موظف است زغالسنگ توليدی در معادن و کنسانتره فرآورشده در کارخانه را در هرماه حمل نمايدو در غير اينصورتطبق نظر ناظر قرارداد جريمه خواهد شد و ميزان خسارت ازمحل مطالبات و تضامين ايشان کسر مي گردد.
هرگونه سه ل انگاری ناشي از عدم دقت الزم و کافي در انجام امور سرويس و نگهداری کاميون ها و تريلي های تحويلي،انجام امور رانندگي و حمل زغالسنگ که خساراتي را متوجه مناقصه گزار نمايد هزينه آن برعهده برنده مناقصه خواهد بود و
از کارکرد وی کسر مي گردد که در اين خصوص نظر ناظر قرارداد الزم االجرا ميباشد.
 برنده مناقصه موظف است ،در زمان حمل زغالسنگ ،نسبت به کشيدن چادر بر روی اتاق کمپرس اقدام نمايد تا عالوه برحفظ محيط زيست از هدر رفتن زغالسنگ جلوگيری بعمل آيد چنانچه در اثر سهل انگاری برنده مناقصه خسارتي متوجه برنده
مناقصه گردد ميزان خسارت وارده براساس نظر ناظر قرارداد از مطالبات برنده مناقصه کسر مي گردد.
 ميانگين تناژ زغالسنگ خام جهت حمل به کارخانه زغالشويي ماهانه به ميزان  20،000تن با تلرانس  %20و ميانگين تناژکنسانتره زغالسنگ جهت حمل از کارخانه زغالشويي به ايستگاه زرين ماهانه به ميزان  17000تن با تلرانس %20برآورد
گرديد.
تبصره :چنانچه در طول ماه به داليل مختلف شامل کاهش محسوس توليد ،سيل ،آتش سوزی و غيره و يا حتي تشخيص
مناقصه گزار ،تناژ حمل زغال کاهش يافت برنده مناقصه موظف است نسبت به جبران ميزان حمل در ماه يا ماه های بعد بدون
دريافت هزينه مازاد اقدام نمايد.
برنده مناقصه ميبايست ،کليه نکات ايمني در رابطه با امور رانندگي و حمل زغالسنگ از معادن موضوع مناقصه بصورت دقيقرعايت نمايند.
برنده مناقصه موظف است به تعداد الزم کاميون و تريلي برحسب نياز به عنوان رزرو در نظر گرفته تا در صورت بروز مشکلدر روند عمليات اجرايي مناقصه ،توقف در امور حمل ايجاد نگردد.
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 پيمانکار موظف است تا پايان هر ماه زغالسنگ موجود در سکوهای معادن را به مقصد کارخانه زغالشويي و کنسانترهزغالسنگ موجود در سکوهای کارخانه زغالشويي را به مقصد ايستگاه زرين حمل نموده و در غير اينصورت طبق نظر ناظر
قرارداد مشمول جريمه خواهد گرديد و ميزان خسارت نيز از محل مطالبات و تضامين ايشان کسر خوهد شد.
تعهدات برنده مناقصه در خصوص حمل زغالسنگ کم عیار دستگاه الواتور کارخانه با کامیون:برنده مناقصه موظف به حمل و جابجايي زغالسنگ کم عيار دستگاه الواتور و اطراف بونکر کارخانه زغالشويي با توجه بهشرايط کار کارخانه ،در پست های يک و دو (پست سه در صورت نياز ) در طول ايام سال به سکوهای تخليه دپوی کم عيار
مورد نظر ،در فاصله حدود  1500 - 1000متری محل بارگيری با دو دستگاه کاميون بنز کمپرسي ده چرخ که طي صورتجلسه
ای از طرف مناقصه گزار به برنده مناقصه تحويل مي گردد.
تبصره :چنانچه برنامه های آتي و سياست های کالن شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به سمت شستشوی زغالسنگ های
دپوی کم عيار موجود تغيير پيدا کند حمل و جابجايي زغالسنگهای کم عيار خروجي دستگاه الواتور افزايش خواهد يافت ،که
برنده مناقصه موظف به انجام خدمات حمل و جابجايي براساس قيمت های مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.
انجام کارهای متفرقه در محوطه کارخانه در صورت نياز با نظر مدير کارخانه زغالشويي.انجام کليه خدمات حمل و جابجايي و نيز ساير خدمات متفرقه که امکان توسط کاميون های تحويلي مسير باشد ( بصورتساعت کار متفرقه).
برنده مناقصه متعهد ميباشد ،درصورت نياز مناقصه گزار نسبت به حمل زغالسنگ از ساير معادن تحت پوشش مناقصه گزاراقدام نمايد و کرايه خدمات انجامي طبق تبصره فوق الذکر و قيمت های مصوب کميسيون معامالت شرکت پرداخت مي گردد.
 برنده مناقصه موظف است ،در زمان حمل زغالسنگ نسبت به کشيدن چادر بر روی اتاق کمپرس اقدام نمايد تا عالوه برحفظ محيط زيست از هدر رفتن زغالسنگ جلوگيری بعمل آيد.
تعهدات برنده مناقصه در خصوص نیسان زبالهبرنده مناقصه موظف است يک دستگاه نيسان ،مورد تاييد مدير خدمات فني شرکت و دارايي توانايي انجام خدمات ذکر شدهدر موضوع استعالم را به اين کار اختصاص دهد.
برنده مناقصه موظف است به انجام خدمات جمع آوری ،بارگيری ،تخليه ،دفع و معدوم سازی کليه زباله های موجود در منطقهمعدني طزره ،با يک دستگاه نيسان که توسط ايشان تامين مي گردد.
 کليه امور و هزينه های مربوط به موضوع قرارداد شامل تامين نيسان ،بارگيری زباله ،تخليه زباله ،رانندگي ،سرويس ونگهداری ،تعميرات جزئي و اساسي ،لوازم يدکي ،سوخت ،گريس ،روغن و سايرموارد به عهده برنده مناقصه مي باشد.
برنده مناقصه مي بايست برابر برنامه زمانبندی شده ای که از طرف دستگاه نظارت ابالغ مي شود ،عمليات موضوع قرارداد وامور متفرقه محوله را در شيفت های مختلف انجام دهد .و الزم است پيمانکار در اين زمان شخصاً در محل پيمان حضور يابد
و درصورت عدم حضور با هماهنگي قبلي با دستگاه نظارت ،جانشين با مشخصات مندرج در بند  4-3معرفي نمايد.
تعهدات برنده مناقصه در خصوص جرثقیل (تحویلی)برنده مناقصه يا رانندگان ايشان مي بايست عالوه بر داشتن گواهينامه ويژه جرثقيل ،تجربه و تخصص کافي ،را داشته وضمناً بايد رانندگان به تاييديه حراست شرکت زغالسنگ البرز شرقي را داشته و همچنين ساير صالحيتهای الزم براساس
قوانين جمهوری اسالمي را دارا بوده باشند.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:

Far_ Let t erDat e
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برنده مناقصه ميبايست برابر برنامه زمانبندی شده ای که از طرف دستگاه نظارت ابالغ مي شود ،عمليات بارگيری و کارهایمتفرقه را در شيفت های مختلف انجام دهد .الزم به ذکر است راننده جرثقيل در تمام روزهای هفته حتي روزهای تعطيل که
معدن در حال کار مي باشد ،در شيفت 1و  2حتماً در محل کار حضور داشته باشد.
هر گونه خساراتي که از جانب دستگاه در حال بارگيری به کاميونها ،تاسيسات و اماکن کارفرما و يا دستگاههای ديگر واردشود بر عهده برنده مناقصه بوده و برنده مناقصه ميبايست جوابگوی آن باشد .
 چنانچه نياز به عمليات بارگيری در هر يک از معادن تحت پوشش مناقصه گزار باشد الزم است نسبت به انجام عملياتبارگيری و يا ساير خدمات که در حد توان جرثقيل باشد اقدام نمايد .جابجايي جرثقيل در محدوده معدن منطقه طزره بر عهده
برنده مناقصه و اگر اين جابجايي از منطقه طزره به ساير مناطق باشد عمليات جابجايي بر عهده مناقصه گزار مي باشد.
تعهدات برنده مناقصه در خصوص خودروی انتظامات (وانت مزدا دو کابین)برنده مناقصه موظف است به انجام وظيفه در قسمت حراست و انتظامات شرکت (منطقه طزره) با يک دستگاه خودروی وانتمزدا دو کابين که وسط ايشان تامين مي گردد.
مالك ثبت حضور ،امضاء کارت توسط افراد مجاز و مالك تاييد ماموريت مهر انتظامات در دفترچه است. برنده مناقصه موظف است تاريخ و ساعت ورود و خروج در ماموريت های محوله خود را در دفترچه ای که از طرف مناقصهگزار صادر ميگردد ،دقيقاً ثبت و ممهور به مهر انتظامات نمايد.
برنده مناقصه موظف است بصورت روزانه کارت حضور و غياب خود را به امضاء سرپرست قسمت يا صاحبان مجاز امضاء برساند. در صورت عدم ارائه خدمت توسط برنده مناقصه در محل کار و يا کم توجهي يا سهل انگاری در انجام وظايف محوله ،کهخسارتي به مناقصه گزار وارد نمايد برنده مناقصه موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود و خسارت وارده از محل صورت
وضعيت ،مطالبات يا تضامين برنده مناقصه کسر خواهد گرديد.
درصورتيکه برنده مناقصه بخواهد قبل از اتمام قرارداد ،به هر دليلي از ادامه همکاری با شرکت انصراف دهد بايد حداقل يکماهزودتر مراتب را بصورت کتبي به کارفرما اطالع دهد و موافقت مناقصه گزار را اخذ نمايد .
 هرگونه تغيير در خودرو مانند تغيير کاربری ،سوخت و غيره مي بايست با موافقت ناظر قرارداد صورت پذيرد به نحوی کهخودروی فوق توانايي انجام خدمات مورد نياز قسمت شامل حمل مواد ناريه و غيره را داشته باشد.
 -6-2تعهدات مناقصه گزار:
 تعهدات مناقصه گزاردر خصوص خودروهای سواری و وانت بار (نیسان ) با راننده : در مأموريت های خارج از شهرستان شاهرود ( تهران ،اصفهان ،ساری و غيره) برای مقصد کرايه تعريف شده است ليکنچنانچه از خودروی سواری برای تردد های داخل شهری استفاده شود ،ميزان ساعت کارکرد ( متفرقه ) با تأييد و اظهار نظر
سرنشين خودرو بوده و پس از تأييد مدير خدمات فني و پشتيباني بصورت خدمات متفرقه (ساعتي) در صورت وضعيت ماهانه
خودرو اقدام خواهد شد.
در صورت انجام مأموريت توسط خودروی سواری در ساير مسيرهايي که در جدول مسير ذکر نشده اند با نظر دستگاهنظارت(ناظر قرارداد و مدير قراردادها و نظارت) و مدير خدمات فني و پشتيباني شرکت ،نرخ کرايه محاسبه خواهد شد .
برای مسيرها و ماموريت های ناقص ،که ممکن است بدليل شرايط جوی يا مسايل غير قابل پيش بيني ،بوجود آيد ،بسته بهمسير طي شده و زمان طول کشيده و شرايط پيش آمده ،با نظر مدير خدمات فني و پشتيباني ،اقدام خواهد شد .
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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 چنانچه زمان رفتن به مأموريت خودروی سواری در ساعت کاری شرکت و زمان برگشت به شرکت ،بعد از ساعت کاریشرکت باشد و مدت زمان ماموريت از زمان شروع تا خاتمه (ساعت  7صبح) بيشتر از  9ساعت شود ،به ازای هر ساعت مازاد
بر  9ساعت ،يک ساعت اضافه کار محاسبه خواهد شد .الزم به ذکر است که فقط در صورت داشتن مهر ورود و خروج انتظامات
ورودی ستاد مرکزی شاهرود در دفترچه ماهيانه ،اين اضافه کار ،تعلق خواهد گرفت.
چنانچه خودروی سواری قبل از ساعت  6:45صبح ،به ماموريت اعزام گردد و مهر ورودی ستاد مرکزی در دفترچه اش درجشده باشد ،از همان ساعتي که مهر درج شده تا ساعت  ،7به همان ميزان ساعت مازاد ،اضافه کار تعلق خواهد گرفت.
برای هر شب خواب راننده در محل مأموريت 8 ،ساعت اضافه کار مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .خواب شب راننده ،درصورتي که راننده در طول شب در حال رانندگي و انجام ماموريت باشد ،تعلق نمي گيرد و زماني محاسبه خواهد شد که بصورت
کامل در محل ماموريت مستقر و شب را در محل ماموريت گذرانده باشد.
تعهدات مناقصه گزاردر خصوص خودروهای اجاره ای بدون راننده: کليه هزينه های مربوط به سوخت ،روغن موتور ،انواع فيلتر ،روغن ترمز و کالچ ،واسکازين ،ضديخ ،تسمه پروانه ،تنظيمموتور ،باالنس چرخها ،پنچری ،تعويض لنت ها ،تعويض لوازم سيستم پمپ ترمز و کالچ ،سيستم روشنايي و راهنماها و
تعويض المپ های آن ،رفع عيوب سيم کشي و اتصاالت مربوطه ،تعميرات راديو پخش ،تعميرات بخاری ،تعميرات کولر و
شارژ گاز ،رفع عيب جزيي سيستم خنک کننده موتور به عهده مناقصه گزار مي باشد.
تبصره  :1به جزء موارد ذکر شده در بند مذکور مابقي هزينه های تعميرات به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 پرداخت جرايم رانندگي از زمان تحويل خودرو به مناقصه گزار تا پايان قرارداد به عهده مناقصه گزار مي باشد..مناقصه گ زار متعهد به تحويل مورد اجاره به برنده مناقصه با اخذ رسيد کتبي بعد از انقضاء مدت قرارداد ميباشد. چنانچه بعد از انقضاء مدت يا بعد از فسخ ،مناقصه گزار بخواهد مورد اجاره را تحويل برنده مناقصه دهد ولي برنده مناقصهاز تحويل گرفتن آن خودداری نمايد ،مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي از زمان انقضای مدت و يا بعد از فسخ قرار داد در
خصوص مورد اجاره نخواهد داشت و حق دارد با ارائه برگه خالفي جهت تحويل مورد اجاره به برنده مناقصه به دادگاه صالحه
رجوع نمايد.
درصورتيکه مناقصه گزار به هر دليلي بخواهد ،مورد اجاره را زودتر از انقضاء تحويل نمايد ،مي بايستي حداقل يکماه زودترمراتب را به برنده مناقصه اطالع دهد.در صورت اعالم آمادگي مناقصه گزار جهت تحويل خودرو و عدم مراجعه و تحويل توسط
برنده مناقصه ،از تاريخ اعالم ،هيچگونه کارکردی تعلق نخواهد گرفت و مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي از زمان انقضای مدت
و يا بعد از فسخ قرارداد در خصوص مورد اجاره نخواهد داشت و حق دارد با ارائه برگه خالفي جهت تحويل مورد اجاره به
برنده مناقصه به دادگاه صالحه رجوع نمايد.
مناقصه گزار تعهد مي نمايد که در صورت بروز تصادف ،ميزان خسارت و تعميرات خودرو را از محل بيمه بدنه ،پرداخت نمايددرصورت خودداری برنده مناقصه از انجام بيمه بدنه مورد اجاره ،هزينه جبران خسارت وارده بر عهده برنده مناقصه مي باشد
و مبلغي به عنوان افت قيمت خودرو و  ...تعلق نخواهد گرفت.
تبصره :2جهت تسهيل و تسريع در کارها و جلوگيری از توقف خودرو ،به مناقصه گزار اختيار داده مي شود ،تا بعضي از تعميرات
و خريدهايي که به عهده برنده مناقصه مي باشد ،تا سقف ده ميليون ريال را انجام و از مطالبات برنده مناقصه کسر نمايد.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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تعهدات مناقصه گزار در در خصوص تحویل لودر و انجام عملیات مرتبط:مناقصه گزار جهت اجرای موضوع مناقصه ،لودر با شرايط فعلي را طي صورت جلسه ای به برنده مناقصه تحويل خواهد نمودو جهت تحويل لودر بند فوق تضامين معتبر بر اساس قيمت روز ماشين طبق نظر ناظر قرارداد اخذ خواهد نمود.
 چنانچه برنده مناقصه در حين انجام کار نياز به جايگزيني لودر داشته باشند ،برابر نقطه نظرات ناظر انجام خواهد شد. ناظر مناقصه قبل از شروع به کار لودر ها ،جهت تشخيص ميزان توان و مهارت و تجربه رانندگان برنده مناقصه و اجرایخدمات موضوع مناقصه مهارت سنجي وتست های مربوط را با همکاری امور خدمات فني و پشتيباني انجام خواهد داد.
 جابجايي لودر در محدوده پيمان بر عهده مناقصه گزار است ليکن برنده مناقصه موظف به جابجايي و انجام کار با هماهنگيمناقصه گزار مي باشد و اگر توافق بر جابجايي توسط برنده مناقصه صورت پذيرد هزينه آن طبق برآورد قيمت دستگاه نظارت
محاسبه و در صورت وضعيت ايشان اعمال مي گردد .در هر صورت برنده مناقصه نمي تواند انجام کار را منوط به انجام
جابجايي توسط مناقصه گزار نمايد.
تعهدات مناقصه گزار در خصوص کامیون های حمل زغالسنگ و کنسانتره زغالسنگ: مناقصه گزار جهت اجرای عمليات حمل زغالسنگ خام از معادن منطقه طزره به کارخانه زغالشويي و جهت اجرای عملياتحمل کنسانتره زغالسنگ از کارخانه زغالشويي به ايستگاه زرين تعدادی کاميون و تريلي با شرايطموجود و طي صورت جلسه
ای به برنده مناقصه تحويل خواهد نمود.
توضیح  :مناقصه گزار جهت تحويل کاميون های بند فوق تضامين معتبر بر اساس قيمت اعالمي توسط مدير خدمات فني و
پشتيباني شرکت به صورت ضمانت بانکي ،سفته و غيره اخذ خواهد نمود.
چنانچه برنده مناقصه در حين انجام کار نياز به تعويض کاميون داشته باشد ،برابر نقطه نظرات ناظر انجام خواهد شد ،تحويلمجدد کاميون پس از اخذ تضمين برعهده ناظر قرارداد مي باشد.
 ناظر قرارداد قبل از تحويل کاميون ها و تريلي ها ،جهت تشخيص ميزان توان و مهارت و تجربه رانندگان برنده مناقصه واجرای خدمات موضوع مناقصه مهارت سنجي و تست های مربوط را با همکاری امور خدمات فني و پشتيباني انجام خواهد
داد ،پس ازحسن اجرای اين بند ،تحويل و تحول کاميون ها و تريلي های با اخذ تضمين برعهده ناظر قرارداد مي باشد.
تعهدات مناقصه گزاردر خصوص حمل زغال کم عیاردستگاه الواتور کارخانه با کامیون:مناق صه گزار جهت انجام خدمات م و ضوع مناق صه پس از سپردن ت ضمين منا سب به مناق صه گزار (با اعالم نظر مديرخدمات فني و پشتيباني شرکت) برابر صورتجلسه ای تنظيمي با حضور برنده مناقصه و نمايندگان مناقصه گزار ،دو دستگاه
کاميون با وضعيت موجود را تحويل برنده مناقصه خواهد نمود.
چنانچه در حين کار ،ب ه صالحديد مناق صه گزار و برا ساس م ستندات و توجيهات فني نياز به تعويض يا جايگزيني کاميونجديد باشد برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت انجام خواهد شد.
در صورتي که کارخانه در شيفت های 2،1و 3متوقف يا خاموش گردد و اين مدت زمان کمتر از يک ساعت باشد مدت زمانخاموشي يا توقف محاسبه و در ساعت کارکرد عمليات حمل و جابجايي دپوی زغالسنگ کم عيار اعمال خواهد شد.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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-6-3سایر شروط:
برنده مناقصه متعهد ميشود خودروها ،ماشين آ الت و ساير وسايل تحويلي را طبق صورتجلسه تنظيمي (در زمان شروع بهکار) تحويل گرفته و نسبت به حفظ و نگهداری آنها اقدام نمايد ،در صورتيکه بر اثر عدم دقت در نگهداری ،خسارتي به آنها
وارد آيد ،بر اساس نظريه دستگاه نظارت مناقصه گزار ميزان خسارت برنده مناقصه مشخص و هزينه آن از محل مطالبات و
تضامين برنده مناقصه کسر خواهد شد و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض و ادعايي را از خود سلب و ساقط نمود.
 انجام کليه امور و هزينه های مربوط به خودروها و ماشين آالت تحويلي به برنده مناقصه اعم از رانندگي ،سرويس ونگهداری،سوخت مصرفي ،ت عميرات جزئي و اساسي ،لوازم يدکي به غير از بيمه ثالث و بدنه برعهده برنده مناقصه مي باشد.
برنده مناقصه موظف است ،يک ماه قبل از اتمام بيمه نامه ها(شخص ثالث و بدنه) ،موضوع را جهت تمديد به اطالع مناقصه
گزار برساند .چنانچه طبق درخواست برنده مناقصه ،لوازم يا خدماتي توسط مناقصه گزار ارائه گردد مبلغ آن توسط کارشناسان
مناقصه گزار برآورد و از برنده مناقصه اخذ مي گردد .در صورت عدم پرداخت از محل صورت وضعيت ،مطالبات و تضامين کسر
مي گردد.
 برنده مناقصه تعهد مي نمايد ،از خودروها و ماشين آالت تحويلي به نحو مطلوب حفاظت و نگهداری نموده و نسبت بهپيگيری تعميرات به موقع اقدام نمايد و خودروها و ماشين آالت تحويلي را فقط در جهت اجرای پيمان بکار گيرند و از
بکارگيری آن درکارهای خارج از پيمان بدون اطالع و هماهنگي مناقصه گزار ،خودداری نمايند و در پايان قرارداد آنها را مطابق
با صورتجلسه (تحويلي) عيناٌ با شرايط اوليه تحويل مناقصه گزار نمايند.
برنده مناقصه ،به هيچ عنوان حق خارج نمودن خودروها و ماشين آالت تحويلي از محدوده جغرافيايي موضوع پيمان را نداردو در صورت نياز به تعميرات و انجام ساير امورات در خارج از محدوده پيمان ،اخذ مجوز خروج و هماهنگي الزم با ناظر قرارداد
و نماينده مناقصه گزار الزامي مي باشد.
در خودروها و ماشين آالت تاميني توسط برنده مناقصه کليه هزينه های رانندگي ،تامين قطعات ،تعمير و غيره بر عهده برندهمناقصه مي باشد.
درصورت نياز برنده مناقصه به برخي ابزار و لوازم مرتبط با موضوع پيمان که امکان ارائه آن توسط مناقصه گزار وجود داشتهباشد ،اين امکانات طبق درخواست برنده مناقصه و پس از موافقت ناظر قرارداد به ايشان ارائه مي گردد و هزينه لوازم،
تجهيزات و خدمات انجامي توسط کارشناسان مناقصه گزار محاسبه خواهد شد و از صورت وضعيت برنده مناقصه کسر مي
گردد.
 برنده مناقصه متعهد مي گردد ،اجرا و انجام موضوع مناقصه را برابر استانداردهای الزم و با کميت و کيفيت مطلوب و با نظرو هماهنگي ناظر مناقصه انجام دهد.
برنده مناقصه متعهد خواهد شد که ،پست های کار انجام خود را در منطقه با هماهنگي مديريت معادن و کارخانه برنامهريزینمايد.
برنده مناقصه متعهد ميگردد ،در صورت خراب شدن خودروها و ماشين آالت ،در اسرع وقت نسبت به پيگيری انجام تعميراتاساسي و جزئي و راه اندازی آنها با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام نمايد.
برنده مناقصه مي بايست پرسنل دارای مدارك و حائز شرايط الزم برای انجام موضوع مناقصه را به دستگاه نظارت مناقصهگزار معرفي نمايد تا پس از تأييدات مراجع ذيربط(حراست ،خدمات فني ،پشتيباني و ساير موارد ) انجام وظيفه نمايد.
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 برنده مناقصه موظف است در زمان اضافه و يا جايگزيني هر يک از رانندگان خودروها حداقل  24ساعت قبل ،با معرفي نامهکتبي و ارائه مدارك الزم برای رانندگي باخودروی مذکور به دستگاه نظارت شرکت اقدام نمايد تا پس از تأييدات مراجع ذيربط
(حراست ،خدمات فني ،پشتيباني و ساير موارد ) به عنوان راننده انجام وظيفه نمايد .چنانچه عملکرد يا کيفيت کار برخي از
پرسنل پيمانکار مورد تاييد نباشد طبق نظر ناظر قرارداد نسبت به حذف نفر فوق اقدام مي گردد.
برنده مناقصه در اجرای پيمان ،حق استفاده از رانندگان شاغل در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي را ندارد؛چنانچهگزارشي از طرف حراست و يا مسئولين مربوط به دستگاه نظارت مناقصه گزار مبني بر اين موضوع ارسال گردد به ازاء هر
سرويس رفت و برگشت  1،000،000ريال به عنوان جريمه در صورت وضعيت ماهانه برنده مناقصه اعمال خواهد شد.
هرگونه قصور ناشي از عدم دقت الزم و کافي در انجام امور سرويس و نگهداری خودروها و ماشين آالت که خساراتي رامتوجه مناقصه گزار نمايد هزينه آن برعهده برنده مناقصه خواهد بود و در اين خصوص نظر ناظر قرارداد الزم االجرا ميباشد.
درصورت حاضر نشدن پرسنل برنده مناقصه در محل کار و يا کم توجهي يا سهل انگاری در انجام وظايف محوله ،که خسارتيبه مناقصه گزار وارد گردد ،برنده مناقصه موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود و در غير اينصورت ازمحل مطالبات برنده
مناقصه يا تضامين اخذ شده کسرخواهد شد و برنده مناقصه حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
 مناقصههه گر اعالم مي نمايد که در طول مدت قرارداد توان مالي پرداخت حداقل دو ماه متوالي دسههتمزد و حقوق و مزايایپرسههنل خود را دارد و اين موضههوع هيچ ارتباطي به پرداخت يا عدم پرداخت صههورت وضههعيت های برنده مناقصههه از طرف
مناقصه گزار ندارد و نبا يد اين امر باعث تأخير در حقوق کارکنان تحت امر برنده مناقصه شود.
تبصره  :چنانچه طبق بند فوق پس از دو ماه برای مناقصه گزار امکان پرداخت کامل صورت وضعيت مقدور نباشد ،برنده مناقصه
با درخواست کتبي و ارائه ليست حقوق و مزايای پرسنلي و نيز ليست حق بيمه به مناقصه گزار مراجعه نموده و مناقصه گزار
نسبت به پرداخت مبالغ از محل مطالبات و طبق مستندات ارائه شده اقدام خواهد نمود.
برنده مناقصه مي بايست تمامي حقوق مستمر و غير مستمر کارگران تحت امر خود را برابر ضوابط و قوانين اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعي (طرح طبقه بندی مشاغل) و سازمان تأمين اجتماعي رأساً پرداخت نمايد و در اين رابطه مناقصه گزار هيچگونه
تعهدی نخواهد داشت .در صورت استنکاف برنده مناقصه ،مناقصه گزار حق دارد ،راساً دستمزد کارکنان را در حضورنماينده
برنده مناقصه(چنانچه مطالباتي داشته باشد) ،با در نظر گرفتن ميانگين مبالغ پرداختي در ماههای گذشته به پرسنل برنده
مناقصه و از محل مطالبات يا تضمينهای وی پرداخت کند و در صورتيکه برنده مناقصه با وجود اخطار کتبي مناقصه گزار از
حضور خودداری کند ،مناقصه گزار راساً پرداخت مزبور را انجام خواهد داد و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض بر اين عمل و
مبلغ پرداختي و تعداد کارگران و ميزان استحقاقي آنان را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
 توصيه مي شود برنده مناقصه است کليه پرسنل خود را در طي مدت قرارداد که در محل ها و محدوده جغرافيايي موضوعمناقصه حضور پيدا مي کنند (بي نام) ،بيمه مسئوليت مدني نموده و پس از آن تصوير بيمه نامه مربوط را به دستگاه نظارت
مناقصه گزار تحويل نمايد.
 مناقصه گزار هيچگونه تعهدی نسبت به استخدام پرسنل برنده مناقصه در مدت زمان قرارداد و يا پس از اتمام قرارداد درشرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي نخواهد داشت.
برنده مناقصه متعهد خواه د شد که خود و يا نماينده وی در کليه مدت زمان مناقصه در محل کار حاضر و بر عمليات نظارتمستقيم داشته باشند .ضمناً در صورت هر گونه تغيير اشخاص و نمايندگان پيمانکار ،بايد مراتب بصورت کتبي به مناقصه گزار
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اطالع داده شود و در اولين فرصت ممکن نيز نسبت به جايگزيني فرد واجد شرايط که به تأييد مناقصه گزار رسيده باشد اقدام
الزم بعمل آورد .درصورت عدم حضور بدون اطالع قبلي ،مناقصه گزار مجاز خواهد بود که جريمه ای معادل يک ميليون ريال
(1،000،000ريال) به ازاء هر روز از حساب برنده مناقصه کسر نمايد.
 برنده مناقصه موظف است ،خودروها و ماشين آالت تحويلي را تحت سرويس کامل ،چکاپ و شستشو قرار دهد تا نسبت بهطول عمر مفيد قطعات و لوازم دقت بيشتری به عمل آيد تا کاميون ها و تريلي ها از کارايي باالتری برخوردار باشد.
برنده مناقصه مسئوليت کامل حسن اجرای کليه امور موضوع پيمان را در محدوده اجرای پيمان و دستورات کتبي مناقصه گزاربه عهده دارد و نظارتي که از طرف مناقصه گزار در اجرای کارها مي شود ،به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نميکاهد.
 مسئوليت اعمال خالف ،جرائم رانندگي و يا هرگونه سوء استفاده از موقعيت شغلي و غيره به عهده برنده مناقصه بوده و درصورت مشاهده و يا گزارش ،مسئوليت آن متوجه شخص برنده مناقصه است.
تب صره :مرجع ت شخيص ق صور و سهل انگاری برنده مناق صه در حوادث ايجادی(رانندگي) اعم از فوت و يا نقص ع ضو يا
صدمات وارده به اع ضاء و جوارح ،کار شنا سان راهنمايي و رانندگي مي با شند .اين بند در روابط في مابين طرفين صرف نظر
از نظريه ابرازی کارشناس اداره کار و دادگستری قابليت اجرايي دارد و طرفين بدون هيچ اعتراضي ملزم به رعايت آن هستند.
برنده مناق صه ميباي ست از جميع قوانين و مقررات مربوط به انجام مو ضوع مناق صه( قانون کار ،بيمه تأمين اجتماعي ،بيمهم سئوليت ،حفاظت فني و بهدا شت کار و محيط زي ست و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض) کامالً مطلع بوده و
متعهد است همه آنها را رعايت کند .در هرحال مسئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق الذکر متوجه شرکت مناقصه گزار
نخواهد بود.
برنده مناقصههه متعهد مي گردد چنانچه در هنگام اجرای قرارداد در محلهای مناقصههه گزار خسههارت و يا ضههرر و زياني بهامکانات و تأسيسات مناقصه گزار وارد نمايد ملزم به تأمين ،تعمير و جبران خسارت وارده خواهد بود .چنانچه برنده مناقصه
در اينگونه موارد اقدامي به عمل نياورد مناق صه گزار مجاز خواهد بود تعميرات الزم را انجام و خ سارت وارده را بعالوه %30
هزينه باال سری طبق محا سبه کار شنا سان خود از محل مطالبات م شاراليه ک سر نمايد که در اين صورت برنده مناق صه حق
هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
تبصره :چنانچه خسارت و يا ضرر و زيان وارده ،بيشتر از مطالبات برنده مناقصه باشد ،نامبرده موظف است ،نسبت به کمبود
کسری آن اقدام در غير اين صورت از طريق محاکم قضايي اقدام خواهد شد.
چنانچه در هنگام اجرای قرارداد برنده مناقصه به هر دليل خسارت جاني و جرحي به شخص يا اشخاص و يا حيوانات اهليو وحشي وارد نمايد ،شخص ًا پاسخگوی اوليای دم ومقامات ذيصالح قانوني و جبران خسارت وارد خواهد بود و مناقصه گزار
در اين گونه موارد هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
هر گونه مسئوليت کيفری و حقوقي حوادث ناشي از اجرای قرارداد به عهده برنده مناقصه مي باشد. خودروهای معرفي شده از طرف برنده مناقصه مي بايست دارای کليه مدارك شناسايي معتبر اعم از کارت شناسايي ،کارتسبز ،بيمه نامه معتبر ،کارت معاينه فني و  ...باشد و رونوشت کليه مدارك خودرويي را به دستگاه نظارت مناقصه گزار تحويل نمايد.

 برنده مناقصه و پرسنل تحت امر ايشان موظف هستند ،برابر برنامه ی تنظيمي که به وی ارائه ميگردد ،حتي در ايام تعطيلهفته انجام وظيفه نمايد و در صورت تاخير در اجرای برنامه سرويسها ،دليل تاخير توسط دستگاه نظارت بررسي و درصورت
موجه نبودن علت ،مبلغ خسارت از سوی دستگاه نظارت برآورد و از صورت وضعيت برنده مناقصه کسر خواهد شد.
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برنده مناقصه موظف به بازديد و کنترل مستمر خودروهای بکارگيری شده ،و رعايت کليه مسائل مربوط به معاينه فني ،بيمهسرنشين و نکات فني و ايمني مي باشد.
درصورتيکه برنده مناقصه بخواهد قبل از اتمام قرارداد ،به هر دليلي از ادامه همکاری با شرکت انصراف دهد بايد حداقل يکماه زودتر مراتب را بصورت کتبي به مناقصه گزار اطالع دهد و موافقت مناقصه گزار را اخذ نمايد .
 متقاضيان موظفند که از محل کار به دقت بازديد بعمل آورده و نسبت به کليه عوامل جغرافيايي و طبيعي و آب و هوايي،پرسنلي ،فني ،ايمني ،تجهيزاتي و ساير شرايط عمومي پيمان و اجرای کار؛ آگاهي کامل حاصل نمايند و همچنين مي بايستي
از قوانين و مقررات مربوط به انجام موضوع مناقصه (قانون کار ،بيمه تأمين اجتماعي ،دارايي ،عوارض ،بيمه مسئوليت ،بهداشت،

محيط زيست و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه) آگاهي داشته و در مبلغ پيشنهادی خود در اسناد مناقصه لحاظ نمايند.
کليه حقوق دولتي و کسور متعلق به اين قرارداد اعم از بيمه ،ماليات ،عوارض و غيره برعهده برنده مناقصه بوده و متقاضيانمي بايست هزينه های مشمول اين بند را در قيمت پيشنهادی خود در نظر بگيرند.
 مناقصه گزار در صورت صالحديد در مورد اختصاص محل استراحت جهت استفاده پرسنل تحت امر بنده مناقصه در مناطقتحت پوشش همکاری الزم را خواهد نمود.
مناقصه گزار در خصوص تحويل يک وعده غذای گرم در شبانه روز به پرسنل برنده مناقصه ،بدون اخذ هزينه درصورت دايربودن آشپزخانه ،همکاری های الزم را خواهد داشت.
مناقصه گزار در صورت نياز برنده مناقصه جهت انجام امور دفتری(حضور و غياب ،محاسبات حقوق و دستمزد و غيره) و سايرخدمات موضوع مناقصه يک باب دفتر در مناطق شرکت در اختيار برنده مناقصه قرار خواهد داد لذا کليه هزينه های نگهداری،
تجهيز ،و غيره از زمان شروع به کار بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
در صورت نياز برنده مناقصه و مو افقت مناقصه گزار ،جهت انجام امور فني و تعميراتي مربوط به خودروها و دستگاههایموضوع مناقصه ،مکاني در اختيار برنده مناقصه قرار خواهد گرفت.
برنده مناقصه مي بايست خدمات موضوع مناقصه را در زمانهای تعيين شده به انجام رسانده و تحويل مناقصه گزار نمايد.در صورت تأ خير ،کم توجهي يا سهل انگاری در انجام وظايف محوله که خسارتي به کارفرما وارد آيد برنده مناقصه موظف به
جبران خسارت وارده طبق برآورد دستگاه نظارت مناقصه گزار خواهد بود و دستگاه نظارت مجاز ميباشد ميزان خسارت و کار
از دست رفته را محاسبه و به مناقصه گزار اعالم تا از محل صورت وضعيت ،مطالبات يا تضامين برنده مناقصه کسر نمايد و
پيمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
 برنده مناقصه ميبايست شخصاً ،بصورت مستمر و روزانه در محل پيمان حضور يابد و درصورت عدم حضور با موافقت کتبيدستگاه نظارت ،جانشين معرفي نمايد .برنده مناقصه اقرار و اعالم مي نمايد دارای شرايط و مدارك مجاز جهت انجام اين امر
مي باشد و مي بايست قبل از انعقاد مناقصه تاييديه حراست شرکت زغالسنگ البرز شرقي را اخذ نموده و ساير صالحيتهای
الزم براساس قوانين جمهوری اسالمي را دارا باشند.
 -7دستگاه نظارت :
مناقصه گزار جهت حسن اجرای مفاد مندرج در قرارداد و تاييد صورت وضعيتهای مالي برنده مناقصه ،يک نفر از افراد با
تجربه را به عنوان ناظر مقيم خود معرفي خواهد نمود .ناظر مقيم قرارداد مدير خدمات فني و پشتيباني مي باشد که نظارت بر
عملکرد کمي و کيفي برنده مناقصه را برعهده خواهد داشت .
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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 -8تضمین شرکت در مناقصه:
تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ جهار صد ميليون ريال( 400/000/000ريال) مي باشد که مناقصه گر ميبايست وجه آن را
به حساب شبا به شماره  I R-100170000000105687922007و يا به شماره حساب  0105687922007نزد بانک ملي
شعبه دانشگاه آزاد شاهرود به نام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي واريز و اصل فيش مربوطه را در پاکت الف قرار دهد و
همراه با پيشنهاد خود به شرکت تس ليم نمايد و يا ضمانتنامه بانکي پرفراژ شده معادل مبلغ فوق با اعتبارحداقل سه ماه که
قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر باشد و بدون قيد و شرط در وجه شرکت زغالسنگ البرز شرقي و يا اينکه با درخواست کتبي
از مطالبات تأييد شده متقاضي در حوزه مالي شرکت بلوکه گرديده و تائيديه آن در پاکت الف تحويل نمايد.
 -9تضمین انجام تعهدات :
معادل ده درصد (  ) 10%مبلغ کل قرارداد بر اساس مبلغ پيشنهادی ضمانت نامه بانکي( و يا ساير ضمانت های مورد تاييد
مناقصه گزار ) به عنوان تضمين انجام تعهدات همزمان با عقد قرارداد از برنده مناقصه دريافت مي گردد.
 -10تضمین تحویل تجهیزات و ماشین آالت:
کليه تجهيزات و ماشين آالت مندرج در صورتجلسه ،با شرايط فعلي به مبلغ  .............ريال( 00،000،000،000ريال) برآورد
قيمت شده و تحويل برنده مناقصه گرديد و برنده مناقصه موظف است همزمان با امضای اين قرارداد ،معادل مبلغ فوق تضمين
مناسب به مناقصه گزار ارائه دهد .مقرر گرديد در پايان قرارداد تجهيزات طبق صورتجلسه زمان تحويل به مناقصه گزار مسترد
گردد که در اين خصوص برنده مناقصه موظف است از اموال تحويلي حفاظت کامل بعمل آورده و در صورت مفقود شدن ،خرابي
يا استهالك تجهيزات ،برنده مناقصه موظف به جايگزيني آن خواهد بود و در غير اين صورت مبلغ خسارت طبق نظر کارشناسان
مناقصه گزار برآورد مي گردد و معادل آن از تضميني که توسط برنده مناقصه سپرده شده ،کسر و اخذ خواهد گرديد.
 -11حداکثر زمان دریافت اسناد مناقصه :
از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان وقت اداری مورخ ( 99/03/27مراجعه به سايت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي)
 -12داوطلب شرکت در مناقصه بايد پيشنهادات خود را در پاکت سربسته الك و مهر شده که حاوی سه پاکت جداگانه ( الف
ه ب ه ج ) باشد به ترتيب بندهای بعدی تنظيم و حداکثر تا ساعت 15:00مورخ  99/03/27به دبيرخانه حراست شرکت
تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.
 -13برروی پاکات فوق بايد شماره مناقصه ،موضوع مناقصه ،نام و نشاني پيشنهاد دهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه
مناقصه گزار تحويل و رسيد که درآن ساعت و تاريخ قيد شده باشد را دريافت نمايد .اين شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال
دير رسيدن و يا نرسيدن پاکات مناقصه به هر طريقي ( پست و  )...را ندارد .مناقصه يک مرحله ای بوده و پاکات الف و ب و ج
واصله از مورخ  99/03/06حدکثر ظرف مدت  5روز در دفتر کميسيون محترم معامالت اين شرکت باز و رسيدگي خواهد شد.
 -14مناقصه گزار حق تغيير ،اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مدت تسليم پيشنهادها برای خود
محفوظ مي دارد و اگرچنين موردی پيش آيد مراتب به دعوت شدگان متناسب با زمان مورد نياز ابالغ مي گردد و در صورتيکه
پيشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد ،پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آنرا بنمايد .
 -15از آنجائيکه ممکن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير قيمتها باشد در اين صورت دستگاه
نظارت مناقصه گزار مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم کتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحويکه
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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آنان فرصت کافي برای اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود داشته باشند .
 -16پاکت" الف" باید فقط محتوی ضمانتنامه باشد.
 تضمين شرکت در مناقصه مبلغ معادل چهار صد ميليون ريال ( 400،000،000ريال ). از ارائه هر گونه وجه نقد ،چک مسافرتي و چک تضمين شده بانکي درپاکت " الف" خودداری شود . -17پاکت " ب " باید حاوی مدارک زیر باشد :
اسناد مناقصه برای اشخاص حقوقي ،بر طبق اساسنامه شرکت ،توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده و نيز برایاشخاص حقيقي توسط شخص پيشنهاد دهنده مي بايست امضاء شود.
 پيش نويس قرارداد ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مطابق با روگرفت برابر اصل آگهيآخرين تغييرات شرکت مندرج در روزنامه رسمي توسط صاحب و يا صاحبان امضاء مجاز برای اشخاص حقوقي و امضاء
برای اشخاص حقيقي.
تذکر :از درج هرگونه قيمت يا مبلغ پيشنهادی در پيش نويس قرارداد جداً خودداری گردد .
 ارائه روگرفت برابر اصل شده اساسنامه شرکت و گواهي اداره ثبت شرکتها مبني بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و آگهيرو زنامه رسمي کشوری مبني بر آخرين تغييرات شرکت و معرفي صاحبان امضاءهای مجاز با ذکر حدود اختيارات و در
صورتيکه دارندگان امضاء مجاز در اساسنامه حق دادن وکالت به غير داشته باشند ،پيشنهاد دهنده به وکالت از طرف مسئولين
شرکت پيشنهاد بدهد ،بايد رونوشت مصدق وکالت نامه رسمي خود را همراه با پيشنهاد به مناقصه گزار تسليم دارد.
 ارائه روگرفت برابر اصل شده پروانه فعاليت برای اشخاص حقوقي. برنامه زماني مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص حقيقي. -چک ليست حاوی اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص حقيقي.

 شرايط عمومي مناقصه درخواست شده ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت برای اشخاص حقوقي و امضاءبرای اشخاص حقيقي و هر نوع ضمائم و مدارکي که بعداً از طرف مناقصه گزار ارسال شده باشد.
 فرمهای تضامين ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص حقيقي. ارائه مدارك و مستندات مالي مبني بر توان و ظرفيت های الزم مالي جهت شروع کار ( گردش مالي حسابهای بانکي،اوراق سپرده بانکي و )...
 -18پاکت "ج" باید محتوی مدارک زیر باشد :
 برگ پيشنهاد قيمت بدون قيد و شرط و به صورت مهر و امضاء شده ( پيشنهاد قيمت صرفاً در فرم پيشنهاد (صفحه )10قيمت منضم به اسناد مناقصه درج شود) .
 ارائه برگ آناليز پيشنهاد قيمت منطبق با شرح خدمات موضوع مناقصه به تفکيک هر آيتم ( حقوق و دستمزد پرسنلي ،هزينهتعميرات و نگهداری ،مديريت و )...در ضمن آناليز محاسبه قيمت های خواسته شده بايد بصورت شفاف و مطابق با حقوق و
دستمزد و هزينه های جاری سال  99محاسبه و ارائه گردد.
 شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات آزاد مي باشد .پس از تعيين برنده يا برندگانمناقصه ،تضمين شرکت در مناقصه بقيه شرکت کنندگان آزاد خواهد شد و ضمانت نامه نفر دوم پس از دريافت ضمانت نامه
انجام تعهدات از برنده مناقصه آزاد خواهد گرديد.
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نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

ه پيشنهاد قيمت مي بايستي هم بصورت حروفي و هم بصورت عددی اعالم گردد و در صورت اختالف بين مبلغ عددی و
حروفي مبلغ حروفي ،مالك قرارخواهد گرفت.
 پيشنهادهای مناقصه بايد از هر حيث کامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام ،خدشه ،عيب و نقص و قلم خوردگينداشته باشد .در صورت ارائه پيشنهاد مشروط ،مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين کافي ،آن پيشنهاد مردود است.
برنده مناقصه پيشنهاد دهنده ای خواهد بود،که قيمت پيشنهادی وی پس از مقايسه با قيمت کارشناسي ،مناسب ترين باشد. -19برنده مناقصه موظف است پس از ابالغ برنده شدگان ،تا زمان انعقاد رسمي قرارداد و طي مراحل قانوني مربوط به آن ،نسبت
به انجام موضوع مناقصه طبق قيمت پيشنهادی و براساس مفاد پيش نويس قرارداد و برنامه اعالمي از طرف مناقصه گزار اقدام نمايد.

 -20کليه صفحات مربوط به مدارك ارسالي در پاکتهای "ب" و"ج" بايد به مهر و امضای مجاز صاحبان امضاء مجاز شرکت
پيشنهاد دهنده رسيده باشد ،درصورتيکه پاکت" ب" و "ج" دارای نقص باشد به صالحديد اعضاء کميسيون معامالت پاکت
"ب" و"ج" در قالب استعالم باز و مورد بررسي قرار ميگيرد.
 -21مناقصه گر بايد کليه اسناد مناقصه را بشرح چک ليست پيوست اسناد از سايت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي
دريافت و بدون تغيير يا حذف قسمتي از آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نمايد و در صورتيکه يک يا چند قسمت از اسناد
مناقصه به مهر و امضای پيشنهاد دهنده نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط اسناد مناقصه از طرف
پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.
 -22هر يک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات يا ساير مدارك مناقصه ابهامي داشته
باشد بايستي حداکثر تا  5روز قبل از آخرين مهلت تحويل پاکت های الف ،ب ،ج مناقصه ،مراتب را کتباً به مديريت مناقصه
گزار و يا تماس با شماره تلفن  023-32394061اطالع دهند تا در مهلت ارائه پيشنهادات پاسخ مقتضي ارائه گردد  .هر نوع
توضيح يا تجديد نظر و يا تغيير و اضافه يا حذف مطلبي به مدارك مناقصه از طريق رسمي انجام مي شود و اين ضمائم جزء
مدارك منا قصه منظور مي گردد و چنانچه پيشنهادی قبل از ارسال ضميمه مزبور تسليم شده باشد ،پيشنهاد دهنده حق دارد
تقاضای استرداد آن را به منظور انجام تغييرات و اصالحات الزم بنمايد .چنانچه اين تجديد نظر يا اصالح مستلزم تغيير مقادير
يا قيمت پيشنهادی يا هر دو باشد در اين صورت آخرين روز دريافت پيشنهادها مي تواند با اعالم کتبي مناقصه گزار به تعويق
افتد بنحوی که پيشنهاد دهندگان فرصت کافي برای اعمال اصالحات و تجديد نظر داشته باشند.
 -23هرگاه در مناقصه ای اطمينان حاصل شود که پيشنهاد دهندگاني به زيان مناقصه گزار تباني کرده اند ،مناقصه ابطال
خواهد شد و نام مناقصه گران متخلف در ليست سياه شرکت قرار ميگيرد و گزارش به مراجع ذيربط ارسال خواهد گرديد.
 -24چنانچه برنده مناقصه تمام يا قسمت عمده عمليات مورد پيمان خود را بدون داشتن مجوز از دستگاه نظارت مناقصه
گزاربه شخص حقيقي يا حقوقي ديگری وا گذار نمايد موجب ثبوت حق فسخ برای مناقصه گزار خواهد شد ،ولي درهرحال
واگذاری قسمتي از کار به غير با مجوز مناقصه گزار رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود.
 -25برنده مناقصه بايد حداکثر پانزده روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او ،نسبت به تحويل تضمين انجام تعهدات اقدام
نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه او بدون مراجعه به مراجع قضائي به نفع مناقصه گزار ضبط مي شود و برنده
مناقصه از اين بابت حق هيچ گونه اعتراض يا ادعائي نخواهد داشت و در مهلت پيش بيني شده مراتب به نفر دوم جهت ارايه
تضمين انجام تعهدات ابالغ و در صورت تحويل تضمين در مهلت پيش بيني شده با وی قرارداد منعقد خواهد شد .در صورت
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

عدم تحويل تضمين انجام تعهدات در مهلت مذکور توسط نفر دوم تضمين شرکت در مناقصه وی نيز به نفع مناقصه گزار
ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.
 -26در طول مدت قرارداد ،شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به عنوان مناقصه گزار مي تواند تا حدود بيست و پنج درصد
حجم يا مدت زمان قرارداد يا هر دو را افزايش يا کاهش دهد و برنده مناقصه موظف است با همان نرخ و شرايط اين قرارداد،
عمليات معدني را انجام دهد.
 -27مدت پيمان از تاريخ امضاء و ابالغ به عنوان برنده مناقصه به مدت يکسال مي باشد و در صورت رضايت از عملکرد
برنده مناقصه و تأييد دستگاه نظارت و توافق طرفين تا چهار دوره يکساله قابل تمديد مي باشد.
 -28من اقصه گر بايستي با مطالعه مشخصات عمومي و خصوصي پيمان ،بازديد از محل کار و اطالع از شرايط و نوسانات
قيمتها ،نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام نمايد و نميتواند به استناد کمبود مدارك و عدم اطالع از شرايط اجرای کار متعذر شود.
 -29تضمين مربوط به شرکت کنندگاني که برنده اول يا دوم نشده اند بالفاصله پس ازتعيين برنده مناقصه مسترد خواهد
شد وتضمين شرکت درمناقصه برنده اول و دوم مناقصه پس از انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.
 – 30شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در انجام عمليات معدني بصورت جزئي يا کلي و واگذاری به يک يا چند شرکت و
همچ نين در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات آزاد ميباشد و اين حق را برای خود محفوظ ميدارد.
 -31از آنجا که يک ن سخه از قراردادهای منعقد شده در شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقي به سازمان تأمين اجتماعي
ارسال مي گردد حضور و شرکت تمامي مستمری بگيران و بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي ( به عنوان اشخاص حقيقي)
در مناقصات ممنوع بوده و چنانچه فرد متقاضي با علم به اين موضوع اقدام به ارائه قيمت نمايد ،اگرچه قيمت پيشنهادی وی
نسبت به سايرين کمتر باشد پيشنهاد وی مردود و از ليست متقاضيان حذف خواهد شد.
-32حد نصاب رسیدگی به پیشنهادها :در صورتيکه پيشنهادهای رسيده کمتر از سه فقره باشد ،قابل رسيدگي بوده و مورد
بررسي قرار خواهد گرفت و حتي يک پيشنهاد که حائزشرايط مندرج دراين اسناد باشد ،بعنوان برنده مناقصه اعالم خواهد
شد.
 -33شرکت کنندگان در مناقصه در صورت نياز به هرگونه اطالعات اضافي مي توانند با شماره  023-32394061قسمت
امور قراردادها ،تماس حاصل نمايند.
 -34از افرادی که قصد شرکت در مناقصه دارند ،تقاضا مي شود ،پس از دريافت اسناد مناقصه از سايت شرکت معادن
زغالسنگ البرز شرقي حتما طي تماس تلفني و يا مراجعه حضوری به امور قراردادهای شرکت و اعالم مشخصات فردی به
همراه يک شماره تماس همراه و ثابت آمادگي خود را اعالم نمايند تا در صورت تغييرات احتمالي و انجام اصالحات اسناد
مناقصه اطالع رساني انجام شود.در صورت عدم اطالع رساني توسط متقاضيان ،مسئوليت هر گونه اصالح و تغييرات احتمالي
اسناد مناقصه بر عهده شخص متقاضي مي باشد.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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شماره پیش نویس قرارداد
اين قرارداد انجام خدمات حمل و نقل مسافربری سبک ،بارگيری و باربری در مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ
البرز شرقي واقع در ا ستان سمنان في مابين شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی دارای کد اقت صادی - 4784 -9977
 4111به شههماره ثبت  644و با شههناسههه ملي  10480037917به نشههاني شههاهرود ،بلوار شهههيد آيت ا ...بهشههتي،
تلفن023- 4-32394041:به نمايندگي آقای منصور شريف با سمت مديرعامل و يکي از اعضاء هياٌت مديره که از اين پس
به اخت صار «کار فرما» ناميده مي شود از يک طرف و شرکت ......................دارای کد اقت صادی  ...................به شماره
ثبت ................و با شناسه ملي...................به نمايندگي آقای....................با سمت  ..................به نشاني ........................
که از اين پس به اختصار«پیمانکار» ناميده ميشود از سوی ديگر منعقد مي گردد.
نظر به اينکه کارفرما مايل اسههت انجام خدمات حمل و نقل مسههافربری سههبک ،بارگيری و باربری در مناطق تحت پوشههش
شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقي واقع در ا ستان سمنان را به پيمانکار واگذار نمايدو پيمانکاراعالم دا شته که توانايي،
قابليت فني ،نيروی ان ساني و تجهيزات مورد نياز جهت انجام خدمات مورد نيازکارفرما به نحو اح سن و مطابق با م شخ صات
مدنظر را دارد و برای انجام اين کار اعالم آمادگي نموده ا ست ،لذا طرفين ن سبت به انعقاد قرارداد حا ضر اقدام و طبق مواد،
مفاد و مندرجات آن به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده )1موضوع قرارداد:
انجام خدمات حمل و نقل مسافربری سبک ،بارگيری و باربری در مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي
واقع در استان سمنان
ماده  )2شرح مختصری از مشخصات ،شرایط و عملیات موضوع قرارداد :
 -2-1انجام خدمات حمل و نقل شرکت ،کليه امور متفرقه مرتبط با موضوع قرارداد و نيز خدمات حمل و نقل و جابجايي افراد
برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت کارفرما حتي در خارج از محدوده تحت اختيار کارفرما با خودروی سواری به رانندگي افرادی
که کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات را قبول نموده و از جانب پيمانکار بصورت کتبي به کارفرما معرفي شده
باشد.
 -2-2انجام خدمات حمل و نقل شرکت ،کليه امور متفرقه مرتبط با موضوع قرارداد و نيز خدمات حمل و نقل و جابجايي برابر
نقطه نظرات دستگاه نظارت کارفرما حتي در خارج از محدوده تحت اختيار کارفرما با خودروی وانت نيسان و پاژن به رانندگي
افرادی که کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات را قبول نموده و از جانب پيمانکار بصورت کتبي به کارفرما معرفي
شده باشد.
 -2-3اجاره خودروی سواری(بدون راننده) متعلق به موجر برای استفاده در کليه مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ
البرز شرقي و ماموريت های محوله که برابر صورتجلسه تنظيمي توسط موجر ،تحويل مستأجر مي گردد.
 -2-4انجام خدمات حمل و نقل و انتقال و جابجايي کارکنان معدن کالريز از محل معدن تا مناطق مسکوني و محوطه حمل و
نقل طزره به صورت آماده 16 ،ساعته در پستهای  2 -1و درصورت نياز پست  3در طول ايام با ميني بوس به رانندگي افرادی
که کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات را قبول نموده و از جانب پيمانکار بصورت کتبي به کارفرما معرفي شده باشد.
پیمانکار:

کارفرما:

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

 -2-5انجام امور مربوط به بارگيری زغالسنگ و انجام برخي کارهای متفرقه با يک دستگاه لودر که پيمانکار تامين مي نمايد
و دو دستگاه لودر که توسط کارفرما تحويل ايشان مي گردد در محدوده جغرافيايي منطقه طزره و يا ساير مناطق تحت پوشش شرکت

 -2-6حمل زغالسنگ خام از معادن محدوده جغرافيايي منطقه طزره به کارخانه زغالشوئي ،حمل کنسانتره زغالسنگ از کارخانه
زغالشوئي به ايستگاه زرين و بالعکس و انجام کليه امور متفرقه مرتبط با موضوع قراردا برابر نقطه نظرات ناظر قرارداد.
 -2-7حمل و جابجايي زغالسنگ کم عيار دستگاه الواتور و اطراف بونکر کارخانه زغالشويي با توجه به شرايط کار کارخانه ،در
پست های يک و دو (پست سه در صورت نياز ) در طول ايام سال به سکوهای تخليه دپوی کم عيار مورد نظر ،در فاصله حدود
 1500 - 1000متری محل بارگيری و انجام کليه امور متفرقه با يک دستگاه کاميون بنز کمپرسي ده چرخ به رانندگي افرادی
که کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات را قبول نموده و از جانب پيمانکار بصورت کتبي به کارفرما معرفي شده باشد.
 -2-8انجام خدمات جمع آوری ،بارگيری ،تخليه ،دفع و معدوم سازی کليه زباله های موجود در منطقه معدني طزره ،با يک
دستگاه نيسان برابر نقطه نظرات ناظر قرارداد ،به رانندگي پيمانکار يا فردی که کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و
تعهدات پيمانکار را قبول نمايد و از جانب پيمانکار بصورت کتبي به کارفرما معرفي شده باشد.
 -2-9انجام عمليات مربوط به به بارگيری ،تخليه تجهيزات ،ماشين آالت و نيز انجام برخي کارهای متفرقه را با يک دستگاه
جرثقيل تحويلي در محدوده جغرافيايي منطقه برابر نقطه نظرات ناظر قرارداد ،به رانندگي پيمانکار يا فردی که کليه شرايط
مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات پيمانکار را قبول نمايد و از جانب پيمانکار بصورت کتبي به کارفرما معرفي شده باشد.
 -2-10انجام وظيفه در قسمت حراست و انتظامات شرکت (منطقه طزره) با يک دستگاه خودروی وانت مزدا دو کابين برابر
نق طه نظرات ناظر قرارداد ،به رانندگي پيمانکار يا فردی که کليه شرايط مجاز رانندگي را دارا بوده و تعهدات پيمانکار را قبول
نمايد و از جانب پيمانکار بصورت کتبي به کارفرما معرفي شده باشد.
ماده  )3مدت قرارداد :
مدت اين قرارداد از تاريخ… 1399/…/لغايت  1399/…/...به مدت يک سال شم سي مي با شد و در صورت ر ضايت از
عملکرد پيمانکار ،مشروط به نياز ،تامين اعتبار ،تأييد دستگاه نظارت و توافق طرفين قابل تمديد مي باشد.
ماده )4مبلغ و بهای کل قرارداد:
-4-1قيمت انجام هر ساعت کارمتفرقه باشرايط مندرج در قرارداد برای خودروهای سواری با راننده به عدد -----------
 ---ريال به حروف  ----------------------------------ريال-4-2قيمت انجام هر ساعت کارمتفرقه باشرايط مندرج در قرارداد برای خودروهای نيسان و پاژن با راننده به عدد ------
 --------ريال به حروف  ----------------------------------ريال-4-3قيمت ماهانه برای خودروهای سواری بدون راننده (اجاره ای) با شرايط مندرج در قرارداد:
-4-3-1هر دستگاه نيسان کاپرا به عدد  ------------ريال به حروف  ------------------------------ريال
-4-3-2هر دستگاه سواری پاژن به عدد  ------------ريال به حروف ------------------------------ريال
-4-3-3هر دستگاه سواری پژو پارس به عدد  ------------ريال به حروف  --------------------------ريال
 -4-4قيمت ماهيانه انجام خدمات حمل و نقل و انتقال و جابجايي کارکنان معدن کالريز از محل معدن تا مناطق مسههکوني و
محوطه حمل و نقل طزره برای هر دستگاه ميني بوس به عدد  ---------------ريال به حروف ---------------ريال
پیمانکار:

کارفرما:
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 -4-5قيمت به ازاء هر تن بارگيری در تمامي معادن طزره با يک لودر تامين شههده توسههط پيمانکار مبلغ به عدد --------
ريال به حروف  --------ريال و قيمت انجام هر ساعت کار متفرقه به عدد  ----------ريال به حروف  --------ريال
 -4-5-1قيمت به ازاء هر تن بارگيری در تمامي معادن طزره با يک لودر تحويل شههده به پيمانکار مبلغ به عدد --------
ريال به حروف ----------ريال و قيمت انجام هر ساعت کار متفرقه به عدد  -------ريال به حروف ----------ريال
 -4-6قيمت انجام هر ساعت کارمفيدبا شرايط مندرج در قرارداد برای عمليات حمل و جابجايي زغال سنگ کم عيار ( باطله
خروجي) دستگاه الواتور حا صل از شستشوی زغالسنگ در کارخانه زغالشويي به عدد  -----------ريال به حروف -----
 ------ريال و قيمت انجام هر ساعت کار متفرقه به عدد  ---------ريال به حروف  ---------------------ريال -4-7قيمت انجام خدمات توسههط يک دسههتگاه نيسههان جهت جمع آوری زباله مندرج در قرارداد ماهانه به مبلغ (به حروف)
....................................................ريال ( به عدد).................................ريال.
 -4-8قيمت انجام عمليات مربوط به به بارگيری ،تخليه تجهيزات ،ماشههين آالت و نيز انجام برخي کارهای متفرقه را با يک
دسههت گاه جرثق يل تحويلي باشههرايط ذکر شهههده در قرارداد ما ها نه به مبلغ ( به حروف) ......................ر يال ( به عدد)
...............ريال.
 -4-9بهای انجام وظيفه در قسمت حراست و انتظامات شرکت(منطقه طزره) با يک دستگاه خودروی وانت مزدا دو کابين به
ازاء هر سههاعت کار (خارج از زمان مأموريت) برای خودرو با راننده به مبلغ (به حروف) ........................................ريال ( به
عدد) .......................ريال و برای خودرو بدون راننده به مبلغ (به حروف) ........................ريال ( به عدد) .........................ريال.
 -4-10هز ي نه ها ی ثا بت با بت ن گ هداری دسهه ت گاه های ت حو ي لي بصههورت ما ها نه به م ب لغ ( به حروف)
....................................................ريال ( به عدد) ................................ريال که مبلغ فوق در صورت ر ضايت و تأييد ناظر و
دستگاه نظارت کارفرما پرداخت مي گردد.
 4-11بهای انجام خدمات سرويس های سواری ،نيسان و پاژن و کاميون در جدول پيوست مي باشد.
تو ضيح :با توجه به اينکه برخي م سير ها و خدمات حمل و نقل (م سافربری و باربری) در متن قرارداد پيش بيني ن شده ا ست
متقاضيان ميبايست هزينه و قيمت پيشنهادی خود را به صورت انجام ساعت کار متفرقه اعالم نمايند.
ماده  )5نحوه پرداخت:
کارفرما بر اسههاس ماده  2و  4قرارداد در پايان هر ماه مبلغ کارکرد پيمانکار را پس از تائيد صههورت وضههعيت های مربوطه
توسط دستگاه نظارت ،کسر کسور قانوني و تخصيص وجه توسط امور مالي ،به حساب پيمانکار واريز خواهد نمود .
ماده  )6تعهدات طرفین:
-6-1تعهدات پیمانکار :
-6-1-1تعهدات پیمانکار در خصوص خودروهای سواری ،وانت بار نیسان و پاژن :
-6-1-1-1تامين تعداد حداقل  7دستگاه سواری شامل :سمند ،پژو  GLXوپژو پارس با کارکرد کمتر از  5سال بهمراه راننده.
-6-1-1-2تامين تعداد حداقل  11د ستگاه وانت بار ني سان با کارکرد کمتر از  15سال با راننده و جهت انجام کليه خدمات
مربوط به حمل و جابجايي مسافر (پرسنل شرکت ) و خدمات حمل بار تا سقف  2تن در مناطق تحت پوشش شرکت معادن
زغالسنگ البرز شرقي و ساير نقاط شهری و برون شهری برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت کارفرما.
پیمانکار:

کارفرما:
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-6-1-1-3تامين تعداد  1دستگاه پاژن با کارکرد کمتر از  15سال با راننده در مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ
البرز شرقي.
-6-1-1-4رانندگان خودروهای پيمانکار موظف هستند ،تاريخ و ساعت ورود و خروج و ماموريت های محوله خود را در دفترچه
ای که از طرف نماينده کارفرما صادر ميگردد ،دقيقاً ثبت و ممهور به مهر انتظامات مبدأ و مقصد نمايد.
-6-1-1-5رانندگان خودروی سواری مکلف هستند برای رفتن به ماموريت ها ،از قسمت حمل و نقل شرکت ،برگه ماموريت با
تأييد مديرخدمات فني و پشتيباني اخذ نمايند و مشخصات سرنشينان ومحل ماموريت را در برگه ماموريت بصورت دقيق قيد
نمايند و برگه ماموريت بدون نام و نام خانوادگي مسافران ،امضای مدير خدمات فني و پشتيباني و نام مبدا و مقصد اقدام نخواهد شد.
 -6-1-1-6ساعت شروع کار ستاد مرکزی در پست يک برای کليه خودروها ساعت  7:15مي باشد ،چنانچه خودروها بعد از
اين ساعت به محل کار مراجعه نمايند به ازای هرساعت تأخير ،دو برابر زمان تأخير ،محاسبه و از کارکرد مفيد کسر خواهد شد
و ساعت خروج از شرکت ،ساعت 15:15مي باشد که تعجيل در خروج باعث کسر شدن به همان ميزان ساعت تعجيل ،از
کارکرد مفيد خواهد گرديد و چنانچه خودروها در اين فاصله زماني( 7:15لغايت )15:15به ماموريت خارج از شهر شاهرود،
اعزام گردند ميزان کارکرد روزانه آنها بصورت مجموع مبلغ کرايه مسيرماموريت و ساعت حضور در ستاد مرکزی شاهرود
محاسبه خواهد شد.
 -6-1-1-7در روزهای تعطيلي ستاد مرکزی ،قانون تاخير و تعجيل اعمال نخواهد شد و خودروی سواری در صورت انجام
وظيفه در ستاد ،به همان ميزان ساعتي که در دفترچه ممهور شده و با نظر ناظر قرارداد (در صورت انجام سرويس خاص)
کارکرد محاسبه خواهد شد.
 -6-1-1-8رانندگان خودروی سواری که در اختيار مديران مناطق و کارخانه زغالشويي هستند در روزهايي که مديران به
مرخصي رفته يا در ستاد مرکزی شاهرود حضور دارند ،در آغاز روز کاری خود را به ناظر قرارداد معرفي و روز کاری خود را با
ايشان و امور حمل ونقل هماهنگ نمايند.
 -6-1-1-9پيمانکار موظف است در خصوص جابجايي مسافر(پرسنل کارفرما)کليه خدمات رفاهي سفر(استفاده از کولر و
بخاری و )...و موجبات رضايت مسافران را فراهم نمايد.
-6-1-2تعهدات پیمانکار در خصوص خودروهای سواری بدون راننده(اجاره ای):
-6-1-2-1تامين تعداد حداقل 3دستگاه خودرو شامل:
-6-1-2-2يک دستگاه کاپرا ،با کارکرد کمتر از  5سال
-6-1-2-3يک دستگاه پاژن ،با کارکرد کمتر از  15سال
-6-1-2-4يک دستگاه پژو پارس يا سمند با کارکرد کمتر از  5سال
-6-1-2-5پيمانکار مي بايست خودروهای مورد اجاره را با وضعيت موجود برابر صورتجلسه ای ،با حضور نمايندگان کارفرما
(کارشناس فني ،انبار و اموال ،نظارت و حراست) تحويل نماينده کارفرما نمايد.
 -6-1-2-6پيمانکار متعهد خواهد بود اصههل بيمه نامه ی شههخص ثالث و بدنه ،کارتِ شههناسههايي خودرو ،کارت معاينه فني،
کارت سههوخت و لوازم جانبي را تحويل نماينده کارفرما (انبار و اموال) نمايد و کارفرما متعهد خواهد بود در پايان قرارداد،
درصورت عدم تمديد قرارداد ،خودروی مورد اجاره را با وضعيت موجود (انبار و اموال) تحويل پيمانکار نمايد.
پیمانکار:

کارفرما:

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

 -6-1-2-7در صورتيکه پيمانکار به هر دليلي بخواهد هر يک از خودروهای مورد اجاره را تعويض نمايد مي بايست حداقل
يکماه زو دتر مراتب را به کارفرما اطالع دهد و با اخذ موافقت کارفرما اين عمل امکان پذير مي باشد.
-6-1-2-8در زمان پايان قرارداد و اعالم کتبي کارفرما مبني بر عدم تمديد قرارداد ،پيمانکار مکلف به مراجعه و تحويل خودرو
ظرف مدت  10روز خواهد بود و در صورت عدم مراجعه هيچگونه مسئوليتي مبني بر نگهداری از خودوری فوق يا مبلغي بابت
اجاره يا خسارت بر عهده کارفرما نخواهد بود و کارفرما اختيار دارد با ارائه برگه خالفي جهت تحويل مورد اجاره به کارفرما به
دادگاه صالحه رجوع نمايد.
-6-1-2-9تعويض الستيک خودروها  50000کيلومتر به باال در صورت لزوم و با نظر کارشناس خدمات فني و پشتيباني
کارفرما برعهده پيمانکار است.
-6-1-2-10تعويض ديسک و صفحه کالچ هر  30000کيلومتر به باال در صورت لزوم و با نظر کارشناس کارفرما برعهده
پيمانکار است.
 -6-1-2-11در صورت خرابي خودرو ،انجام تعمير يا تعويض باطری ،بخاری ،دينام و استارت ،رادياتور کامل ،موتور برف
پاکن ،کولر ،شارژ گاز و ساير تعميرات کولر ،بوق ،راديو پخش ،واتر پمپ کامل و سيم کشي کامل برق در صورت لزوم با نظر
کارشناس خدمات فني و پشتيباني کارفرما برعهده پيمانکار است.
-6-1-2-12کليه تعميرات اساسي ،جزئي و تهيه لوازم آن به غير از موارد درج شده در بند مربوط به تعهدات پيمانکار بر
عهده کارفرما است.
تبصره :چنانچه خودرو نياز به تعميرات اساسي پيدا کند ،کارفرما مي بايست مراتب را به اطالع پيمانکار برساند و اگر پيمانکار
نسبت به تعميرات خودرو اقدام ننمايد و خودرو به علت عدم انجام تعميرات متوقف شود ،هيچگونه کارکردی تعلق نخواهد
گرفت.ضمنا خسارت وارده به دليل توقف ،بر عهده پيمانکار بوده که ميزان آن با نظر ناظرقرارداد از مطالبات وی کسر ميگردد.
-6-1-2-13کليه هزينه های بيمه اعم از (انعقاد ،تمديد و الحاقيه ) شخص ثالث و بدنه و معاينه فني به عهده پيمانکار مي باشد.
 -6-1-2-14چنانچه کارفرما به هر دليلي از جمله تعلل پيمانکار نسبت به صدور و يا الحاقيه بيمه نامه ها و اخذ معاينه فني
اقدام نمايد ،هزينه آن از حساب پيمانکار کسر خواهد شد.
-6-1-2-15پيمانکار در پايان قرارداد يا فسخ آن نمي تواند مبلغي تحت عنوان افت قيمت بر اثر تصادفات يا هزينه استهالك
تحت هيچ شرايطي مطالبه نمايد.
-6-1-2-16پرداخت عوارض شهرداری خودرو در طول قرارداد به عهده پيمانکار ميباشد.
-6-1-2-17کارفرما تحت هيچ شرايطي حق واگذاری و يا انتقال مورد اجاره به غير را ندارد.
-6-1-3تعهدات پیمانکار در خصوص ارائه خدمات با یک دستگاه مینی بوس در داخل منطقه طزره:
-6-1-3-1پيمانکار متعهد مي شود انتقال و جابجايي کارکنان معدن کالريز از محل معدن تا مناطق مسکوني و محوطه حمل
و نقل طزره به صورت آماده16 ،ساعته در پستهای  2-1و در صورت نياز پست  3را در طول ايام با يک دستگاه ميني بوس به
رانندگي خود يا فرد ديگری دارای شرايط الزم با معرفي کتبي و برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت کارفرما.
-6-1-3-2پيمانکار متعهد مي شود انجام خدمات انتقال و جابجايي پر سنل مدنظر کارفرما به معادن و ساير مناطق اعالمي
از سههوی شههرکت حتي در خارج ا ز محدوده تحت اختيار کارفرما و انجام کليه امور متفرقه مرتبط با موضههوع قراردا با يک
دستگاه ميني بوس و برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت کارفرما.
پیمانکار:

کارفرما:
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 -6-1-3-3چنانچه به هر دليلي در يکي از مسيرهای ذکر شده در جدول پيوست ،شاهد کمبود سرويس باشيم و ناظر قرارداد
مجبور به تامين سرويس از شهر های همجوار گردد ،جهت جبران و پرداخت مسير پيموده شده در بين دو شهر مي بايست
در انتهای هر ماه ليست جامعي با ذکر علت کمبود،توسط سرپرست حمل و نقل منطقه تهيه و پس از تاييد ناظر قرارداد ،مدير
خدمات فني و مدير قراردادها و نظارت شرکت در صورت وضعيت اعمال و پرداخت مي گردد.
تبصره :اگر اين کمبود به دليل قصور و عدم حضور پيمانکار باشد مي بايست مبلغ فوق تحت عنوان جريمه از صورت وضعيت
ماهانه يا مطالبات ايشان کسر گردد.
-6-1-3-4چنانچه پيمانکار با خودروی موضوع قرارداد راس ساعت  7صبح وارد منطقه شوند و خروج خودروی فوق در ساعت
 18يا  23باشد معادل نيم سرويس توسط انتظامات شرکت در دفترچه ايشان تاييد مي گردد.
-6-1-3-5در صورت ت اخير در اجرای برنامه سرويسها ،دليل تاخير توسط دستگاه نظارت بررسي و درصورت تخلف از سوی
پيمانکار ،مبلغ خسارت از سوی دستگاه نظارت برآورد و از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد و پيمانکار حق اعتراض
در اين خصوص از خود سلب و ساقط مي نمايد.
-6-1-3-6پيمانکار موظف است به ازاء هر سرويس رفت و برگشت نسبت به اخذ صورت حساب مسافری جاده ای داخلي
(مخصوص اتوبوس -ميني بوس) اقدام نمايد و در پايان هرماه ته چک سرويس های انجامي مي بايست به صورت حساب
همان روز الصاق شده باشد و الزم به ذکر است سرويس های بدون صورت حساب قابل اقدام و محاسبه نمي باشد.
-6-1-4تعهدات پیمانکار در خصوص تامین و تحویل لودر و انجام عملیات مرتبط :
 -6-1-4-1پيمانکار موظف به تامين تعداد يک دستگاه لودر مطابق با مشخصات مدنظر ناظر قرارداد و اجرای کليه عملياتي
که لودر قادر به انجام آن مي باشد ،نظير عمليات دپوکردن ،بارگيری زغالسنگ و تخليه سنگرهای باطله و ساير موارد توسط
پيمانکاردر محدوده جغرافيايي تحت پوشش شرکت برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت کارفرما.
-6-1-4-2پيمانکار موظف است دو دستگاه لودر با مشخصات ذکر شده در صورتجلسه تحويل را از کارفرما تحويل گرفته و
اجرای عمليات مربوط به بارگيری زغالسنگ و کليه کارهايي که امکان انجام آن با لودر ميسر است را در محدوده جغرافيايي
تحت پوشش شرکت برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت کارفرما انجام دهد و متعهد گرديد از لودرها و لوازم آنها حفاظت کامل
بعمل آورده و در پايان قرارداد يا اعالم کارفرما ،لودرها را با شرايط زمان تحويل ،مسترد نمايد.
تبصره :پيمانکار به منظور تحويل دو دستگاه لودر موجود و با شرايط فعلي ،مي بايست مبلغ  .........................ريال سفته
تحويل امور مالي کارفرما دهد ،که در اين خصوص پيمانکار متعهد مي گردد از اموال تحويلي حفاظت کامل بعمل آورده و
درصورت مفقود شدن و يا از بين رفتن آن ،نسبت به جايگزيني آن اقدام نمايد و در غير اينصورت از محل مطالبات يا تضامين
خسارت توسط کارفرما اخذ خواهد گرديد.
-6-1-4-3پيمانکار موظف است عمليات بارگيری و جابجايي زغالسنگ (خام و کنسانتره) و کليه کارهايي که امکان انجام آن
با لودر ميسر است در منطقه طزره ،کارخانه زغالشويي ،ايستگاه زرين و در صورت نياز جهت مناطق تحت پوشش شرکت در
استان سمنان را انجام دهد.
-6-1-4-4پيمانکار موظف اسههت کليه عمليات جابجايي و خاکريزی ،بارگيری و جابجايي باطله و غيره در منطقه طزره،
کارخانه زغالشويي ،ايستگاه زرين و در صورت نياز جهت مناطق تحت پوشش شرکت در استان سمنان را انجام دهد.
پیمانکار:

کارفرما:
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 -6-1-4-5پيمانکار مو ظف است کارهای متفرقه و متناسب با دستگاه تحويلي مانند مرمت و تميز کردن جاده ها درصورت
رانش و علي الخصوص در فصول سرما ،بارگيری و جابجايي چوب آالت تونلي ،بارگيری و جابجايي آرك ها (قاب فلزی) و
ساير لوازم و تجهيزات معدني ،برف روبي جاده ها ،بازسازی جاده ها ،جاده سازی ،تخليه و بارگيری کاميونها در محوطه معدن
و انجام کليه امور متفرقه مرتبط با موضوع قرارداد برابر نقطه نظرات ناظر قرارداد را انجام دهد.
 -6-1-4-6چنانچه در حين انجام کار نياز به وسايل و يا نظارت مضاعفي از جانب کارفرما باشد پيمانکار موظف است آنرا به
صورت کتبي از کارفرما درخواست نمايد و در غير اين صورت کارفرما در قبال حوادث حادث شده هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

 -6-1-4-7پيمانکار متعهد مي گردد ،به منظور رعايت منافع و تقليل هزينه های کارفرما کليه عمليات موضوع قرارداد را با
بهترين روش ها به وسيله کارکناني که در کار خود تخصص و تجربه کافي دارند انجام دهد.
-6-1-4-8پيمانکار موظف است دستورالعمل های ايمني که از طريق کارفرما ابالغ گرديده را بصورت دقيق اجرا نموده و
نسبت به تهيه وتحويل لوازم در قبال اخذ رسيد و استفاده تجهيزات انفرادی و ايمني توسط افراد نظارت نمايد ،الزم به ذکر
است خسارات وارده به کارفرما ناشي از عدم اجرای موارد ذکر شده به عهده پيمانکار خواهد بود.
-6-1-4-9پيمانکار متعهد مي گردد برابر برنامه زمانبندی شده ای که از طرف دستگاه نظارت ابالغ مي شود ،عمليات بارگيری
و کارهای متفرقه را در شيفت های اعالمي انجام دهد .الزم به ذکر است راننده لودر در تمام روزهای هفته حتي روزهای تعطيل
که معادن در حال کار مي باشد ،در شيفت 1و  2حتماً در محل کار حضور داشته باشد .و چنانچه بارگيری با تأخير و يا به هر
علتي انجام نشود ،هزينه کليه خسارات وارده به کارفرما از اين رهگذر به عهده پيمانکار بوده و ملزم به جبران آن ميباشد.
-6-1-4-10پيمانکار ميبايست دستگاهها را هميشه در حال آماده بکار نگهداشته و توان بارگيری کاميون های تک ،ده چرخ
و تريلي لبه بلند را داشته و در صورت بروز نقص فني در اسرع وقت نسبت به رفع عيب و انجام کار اقدام نمايد .
پيمانکار متعهد مي گردد عالوه بر امور مربوط به بارگيری ،کليه کارهايي که امکان انجام آن با لودر ميسر مي باشد از قبيل دپو
سازی ،خاکريزی ،بلند کردن اجسام ،بارگيری مصالح و مواد عالوه بر زغالسنگ و غيره را برابر نقطه نظرات نماينده کارفرما
به نحو احسن انجام دهد.
 -6-1-4-11پيمانکار متعهد مي گردد شخصاً بصورت مستمر و روزانه در محل پيمان حضور يابد و درصورت عدم حضور با
هماهنگي قبلي با دستگاه نظارت ،جانشين معرفي نمايد.
-6-1-5تعهدات پیمانکار در خصوص کامیون های حمل زغالسنگ و کنسانتره زغالسنگ:
-6-1-5-1کاميون ها و تريلي های به تع داد مدنظر کارفرما ،طي صورتجلسه تنظيمي تحويل پيمانکار خواهد شد که در اين
خصوص پيمانکار متعهد ميگردد از کاميون ها و تريلي ها و لوازم تحويلي آنان حفاظت کامل بعمل آورده و درصورت مفقود
شدن و يا از بين رفتن ،نسبت به جبران خسارت و يا جايگزيني آن اقدام نمايد.
 -6-1-5-2پيمانکار موظف است زغالسنگ توليدی در معادن و کنسانتره فرآورشده در کارخانه را در هرماه حمل نمايدو در
غير اينصورت طبق نظرناظر قرارداد جريمه خواهد شد و ميزان خسارت ازمحل مطالبات و تضامين ايشان کسر مي گردد.
-6-1-5-3هرگونه سهل انگاری ناشي از عدم دقت الزم و کافي در انجام امور سرويس و نگهداری کاميون ها و تريلي های
تحويلي ،انجام امور رانندگي و حمل زغالسنگ که خساراتي را متوجه کارفرما نمايد هزينه آن برعهده پيمانکار خواهد بود و از
کارکرد وی کسر مي گردد که در اين خصوص نظر ناظر قرارداد الزم االجرا ميباشد.
پیمانکار:

کارفرما:
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 -6-1-5-4پيمانکار موظف است ،در زمان حمل زغالسنگ ،نسبت به کشيدن چادر بر روی اتاق کمپرس اقدام نمايد تا عالوه
بر حفظ محيط ز يست از هدر رفتن زغالسنگ جلوگيری بعمل آيد چنانچه در اثر سهل انگاری پيمانکار خسارتي متوجه پيمانکار
گردد ميزان خسارت وارده براساس نظر ناظر قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر مي گردد.
 --6-1-5-5ميانگين تناژ زغالسنگ خام جهت حمل به کارخانه زغالشويي ماهانه به ميزان  20،000تن با تلرانس  %20و
ميانگين تناژ کنسانتره زغالسنگ جهت حمل از کارخانه زغالشويي به ايستگاه زرين ماهانه به ميزان  17000تن با
تلرانس %20برآورد گرديد.
تبصره :چنانچه در طول ماه به داليل مختلف شامل کاهش محسوس توليد ،سيل ،آتش سوزی و غيره و يا حتي تشخيص
قرارد اد گذار ،تناژ حمل زغال کاهش يافت پيمانکار موظف است نسبت به جبران ميزان حمل در ماه يا ماه های بعد بدون
دريافت هزينه مازاد اقدام نمايد.
-6-1-5-6پيمانکار ميبايست ،کليه نکات ايمني در رابطه با امور رانندگي و حمل زغالسنگ از معادن موضوع قرارداد را بصورت
دقيق رعايت نمايند.
 -6-1-5-7پيمانکار موظف است به تعداد الزم کاميون و تريلي برحسب نياز به عنوان رزرو در نظر گرفته تا در صورت بروز
مشکل در روند عمليات اجرايي قرارداد ،توقف در امور حمل ايجاد نگردد.
 -6-1-5-8پيمانکار موظف است تا پايان هر ماه زغالسنگ موجود در سکوهای معادن را به مقصد کارخانه زغالشويي و
کنسانتره زغالسنگ موجود در سکوهای کارخانه زغالشويي را به مقصد ايستگاه زرين حمل نموده و در غير اينصورت طبق نظر
ناظر قرارداد مشمول جريمه خواهد گرديد و ميزان خسارت نيز از محل مطالبات و تضامين ايشان کسر خوهد شد.
-6-1-6تعهدات پیمانکار در خصوص حمل زغالسنگ کم عیار دستگاه الواتور کارخانه با کامیون:
 -6-1-6-1حمل و جابجايي زغالسنگ کم عيار دستگاه الواتور و اطراف بونکر کارخانه زغالشويي با توجه به شرايط کار
کارخانه ،در پست های يک و دو (پست سه در صورت نياز ) در طول ايام سال به سکوهای تخليه دپوی کم عيار مورد نظر ،در
فاصله حدود  1500 - 1000متری محل بارگيری با دو دستگاه کاميون بنز کمپرسي ده چرخ که طي صورتجلسه ای از طرف
کارفرما به پيمانکار تحويل مي گردد.
تبصره :چنانچه برنامه های آتي و سياست های کالن شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به سمت شستشوی زغالسنگ های
دپوی کم عيار موجود تغيير پيدا کند حمل و جابجايي زغالسنگهای کم عيار خروجي دستگاه الواتور افزايش خواهد يافت ،که
پيمانکار موظف به انجام خدمات حمل و جابجايي براساس قيمت های مندرج در اسناد قرارداد خواهد بود.
-6-1-6-2انجام کارهای متفرقه در محوطه کارخانه در صورت نياز با نظر مدير کارخانه زغالشويي.
 -6-1-6-3انجام کليه خدمات حمل و جابجايي و نيز ساير خدمات متفرقه که امکان توسط کاميون های تحويلي مسير باشد
( بصورت ساعت کار متفرقه).
-6-1-6-4پيمانکار متعهد ميباشد ،درصورت نياز کارفرما نسبت به حمل زغالسنگ از ساير معادن تحت پوشش کارفرما اقدام
نمايد و کرايه خدمات انجامي طبق تبصره فوق الذکر و قيمت های مصوب کميسيون معامالت شرکت پرداخت مي گردد.
 -6-1-6-5پيمانکار موظف است ،در زمان حمل زغالسنگ نسبت به کشيدن چادر بر روی اتاق کمپرس اقدام نمايد تا عالوه
بر حفظ محيط زيست از هدر رفتن زغالسنگ جلوگيری بعمل آيد.
پیمانکار:

کارفرما:
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-6-1-7تعهدات پیمانکار در خصوص نیسان زباله
-6-1-7-1پيمانکار موظف است يک دستگاه نيسان ،مورد تاييد مدير خدمات فني شرکت و دارايي توانايي انجام خدمات ذکر
شده در موضوع استعالم را به اين کار اختصاص دهد.
 -6-1-7-2پيمانکار موظف است به انجام خدمات جمع آوری ،بارگيری ،تخليه ،دفع و معدوم سازی کليه زباله های موجود در
منطقه معدني طزره ،با يک دستگاه نيسان که توسط ايشان تامين مي گردد.
-6-1-7-3کليه امور و هزينه های مربوط به موضوع قرارداد شامل تامين نيسان ،بارگيری زباله ،تخليه زباله ،رانندگي ،سرويس
و نگهداری ،تعميرات جزئي و اساسي ،لوازم يدکي ،سوخت ،گريس ،روغن و سايرموارد به عهده پيمانکار مي باشد.
-6-1-7-4پيمانکار مي بايست برابر برنامه زمانبندی شده ای که از طرف دستگاه نظارت ابالغ مي شود ،عمليات موضوع
قرارداد و امور متفرقه محوله را در شيفت های مختلف انجام دهد .و الزم است پيمانکار در اين زمان شخصاً در محل پيمان
حضور يابد و درصورت عدم حضور با هماهنگي قبلي با دستگاه نظارت ،جانشين با مشخصات مندرج در بند  4-3معرفي نمايد.
-6-1-8تعهدات پیمانکار در خصوص جرثقیل (تحویلی)
-6-1-8-1پيمانکار يا رانندگان ايشان مي بايست عالوه بر داشتن گواهينامه ويژه جرثقيل ،تجربه و تخصص کافي ،را داشته
و ضمناً بايد رانندگان به تاييديه حراست شرکت زغالسنگ البرز شرقي را داشته و همچنين ساير صالحيتهای الزم براساس
قوانين جمهوری اسالمي را دارا بوده باشند.
-6-1-8-2پيمانکار مي بايست برابر برنامه زمانبندی شده ای که از طرف دستگاه نظارت ابالغ مي شود ،عمليات بارگيری و
کارهای متفرقه را در شيفت های مختلف انجام دهد  .الزم به ذکر است راننده جرثقيل در تمام روزهای هفته حتي روزهای
تعطيل که معدن در حال کار مي باشد ،در شيفت 1و  2حتماً در محل کار حضور داشته باشد.
-6-1-8-3هر گونه خساراتي که از جانب دستگاه در حال بارگيری به کاميونها ،تاسيسات و اماکن کارفرما و يا دستگاههای
ديگر وارد شود بر عهده پيمانکار بوده و پيمانکار ميبايست جوابگوی آن باشد .
-6-1-8-4چنانچه نياز به عمليات بارگيری در هر يک از معادن تحت پوشش کارفرما باشد الزم است نسبت به انجام عمليات
بارگيری و يا ساير خدمات که در حد توان جرثقيل باشد اقدام نمايد .جابجايي جرثقيل در محدوده معدن منطقه طزره بر عهده
پيمانکار و اگر اين جابجايي از منطقه طزره به ساير مناطق باشد عمليات جابجايي بر عهده کارفرما مي باشد.
-6-1-9تعهدات پیمانکار در خصوص خودروی انتظامات (وانت مزدا دو کابین)
-6-1-9-1پيمانکار موظف است به انجام وظيفه در قسمت حراست و انتظامات شرکت (منطقه طزره) با يک دستگاه خودروی
وانت مزدا دو کابين که وسط ايشان تامين مي گردد.
-6-1-9-2مالك ثبت حضور ،امضاء کارت توسط افراد مجاز و مالك تاييد ماموريت مهر انتظامات در دفترچه است.
-6-1-9-3پيمانکار موظف است تاريخ و ساعت ورود و خروج در ماموريت های محوله خود را در دفترچه ای که از طرف
کارفرما صادر ميگردد ،دقيقاً ثبت و ممهور به مهر انتظامات نمايد.
 -6-1-9-4پيمانکار موظف ا ست ب صورت روزانه کارت ح ضور و غياب خود را به ام ضاء سرپر ست ق سمت يا صاحبان مجاز
امضاء برساند.
پیمانکار:

کارفرما:
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 -6-1-9-5در صورت عدم ارائه خدمت توسط پيمانکار در محل کار و يا کم توجهي يا سهل انگاری در انجام وظايف محوله،
که خسارتي به کارفرما وارد نمايد پيمانکار موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود و خسارت وارده از محل صورت وضعيت،
مطالبات يا تضامين پيمانکار کسر خواهد گرديد.
-6-1-9-6درصورتيکه پيمانکار بخواهد قبل از اتمام قرارداد ،به هر دليلي از ادامه همکاری با شرکت انصراف دهد بايد حداقل
يکماه زودتر مراتب را بصورت کتبي به کارفرما اطالع دهد و موافقت کارفرما را اخذ نمايد .
 -6-1-9-7هرگونه تغيير در خودرو مانند تغيير کاربری ،سوخت و غيره مي بايست با موافقت ناظر قرارداد صورت پذيرد به
نحوی که خودروی فوق توانايي انجام خدمات مورد نياز قسمت شامل حمل مواد ناريه و غيره را داشته باشد.
 -6-2تعهدات کارفرما:
 -6-2-1تعهدات کارفرمادر خصوص خودروهای سواری و وانت بار (نیسان ) با راننده :
 -6-2-1-1در مأموريت های خارج از شهرستان شاهرود ( تهران ،اصفهان ،ساری و غيره) برای مقصد کرايه تعريف شده
است ليکن چنانچه از خودروی سواری برای تردد های داخل شهری استفاده شود ،ميزان ساعت کارکرد ( متفرقه ) با تأييد و
اظهار نظر سرنشين خودرو بوده و پس از تأييد مدير خدمات فني و پشتيباني بصورت خدمات متفرقه (ساعتي) در صورت
وضعيت ماهانه خودرو اقدام خواهد شد.
-6-2-1-2در صورت انجام مأموريت توسط خودروی سواری در ساير مسيرهايي که در جدول مسير ذکر نشده اند با نظر
دستگاه نظارت(ناظر قرارداد و مدير قراردادها و نظارت) و مدير خدمات فني و پشتيباني شرکت ،نرخ کرايه محاسبه خواهد شد.
-6-2-1-3برای مسيرها و ماموريت های ناقص ،که ممکن است بدليل شرايط جوی يا مسايل غير قابل پيش بيني ،بوجود آيد،
بسته به مسير طي شده و زمان طول کشيده و شرايط پيش آمده ،با نظر مدير خدمات فني و پشتيباني ،اقدام خواهد شد .
-6-2-1-4چنانچه زمان رفتن به مأموريت خودروی سواری در ساعت کاری شرکت و زمان برگشت به شرکت ،بعد از ساعت
کاری شرکت باشد و مدت زمان ماموريت از زمان شروع(ساعت  7صبح) تا خاتمه بيشتر از  9ساعت شود ،به ازای هر ساعت
مازاد بر  9ساعت ،يک ساعت اضافه کار محاسبه خواهد شد .الزم به ذکر است که فقط در صورت داشتن مهر ورود و خروج
انتظامات ورودی ستاد مرکزی شاهرود در دفترچه ماهيانه ،اين اضافه کار ،تعلق خواهد گرفت.
-6-2-1-5چنانچه خودروی سواری قبل از ساعت  6:45صبح ،به ماموريت اعزام گردد و مهر ورودی ستاد مرکزی در دفترچه
اش درج شده باشد ،از همان ساعتي که مهر درج شده تا ساعت  ،7به همان ميزان ساعت مازاد ،اضافه کار تعلق خواهد گرفت.
-6-1-2-6برای هر شب خواب راننده در محل مأموريت 8 ،ساعت اضافه کار مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .خواب شب
راننده ،در صورتي که راننده در طول شب در حال رانندگي و انجام ماموريت باشد ،تعلق نمي گيرد و زماني محاسبه خواهد شد
که بصورت کامل در محل ماموريت مستقر و شب را در محل ماموريت گذرانده باشد.
 -6-2-2تعهدات کارفرما در خصوص خودروهای اجاره ای بدون راننده:
 -6-2-2-1کليه هزينه های مربوط به سههوخت ،روغن موتور ،انواع فيلتر ،روغن ترمز و کالچ ،واسههکازين ،ضههديخ ،تسههمه
پروانه ،تنظيم موتور ،باالنس چرخها ،پنچری ،تعويض لنت ها ،تعويض لوازم سيستم پمپ ترمز و کالچ ،سيستم روشنايي و
راهنماها و تعويض المپ های آن ،رفع عيوب سههيم کشههي و اتصههاالت مربوطه ،تعميرات راديو پخش ،تعميرات بخاری،
تعميرات کولر و شارژ گاز ،رفع عيب جزيي سيستم خنک کننده موتور به عهده کارفرما مي باشد.
پیمانکار:

کارفرما:
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تبصره  :1به جزء موارد ذکر شده در بند مذکور مابقي هزينه های تعميرات به عهده پيمانکار مي باشد.
 -6-2-2-2پرداخت جرايم رانندگي از زمان تحويل خودرو به کارفرما تا پايان قرارداد به عهده کارفرما مي باشد.
 -6-2-2-3کارفرما متعهد به تحويل مورد اجاره به پيمانکار با اخذ رسيد کتبي بعد از انقضاء مدت قرارداد ميباشد.
 -6-2-2-4چنانچه بعد از انقضاء مدت يا بعد از فسخ ،کارفرما بخواهد مورد اجاره را تحويل پيمانکار دهد ولي پيمانکار از
تحويل گرفتن آن خودداری نمايد ،کارفرما هيچگونه مسئوليتي از زمان انقضای مدت ويا بعد از فسخ قرار داد در خصوص مورد
اجاره نخواهد داشت و حق دارد با ارائه برگه خالفي جهت تحويل مورد اجاره به پيمانکار به دادگاه صالحه رجوع نمايد.
-6-2-2-5درصورتيکه کارفرما به هر دليلي بخواهد ،مورد اجاره را زودتر از انقضاء تحويل نمايد ،مي بايستي حداقل يکماه
زودتر مراتب را به پيمانکار اطالع دهد.در صورت اعالم آمادگي کارفرما جهت تحويل خودرو و عدم مراجعه و تحويل توسط
پيمانکار ،از تاريخ اعالم ،هيچگونه کارکردی تعلق نخواهد گرفت و کارفرما هيچگونه مسئوليتي از زمان انقضای مدت و يا بعد
از فسخ قرارداد در خصوص مورد اجاره نخواهد داشت و حق دارد با ارائه برگه خالفي جهت تحويل مورد اجاره به پيمانکار به
دادگاه صالحه رجوع نمايد.
-6-2-2-6کارفرما تعهد مي نمايد که در صورت بروز تصادف ،ميزان خسارت و تعميرات خودرو را از محل بيمه بدنه ،پرداخت
نمايد درصورت خودداری پيمانکار از انجام بيمه بدنه مورد اجاره ،هزينه جبران خسارت وارده بر عهده پيمانکار مي باشد و
مبلغي به عنوان افت قيمت خودرو و  ...تعلق نخواهد گرفت.
تبصره :2جهت تسهيل و تسريع در کارها و جلوگيری از توقف خودرو ،به کارفرما اختيار داده مي شود ،تا بعضي از تعميرات و
خريدهايي که به عهده پيمانکار مي باشد ،تا سقف ده ميليون ريال را انجام و از مطالبات پيمانکار کسر نمايد.
-6-2-3تعهدات کارفرما در خصوص تحویل لودر و انجام عملیات مرتبط:
-6-2-3-1کارفرما جهت اجرای موضوع قرارداد ،لودر با شرايط فعلي را طي صورت جلسه ای به پيمانکار تحويل خواهد نمود
و جهت تحويل لودر بند فوق تضامين معتبر بر اساس قيمت روز ماشين طبق نظر ناظر قرارداد اخذ خواهد نمود.
 -6-2-3-2چنانچه پيمانکار در حين انجام کار نياز به جايگزيني لودر داشته باشند ،برابر نقطه نظرات ناظر انجام خواهد شد.
-6-2-3-3ناظر قرارداد قبل از شروع به کار لودر ها ،جهت تشخيص ميزان توان و مهارت و تجربه رانندگان پيمانکار و اجرای
خدمات موضوع قرارداد مهارت سنجي وتست های مربوط را با همکاری امور خدمات فني و پشتيباني انجام خواهد داد.
-6-2-3-4جابجايي لودر در محدوده پيم ان بر عهده کارفرما است ليکن پيمانکار موظف به جابجايي و انجام کار با هماهنگي
کارفرما مي باشد و اگر توافق بر جابجايي توسط پيمانکار صورت پذيرد هزينه آن طبق برآورد قيمت دستگاه نظارت محاسبه
و در صورت وضعيت ايشان اعمال مي گردد .درهرصورت پيمانکار نميتواند انجام کار را منوط به انجام جابجايي توسط کارفرما نمايد.
-6-2-4تعهدات کارفرما در خصوص کامیون های حمل زغالسنگ و کنسانتره زغالسنگ:
 -6-2-4-1کارفرما جهت اجرای عمليات حمل زغالسنگ خام از معادن منطقه طزره به کارخانه زغالشويي و جهت اجرای
عمليات حمل کنسانتره زغالسنگ از کارخانه زغالشويي به ايستگاه زرين تعدادی کاميون و تريلي با شرايطموجود و طي صورت
جلسه ای به پيمانکار تحويل خواهد نمود.
تو ضیح  :کارفرما جهت تحويل کاميون های بند فوق تضههامين معتبر بر اسههاس قيمت اعالمي توسههط مدير خدمات فني و
پشتيباني شرکت به صورت ضمانت بانکي ،سفته و غيره اخذ خواهد نمود.
پیمانکار:

کارفرما:
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-6-2-4-2چنانچه پيمانکار در حين انجام کار نياز به تعويض کاميون داشته باشد ،برابر نقطه نظرات ناظر انجام خواهد شد،
تحويل مجدد کاميون پس از اخذ تضمين برعهده ناظر قرارداد مي باشد.
 -6-2-4-3ناظر قرارداد قبل از تحويل کاميون ها و تريلي ها ،جهت تشخيص ميزان توان و مهارت و تجربه رانندگان پيمانکار
و اجرای خدمات موضوع قرارداد مهارت سنجي و تست های مربوط را با همکاری امور خدمات فني و پشتيباني انجام خواهد.
داد ،پس ازحسن اجرای اين بند،تحويل و تحول کاميون ها و تريلي های با اخذ تضمين برعهده ناظر قرارداد مي باشد
-6-2-5تعهدات کارفرمادر خصوص حمل زغال کم عیاردستگاه الواتور کارخانه با کامیون:
-6-2-5-1کارفرما جهت انجام خدمات موضههوع قرارداد پس از سههپردن تضههمين مناسههب به کارفرما (با اعالم نظر مدير
خدمات فني و پ شتيباني شرکت) برابر صورتجل سه ای تنظيمي با ح ضور پيمانکار و نمايندگان کارفرما ،دو د ستگاه کاميون با
وضعيت موجود را تحويل پيمانکار خواهد نمود.
-6-2-5-2چنانچه در حين کار ،ب ه صههالحديد کارفرما و براسههاس مسههتندات و توجيهات فني نياز به تعويض يا جايگزيني
کاميون جديد باشد برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت انجام خواهد شد.
-6-2-5-3در صورتي که کارخانه در شيفت های 2،1و 3متوقف يا خاموش گردد و اين مدت زمان کمتر از يک ساعت باشد
مدت زمان خاموشي يا توقف محاسبه و در ساعت کارکرد عمليات حمل و جابجايي دپوی زغالسنگ کم عيار اعمال خواهد شد.
-6-3سایر شروط:
 -6-3-1پيمانکار متعهد ميشود خودروها ،ماشين آالت و ساير وسايل تحويلي را طبق صورتجلسه تنظيمي (در زمان شروع به
کار) تحويل گرفته و نسبت به حفظ و نگهداری آن ها اقدام نمايد ،در صورتيکه بر اثر عدم دقت در نگهداری ،خسارتي به آنها
وارد آيد ،بر اساس نظريه دستگاه نظارت کارفرما ميزان خسارت پيمانکار مشخص و هزينه آن از محل مطالبات و تضامين
پيمانکار کسر خواهد شد و پيمانکار حق هرگونه اعتراض و ادعايي را از خود سلب و ساقط نمود.
 -6-3-2انجام کليه امور و هزينه های مربوط به خودروها و ماشين آالت تحويلي به پيمانکار اعم از رانندگي ،سرويس و
نگهداری،سوخت مصرفي ،تعميرات جزئي و اساسي ،لوازم يدکي به غير از بيمه ثالث و بدنه برعهده پيمانکار مي باشد .پيمانکار
موظف است ،يک ماه قبل از اتمام بيمه نامه ها(شخص ثالث و بدنه) ،موضوع را جهت تمديد به اطالع کارفرما برساند .چنانچه
طبق درخواست پيمانکار ،لوازم يا خدماتي توسط کارفرما ارائه گردد مبلغ آن توسط کارشناسان کارفرما برآورد و از پيمانکار
اخذ مي گردد .در صورت عدم پرداخت از محل صورت وضعيت ،مطالبات و تضامين کسر مي گردد.
 -6-3-3پيمانکار تعهد مي نمايد ،از خودروها و ماشين آالت تحويلي به نحو مطلوب حفاظت و نگهداری نموده و نسبت به
پيگيری تعميرات به موقع اقدام ن ما يد و خودروها و ماشههين آالت تحويلي را فقط در ج هت اجرای پي مان ب کار گيرند و از
بکارگيری آن درکارهای خارج از پيمان بدون اطالع و هماهنگي کارفرما ،خودداری نمايند و در پايان قرارداد آنها را مطابق با
صورتجلسه (تحويلي) عيناٌ با شرايط اوليه تحويل کارفرما نمايند.
 -6-3-4پيمانکار ،به هيچ عنوان حق خارج نمودن خودروها و ماشههين آالت تحويلي از محدوده جغرافيايي موضههوع پيمان را
ندارد و در صورت نياز به تعميرات و انجام ساير امورات در خارج از محدوده پيمان ،اخذ مجوز خروج و هماهنگي الزم با ناظر
قرارداد و نماينده کارفرما الزامي مي باشد.
پیمانکار:

کارفرما:
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-6-3-5در خودروها و ماشين آالت تاميني توسط پيمانکار کليه هزينه های رانندگي ،تامين قطعات ،تعمير و غيره بر عهده
پيمانکار مي باشد .
-6-3-6درصورت نياز پيمانکار به برخي ابزار و لوازم مرتبط با موضوع پيمان که امکان ارائه آن توسط کارفرما وجود داشته
باشد ،اين امکانات طبق درخواست پيمانکار و پس از موافقت ناظر قرارداد به ايشان ارائه مي گردد و هزينه لوازم ،تجهيزات
و خدمات انجامي توسط کارشناسان کارفرما محاسبه خواهد شد و از صورت وضعيت پيمانکار کسر مي گردد.
-6-3-7از آنجا که يک نسخه از قراردادهای منعقد شده در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به سازمان تأمين اجتماعي
ارسال مي گردد حضور و شرکت تمامي مستمری بگيران و بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي ( به عنوان اشخاص حقيقي)
در مناقصات ممنوع بوده و چنانچه فرد متقاضي با علم به اين موضوع اقدام به ارائه قيمت نمايد ( اگرچه قيمت پيشنهادی وی
نسبت به سايرين کمتر باشد پيشنهاد وی مردود و از ليست متقاضيان حذف خواهد شد.
 -6-3-8پيمانکار متعهد مي گردد ،اجرا و انجام موضوع قرارداد را برابر استانداردهای الزم و با کميت و کيفيت مطلوب و با
نظر و هماهنگي ناظر قرارداد انجام دهد.
-6-3-9پيمانکار متعهد خواهد شد که ،پست های کار انجام خود را در با هماهنگي ناظر قرارداد برنامهريزی نمايد.
 -6-3-10پيمانکار متعهد ميگردد ،در صورت خراب شدن خودروها و ماشين آالت ،در اسرع وقت نسبت به پيگيری انجام
تعميرات اساسي و جزئي و راه اندازی آنها با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام نمايد.
 -6-3-11پيمانکار مي بايست پرسنل دارای مدارك و حائز شرايط الزم برای انجام موضوع قرارداد را به دستگاه نظارت
کارفرما معرفي نمايد تا پس از تأييدات مراجع ذيربط(حراست ،خدمات فني ،پشتيباني و ساير موارد ) انجام وظيفه نمايد.
 -6-3-12پيمانکار موظف است در زمان اضافه و يا جايگزيني هر يک از رانندگان خودروها حداقل  24ساعت قبل ،با معرفي
نامه کتبي و ارائه مدارك الزم برای رانندگي باخودروی مذکور به دستگاه نظارت شرکت اقدام نمايد تا پس از تأييدات مراجع
ذيربط(حراست ،خدمات فني ،پشتيباني و ساير موارد ) به عنوان راننده انجام وظيفه نمايد .چنانچه عملکرد يا کيفيت کار برخي
از پرسنل پيمانکار مورد تاييد نباشد طبق نظر ناظر قرارداد نسبت به حذف نفر فوق اقدام مي گردد
 -6-3-13پيمانکار در اجرای پيمان ،حق استفاده از رانندگان شاغل در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي را ندارد؛چنانچه
گزارشي از طرف حراست و يا مسئولين مربوط به دستگاه نظارت کارفرما مبني بر اين موضوع ارسال گردد به ازاء هر سرويس
رفت و برگشت 1،000،000ريال به عنوان جريمه در صورت وضعيت ماهانه پيمانکار اعمال خواهد شد.
-6-3-14هرگونه قصور ناشي از عدم دقت الزم و کافي در انجام امور سرويس و نگهداری خودروها و ماشين آالت که
خساراتي را متوجه کارفرما نمايد هزينه آن برعهده پيمانکار خواهد بود و در اين خصوص نظر ناظر قرارداد الزم االجرا ميباشد.
 -6-3-15درصورت حاضر نشدن پرسنل پيمانکار در محل کار و يا کم توجهي يا سهل انگاری در انجام وظايف محوله ،که
خسارتي به کارفرما وارد گردد ،پيمانکار موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود و در غير اينصورت ازمحل مطالبات پيمانکار
يا تضامين اخذ شده کسرخواهد شد و پيمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
 -6-3-16پرداخت حقوق و دستمزد و تمامي هزينه های پرسنل تحت امر و پرداخت کليه مزايای قانوني در خصوص خدمات
موضوع قرارداد بر عهده شخص پيمانکار خواهد بود و خارج از بهای قرارداد ،کارفرما هيچگونه مبلغ اضافي پرداخت نخواهد نمود.
-6-3-17پيمانکار اعالم مي نمايد که در طول مدت قرارداد توان مالي پرداخت حداقل دو ماه متوالي دستمزد و حقوق و
پیمانکار:

کارفرما:
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مزايای پر سنل خود را دارد و اين مو ضوع هيچ ارتباطي به پرداخت يا عدم پرداخت صورت و ضعيت های پيمانکار از طرف
کارفرما ندارد و نبايد اين امر باعث تأخير در حقوق کارکنان تحت امر برنده مناقصه شود.
تبصره  :چنانچه طبق بند فوق پس از دو ماه برای کارفرما امکان پرداخت کامل صورت وضعيت مقدور نباشد ،پيمانکار با
درخواست کت بي و ارائه ليست حقوق و مزايای پرسنلي و نيز ليست حق بيمه به کارفرما مراجعه نموده و کارفرما نسبت به
پرداخت مبالغ از محل مطالبات و طبق مستندات ارائه شده اقدام خواهد نمود.
-6-3-18پيمانکار مي بايست تمامي حقوق مستمر و غير مستمر کارگران تحت امر خود را برابر ضوابط و قوانين اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعي (طرح طبقه بندی مشاغل) و سازمان تأمين اجتماعي رأساً پرداخت نمايد و در اين رابطه کارفرما هيچگونه
تعهدی نخواهد داشت  .در صورت استنکاف پيمانکار ،کارفرما حق دارد ،راساً دستمزد کارکنان را در حضورنماينده پيمانکار ،با
در نظر گرفتن ميانگين مبالغ پرداختي در ماههای گذشته به پرسنل پيمانکار و از محل مطالبات(چنانچه مطالباتي داشته باشد)
يا تضمينهای وی پرداخت کند و در صورتيکه پيمانکار با وجود اخطار کارفرما از حضور خودداری کند ،کارفرما راساً پرداخت
مزبور را انجام خواهد داد و پيمانکار حق هرگونه اعتراض بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد کارگران و ميزان استحقاقي
آنان را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
-6-3-19توصيه مي شود پيمانکار است کليه پرسنل خود را در طي مدت قرارداد که در محل ها و محدوده جغرافيايي موضوع
قرارداد حضور پيدا مي کنند (بي نام) ،بيمه مسئوليت مدني نموده و پس از آن تصوير بيمه نامه مربوط را به دستگاه نظارت
کارفرما تحويل نمايد.
 -6-3-20کارفرما هيچگونه تعهدی نسبت به استخدام پرسنل پيمانکار در مدت زمان قرارداد و يا پس از اتمام قرارداد در
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي نخواهد داشت.
 -6-3-21پيمانکار متعهد خواهد شد که خود و يا نماينده وی در کليه مدت زمان قرارداد در محل کار حاضر و بر عمليات
نظارت مستقيم داشته باشند .ضمناً در صورت هر گونه تغيير اشخاص و نمايندگان پيمانکار ،بايد مراتب بصورت کتبي به
کارفرما اطالع داده شود و در اولين فرصت ممکن نيز ن سبت به جايگزيني فرد واجد شرايط که به تأييد کارفرما رسيده باشد
اقدام الزم بعمل آورد .درصورت عدم حضور بدون اطالع قبلي ،کارفرما مجاز خواهد بود که جريمه ای معادل يک ميليون ريال
(1،000،000ريال) به ازاء هر روز از حساب پيمانکار کسر نمايد.
-6-3-22پيمانکار موظف است ،خودروها و ماشين آالت تحويلي را تحت سرويس کامل ،چکاپ و شستشو قرار دهد تا نسبت
به طول عمر مفيد قطعات و لوازم دقت بيشتری به عمل آيد تا کاميون ها و تريلي ها از کارايي باالتری برخوردار باشد.
-6-3-23پيمانکار مسئوليت کامل حسن اجرای کليه امور موضوع پيمان را در محدوده اجرای پيمان و دستورات کتبي کارفرما
به عهده دارد و نظارتي که از طرف کارفرما در اجرای کارها مي شود ،به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نميکاهد.
 -6-3-24مسئوليت اعمال خالف ،جرائم رانندگي و يا هرگونه سوء استفاده از موقعيت شغلي و غيره به عهده پيمانکار بوده و
در صورت مشاهده و يا گزارش ،مسئوليت آن متوجه شخص پيمانکار است.
تب صره :مرجع ت شخيص ق صور و سهل انگاری پيمانکار در حوادث ايجادی(رانندگي) اعم از فوت و يا نقص ع ضو يا صدمات
وارده به اع ضاء و جوارح ،کار شنا سان راهنمايي و رانندگي مي با شند .اين بند در روابط في مابين طرفين صرف نظر از نظريه
ابرازی کارشناس اداره کار و دادگستری قابليت اجرايي دارد و طرفين بدون هيچ اعتراضي ملزم به رعايت آن هستند.
پیمانکار:
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-6-3-25پيمانکار ميبايسههت از جميع قوانين و مقررات مربوط به انجام موضههوع قرارداد( قانون کار ،بيمه تأمين اجتماعي،
بيمه مسئوليت ،حفاظت فني و بهداشت کار و محيط زيست و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض) کامالً مطلع بوده
و متعهد ا ست همه آنها را رعايت کند .در هرحال م سئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق الذکر متوجه شرکت کارفرما
نخواهد بودو در صورتي که بر ا ساس آرای مراجع ق ضايي ،شبه ق ضايي و يا ساير مراجع ،م سئوليتي متوجه کارفرما گردد
کارفرما مجاز خواهد هزينه اجرای احکام صادره را از محل مطالبات يا ت ضامين پيمانکار ک سر نموده و پيمانکار حق هرگ.نه
ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود.
 -6-3-26خودروهای معرفي شده از طرف پيمانکار مي بايست دارای کليه مدارك شناسايي معتبر اعم از کارت شناسايي،
کارت سبز ،بيمه نامه معتبر ،کارت معاينه فني و  ...باشد و رونوشت کليه مدارك خودرويي را به دستگاه نظارت کارفرما تحويل نمايد.
-6-3-27پيمانکار موظف است ،برابر برنامه ی تنظيمي که به وی ارائه ميگردد ،حتي در ايام تعطيل هفته انجام وظيفه نمايد
و در صورت تاخير در اجرای برنامه سرويسها ،دليل تاخير توسط دستگاه نظارت بررسي و درصورت موجه نبودن علت ،مبلغ
خسارت از سوی دستگاه نظارت برآورد و از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد.
 -6-3-28پيمانکار و پرسنل تحت امر ايشان موظف هستند ،برابر برنامه ی تنظيمي که به وی ارائه ميگردد ،حتي در ايام
تعطيل هفته انجام وظيفه نمايد و در صورت تاخير در اجرای برنامه سرويسها ،دليل تاخير توسط دستگاه نظارت بررسي و
درصورت موجه نبودن علت ،مبلغ خسارت از سوی دستگاه نظارت برآورد و از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد.
 -6-3-29پيمانکار موظف به بازديد و کنترل مستمر خودروهای بکارگيری شده ،و رعايت کليه مسائل مربوط به معاينه فني،
بيمه سرنشين و نکات فني و ايمني مي باشد.
-6-3-30درصورتيکه پيمانکار بخواهد قبل از اتمام قرارداد ،به هر دليلي از ادامه همکاری با شرکت انصراف دهد بايد حداقل
يک ماه زودتر مراتب را بصورت کتبي به کارفرما اطالع دهد و موافقت کارفرما را اخذ نمايد .
-6-3-31متق اضيان موظفند که از محل کار به دقت بازديد بعمل آورده و نسبت به کليه عوامل جغرافيايي و طبيعي و آب و
هوايي ،پرسنلي ،فني ،ايمني ،تجهيزاتي و ساير شرايط عمومي پيمان و اجرای کار؛ آگاهي کامل حاصل نمايند و همچنين مي
بايستي از قوانين و مقررات مربوط به انجام موضوع قرارداد (قانون کار ،بيمه تأمين اجتماعي ،دارايي ،عوارض ،بيمه مسئوليت،
بهداشت ،محيط زيست و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه) آگاهي داشته و در مبلغ پيشنهادی خود در اسناد قرارداد لحاظ نمايند.
-6-3-32کليه حقوق دولتي و کسور متعلق به اين قرارداد اعم از بيمه ،ماليات ،عوارض و غيره برعهده پيمانکار بوده و متقاضيان
مي بايست هزينه های مشمول اين بند را در قيمت پيشنهادی خود در نظر بگيرند.
 -6-3-33کارفرما در صورت صالحديد در مورد اختصاص محل استراحت جهت استفاده پرسنل تحت امر بنده قرارداد در
مناطق تحت پوشش همکاری الزم را خواهد نمود.
کارفرما در خصوص تحويل يک وعده غذای گرم در شبانه روز به پرسنل پيمانکار ،بدون اخذ هزينه درصورت داير بودن
آشپزخانه ،همکاری های الزم را خواهد داشت.
 -6-3-34کارفرما در صههورت نياز پيمانکار جهت انجام امور دفتری(حضههور و غياب ،محاسههبات حقوق و دسههتمزد و غيره) و
ساير خدمات موضوع قرارداد يک باب دفتر در مناطق شرکت در اختيار پيمانکار قرار خواهد داد لذا کليه هزينه های نگهداری،
تجهيز ،و غيره از زمان شروع به کار بر عهده پيمانکار مي باشد.
پیمانکار:

کارفرما:
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 -6-3-35در صورت نياز پيمانکار و موافقت کارفرما ،جهت انجام امور فني و تعميراتي مربوط به خودروها و دستگاههای
موضوع قرارداد ،مکاني در اختيار پيمانکار قرار خواهد گرفت.
-6-3-36پيمانکار مي بايست خدمات موضو ع قرارداد را در زمانهای تعيين شده به انجام رسانده و تحويل کارفرما نمايد .در
صورت تأخير ،کم توجهي يا سهل انگاری در انجام وظايف محوله که خسارتي به کارفرما وارد آيد پيمانکار موظف به جبران
خسارت وارده طبق برآورد دستگاه نظارت کارفرما خواهد بود و دستگاه نظارت مجاز ميباشد ميزان خسارت و کار از دست رفته
را محاسبه و به کارفرما اعالم تا از محل صورت وضعيت ،مطالبات يا تضامين پيمانکار کسر نمايد و پيمانکار حق هرگونه ادعا
و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
-6-3-37پيمانکارميبايست شخصاً ،بصورت مستمر و روزانه در محل پيمان حضور يابد و درصورت عدم حضور با موافقت
کتبي دستگاه نظارت ،جانشين معرفي نمايد .پيمانکار اقرار و اعالم مي نمايد دارای شرايط و مدارك مجاز جهت انجام اين
امر مي باشد و مي بايست قبل از انعقاد قرارداد تاييديه حراست شرکت زغالسنگ البرز شرقي را اخذ نموده و ساير صالحيتهای
الزم براساس قوانين جمهوری اسالمي را دارا باشند.
ماده  )7تضامین قرارداد :
 -7-1تضمین انجام تعهدات
پيمانکار موظف ا ست همزمان با ام ضای اين قرارداد ،معادل ده در صد ( )10%از مبلغ قرارداد را جهت ت ضمين انجام تعهدات
به کارفرما ارائه دهد .اين تضمين پس از خاتمه موضوع قرارداد به پيمانکار مسترد خواهد شد.
 -7-2تضمین حسن اجرای کار
از هر صورت وضعيت اعالم شده توسط پيمانکار که به تائيد نهايي ناظر قرارداد رسيده باشد معادل  %10به عنوان سپرده
حسن انجام کار کسر و مابقي پس از کسر کسور قانوني قابل پرداخت خواهد بود ،بديهي است در صورت اجرای کامل قرارداد
و درخواست پيمانکار و تائيد ناظر قرارداد و مدير دفتر نظارت و ارائه مفاصاً حساب از سازمان تامين اجتماعي ،در پايان قرارداد
در صورت تامين نقدينگي به پيمانکار پرداخت خواهد گرديد.
 -7-3تضمین تحویل تجهیزات و ماشین آالت:
کليه تجهي زات و ماشين آالت مندرج در صورتجلسه ،با شرايط فعلي به مبلغ  .............ريال( 00،000،000،000ريال) برآورد
قيمت شده و تحويل پيمانکار گرديد و پيمانکار موظف است همزمان با امضای اين قرارداد ،معادل مبلغ فوق تضمين مناسب
به مناقصه گزار ارائه دهد .مقرر گرديد در پاي ان قرارداد تجهيزات طبق صورتجلسه زمان تحويل به کارفرما مسترد گردد که
در اين خصوص پيمانکار موظف است از اموال تحويلي حفاظت کامل بعمل آورده و در صورت مفقود شدن ،خرابي يا استهالك
تجهيزات ،پيمانکار موظف به جايگزيني آن خواهد بود و در غيراين صورت مبلغ خسارت طبق نظر کارشناسان کارفرما برآورد
مي گردد و معادل آن از تضميني که توسط پيمانکار سپرده شده ،کسر و اخذ خواهد گرديد
ماده  )8موقعیت جغرافیایی محل اجرای پیمان و نوسانات قیمت و دستمزد:
پيمانکار اعالم و اعتراف مي نمايد ن سبت به کليه عوامل جغرافيايي و طبيعي و آب و هوايي ،حقوق و د ستمزد پر سنلي ،فني،
ايمني ،تجهيزاتي و ساير شرايط عمومي پيمان و اجرای کار؛ آگاهي کامل داشته و همچنين مي بايستي از قوانين و مقررات
پیمانکار:
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مربوط به انجام موضوع قرارداد ( قانون کار ،بيمه تأمين اجتماعي ،دارايي ،عوارض ،بيمه مسئوليت ،بهداشت،محيط زيست و
آخرين مصوبات و قوانين مربوطه) آگاهي داشته در ضمن تمام مبالغ مندرج در قرارداد با مبالغ پيشنهادی وی در اسناد قرارداد
يکس ان و همخواني داشته و کليه مبالغ با در نظر گرفتن تمامي شرايط فني ،خدمات مندرج در اسناد قرارداد ،اوضاع احوال
قرارداد و نيز با اطالع کافي و کامل از نوسانات قيمت (حقوق و دستمزدکارگری) اقدام به عقد قرارداد نموده است و به عذر
عدم اطالع نمي تواند در آينده متعذر گردد يا از اجرای قرارداد خودداری نمايد يا مبلغي اضافه بر بهای موارد مندرج در قرارداد،
در مدت زمان قرارداد مطالبه نمايد چنانچه از اين رهگذر خسارتي به کارفرما وارد شود پيمانکار مسئول جبران خسارت وارده
خواهد بود.
ماده  )9خسارت جانی و مالی :
 -9-1چنانچه پيمانک ار و يا کارگران تحت امر پيمانکار در هنگام اجرای پيمان در محلهای کارفرما خسارت و يا ضرر و زياني
به امکانات و تأسيسات کارفرما وارد نمايد ،ملزم به تأمين و يا تعمير و يا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه پيمانکار
جهت جبران اقدام ننمايد ،کارفرما مجاز خواهد بود خ سارت وارده را از محل کارکرد ماهيانه ،مطالبات پيمانکار يا ت ضمين وی
کسر نمايد .پيمانکار حق هيچگونه اعتراضي رادر اين خصوص نخواهد داشت.
تب صره :چنانچه خ سارت يا ضرر و زيان وارده بي شتر از ت ضمين اجرای قرارداد و يا مطالبات پيمانکار با شد نامبرده موظف
است ،نسبت به کمبود کسری آن اقدام و در غير اين صورت از طريق محاکم قضايي اقدام خواهد شد.
 -9-2چنانچه در هنگام اجرای قرارداد پيمانکار به هر دليل خسارت جاني و جرحي به شخص يا اشخاص و يا حيوانات اهلي
و وحشي وارد نمايد شخصاً پاسخگوی اولياء دم و مقامات ذيصالح قانوني و جبران خسارت وارده خواهد بود و کارفرما در اين
گونه موارد هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
 -9-3مسئوليت کيفری و حقوقي حوادث ناشي از موضوع قرارداد بعهده پيمانکار مي باشد.
ماده  )10حق فسخ قرارداد :
در صورتي که پيمانکار مرتکب نقض تعهد در موارد ذيل گردد ،کارفرما طي يک اخطار کتبي خواستار انجام تعهد و جبران
وضههع موجود مي گردد و در صههورتي که عليرغم اخطارجبراني ،پيمانکار تعهد خود را انجام نداده يا اصههالح و جبران ننمايد،
کارفرما مي تواند قرارداد را فسخ نمايد.
 -10-1رها کردن و يا تعطيل کردن کار بدون وجود علل قهری بيش از 10روز.
 -10-2انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اخذ مجوز و اجازه کتبي از دستگاه نظارت کارفرما.
 -10-3عدم توانايي فني پيمانکار برای انجام موضوع قرارداد ،به تشخيص ناظر و کارشناسان کارفرما.
 -10-4تأخير در اتمام کار.
 -10-5سهل انگاری و بي توجهي پيمانکار در اجرائ هر يک از مفاد قرارداد.
تو ضيح :در هر زمان و بدون ايجاد شرايط ف سخ فوق الذکر ،کارفرما مي تواند با دادن اخطار کتبي  15روزه ،قرارداد حا ضر را
يکطرفه ف سخ نمايد که در اين صورت کارفرما مبلغ قرارداد را به ن سبت موارد انجام شده تعهد ،به پيمانکار پرداخت خواهد
نمود و پيمانکار حق هرگونه اعتراض در اين خصوص را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
پیمانکار:

کارفرما:
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ماده  )11مراجع حل اختالف :
حل اختالف ناشي از اجر ای مفاد اين قرارداد در مرحله اول از طريق مذاکره دوستانه و در صورت عدم حضور يکي از طرفين
جهت مذاکره يا عدم حصول نتيجه مورد توافق طرفين ،از طريق مراجع ذيصالح قضايي حل و فصل خواهد شد.
ماده )12شرایط فورس ماژور :
در صورت بروز حوادث فورس ماژور در قرارداد شامل حوادث و اتفاقات غيرقابل پيش بيني ،غيرقابل احتراز ،غيرقابل کنترل که
مستقل بوده و خارج از اراده و عمل متعهد باشدو درطول مدت قراردادحادث شده باشدو تاثيرمستقيم و موثر بر مسئوليتهای
طرفين قرارداد داشته باشد؛ به گونه ای که مانع انجام هر يک يا تمام تعهدات قرارداد بصورت کلي يا جزيي گردد ،طرفين
هيچ گونه مسئوليتي در مورد خسارتهای وارده به طرف مقابل را ندارند.
در صورتي که انجام تعهدات پيمانکار به سبب فورس ماژور ناممکن گردد و بيش از سه ماه ادامه يابد يا کارفرما ادامه کارهای
موضوع قرارداد را ضروری تشخيص ندهد ،اختيار دارد قرارداد را يکطرفه فسخ نمايد.
ماده  )13افزایش و یا کاهش :
کارفرما ميتواند موضوع قرارداد را تا  25درصد از مبلغ قرارداد؛ يا مدت قرارداد را افزايش يا کاهش دهد که در اين صورت با
ابالغ کتبي از طرف کارفرما به پيمانکار ،پيمانکار ملزم به اجرای آن بر اساس قيمتهای قرارداد خواهد بود .
ماده  )14دستگاه نظارت :
 -14 -1دستگاه نظارت جهت نظارت بر عمليات موضوع قرارداد از نظر کمي و کيفي مدير قراردادها و نظارت کارفرما ميباشد
تا جهت نظارت کلي ،جامع و کامل بر عملکرد و تاييد صههورت وضههعيت های پيمانکار و نظارت بر تضههامين پيمانکار تعيين
ميگردد.
 -14 -2ناظر مقيم قرارداد از طرف دستگاه نظارت ،مدير خدمات فني و پشتيباني معرفي ميشود که نظارت بر عملکرد روزانه
و ماهانه پيمانکار را به عهده خواهد داشت.
تبصره :در صورت گزارش ناظر مقيم قرارداد مبني بر عدم اجرای بعضي از مفاد قرارداد توسط پيمانکار ،کارفرما مختار ميباشد،
نسبت به جريمه نقدی با نظر دستگاه نظارت و در صورت تکرار و عدم توجه پيمانکار به گزارش ناظر ،نسبت به فسخ قرارداد
اقدام نمايد و هر گونه خسارتي که از اين رهگذر به کارفرما وارد شود ،بعهده پيمانکار ميباشد که نظر دستگاه نظارت الزم
االجرا است.
ماده  )15امانتداری:
پيمانکار متعهد و ملزم ميگردد که در محيط کار رعايت دقيق اخالق و رفتار اسالمي را نموده و وسايل تحويلي کارفرما را به
بهترين شرايط حفظ کرده و مر اتب کامل امانتداری را رعايت نمايد .
ماده  )16خسارات ،جرایم و الزامات زیست محیطی:
-16-1رعايت الزامات زيسههت محيطي مطابق اسههتاندارد  I SO14001و ايمني و بهداشههت شههغلي مطابق اسههتاندارد
 OHSAS18001از طرف پيمانکار الزامي است.
پیمانکار:

کارفرما:
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 -16-2رعايت و اجرای اقدامات کنترلي مربوط به آثار زيسههت محيطي حوزه فعاليت پيمانکار ،زير نظر ناظر مربوطه که به
شرح موارد ذيل مي باشد.
 -16-2-1جلوگيری از ايجاد آلودگي هوا ،آب و خاك در نتيجه انتشار گرد و غبار ،دود .
 -16-2-2خودداری از پراکنده نمودن ضايعات و آلوده سازی خاك از طريق دپوی ضايعات در مکانهای غير مجاز.
 -16-2-3خودداری از تخليه مواد مازاد ،آالينده ها ،روغنهای سوخته و ساير مواد شيميائي به شکل پساب.
درصههورت عدم رعايت موارد فوق و بروز هرگونه حادثه يا خسههارت ،پيمانکار موظف به پرداخت هرگونه خسههارت و جريمه
ناشههي از عدم رعايت کليه قوانين و دسههتورالعملهای مربوطه به هر تعداد دفعات و تحت هر عنوان و در هر زمان ،از سههوی
مراجع ذيربط از جمله مديريت ايمني بهداشت و محيط زيست و يا ساير مراجع قانوني خواهد بود.
ماده  )17الزامات حراستی :
 -17-1پيمانکار موظف است جهت صدور کارت تردد ،مشخصات کامل پرسنل خود را (نام،نام خانوادگي،نام پدر،شماره
شناسنامه،تاريخ تولد،آدرس و تلفن) به حراست و محل اجرای پيمان اعالم نمايد.همچنين متعهد مي گردد پس از اتمام اعتبار
مجوزهای فاقد اعتبار و يا اتمام پروژه نسبت به تحويل مجوزهای اخذ شده به مبادی ذيربط اقدام نمايند تشخيص هويت
پرسنل پيمانکار در منطقه با اين کارت ميسر است.
 -17-2ورود و ا ستفاده از هرگونه و سايل سرگرمي و شخ صي نامتعارف ممنوع بوده و در صورت م شاهده،و سايل مربوطه
ضبط و با متخلف يا متخلفين در حدود مقررات رفتار خواهد شد.
 -17-3پيمانکار م ي بايست از استخدام اتباع خارجي خودداری نموده و در صورت نياز به کارشناسان خارجي ضمن اخذ
مجوزهای الزم از مبادی ذيصالح برون سازماني،نسبت به اخذ مجوز از مديريت حراست نيز اقدام نمايد.
 -17-4پيمانکار مي بايست ،به پرسنل خود ابالغ نمايد که در صورت کشف اموال مسروقه و يا توقيف اموال ممنوعه از آن ها
پس از محرز شدن تخلف،توسط مراجع ذی صالح ضمن اخراج فرد خاطي،برای هميشه اشتغال چنين افرادی در محدوده
شرکت کارفرما ممنوع خواهد شد.
 -17-5پيمانکار موظف است احدی از پرسنل خود را به عنوان نماينده جهت پيگيری امور پرسنلي،گزارشات و دريافت
دستورالعمل های جديد با قيد مشخصات کامل و ذکر شماره تماس ضروری به صورت کتبي به مديريت حراست معرفي نمايد.
 -17-6خريد و فروش هرگونه ابزارآالت،تجهيزات ،وسايل،دخانيات و  ...در محيط کار ممنوع بوده و در صورت مشاهده،وسايل
مذکور ضبط و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
 -17-7ورود و خروج و استفاده از تجهيزات الکترونيکي با قابليت حمل و انتقال اطالعات کامپيوتری (شامل انواع مختلف
کامپيوتر قابل حمل ،حافظه های اصلي و جانبي،هارد ديسک های اکسترنال،انواع فلش مموری ،مموری ها و حافظه ها،کارت
های حافظه و رم مموری ها،انواع  Tapeهای ذخيره سازی اطالعات و  ...و انواع هاردديسک های اينترنال که
جداگانه از کامپيوتر حمل و نگهداری مي شوند)بدون اخذ مجوز در محدوده اجرای پيمان توسط پيمانکار ممنوع است.درصورتي
که تجهيزی بدون طي مراحل قانوني توسط پيمانکار به محدوده وارد گردد در صورت کشف توسط مديريت حراست،به نفع
کارخانه ضبط خواهد شد.
پیمانکار:

کارفرما:
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 -17-8در خصوص درخواست تصويربرداری و يا عکسبرداری از پروژه،صرفاً بر اساس دستورالعمل هاو پس از تکميل فرم
ها و اخذ تأييديه های الزم از مديريت حراست و مرتبط اقدام خواهد شد.
 -17-9تهيه هرگونه عکس و يا کپي از کارت شناسايي و يا مجوزهای صادر شده خالف ضوابط و مقررات بوده و چنانچه
افرادی مبادرت به جعل،مخدوش نمودن و يا در اختيار دادن مجوزهای اخذ شده به افراد غير نمايند با افراد خاطي طبق مقررات
رفتار خواهد شد.
ماده  )18واسطه و داللی:
پيمانکار اعتراف مي نمايد که در انعقاد اين قرارداد واسطه و داللي وجود نداشته و وجهي بابت داللي نيز نپرداخته و نخواهد
پرداخت چنانچه خالف اين مطلب بنحوی از انحاء معلوم شود کارفرما حق فسخ قرارداد و ضبط تضمين انجام تعهدات بدون
مراجعه به مراجع قضايي را خواهد داشت .بديهي است در صورت بروز خسارت ،حق مطالبه خسارت وارده برای صاحب کاال
محفوظ مي باشد.
ماده  )19کسور قانونی :
هرگونه کسههور قانوني (بيمه ،ماليات ،عوارض و غيره) که به اين قرارداد تعلق گيرد ،بر اسههاس مقررات قانوني حاکم بعهده
پيمانکار خواهد بود.
ماده  )20نشانی طرفین:
نشاني طرفين ،همان است که در صدر اين قرارداد ،اعالم شده است و طرفين موظف هستند در صورت تغيير نشاني پانزده
( )15روز قبل از تاريخ تغيير ،نشاني جديد خود را کتباً به طرف ديگر اعالم کنند تا زماني که نشاني جديد کتباً به طرف ديگر
اعالم نشده است ،ارسال کليه مکاتبات ،اوراق و ابالغيه ها به نشاني صدرمذکور در قرارداد ،قانوني و دريافت شده تلقي ميگردد.
ماده  )21نسخ قرارداد:
اين قرارداد در  2نسخه که هر نسخه شامل  21ماده  12تبصره مي باشد تهيه و تنظيم گرديده که ذيل تمام صفحات آن به
امضاء طرفين رسيده و دارای ارزش و اعتبار يکسان مي باشد.
پیمانکار:

کارفرما:
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برنامه زمانی مربوط به تجدید مناقصه شماره 1399/03/13 - 9904755
انجام خدمات حمل و نقل مسافربری سبک ،بارگیری و باربری در مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز
شرقی واقع در استان سمنان

ردیف

موضوع

1

دريافت اسناد مناقصه

2

تسليم پيشنهادات

پايان وقت اداری (ساعت  )15:00مورخه 1399/03/27

3

بازگشائي پاکات الف و ب و ج

حداکثر 5روز پس از تسليم پيشنهادات مورخ 1399/03/27

تحويل ضمانت نامه انجام تعهدات

 15روز پس از ابالغ به فروشنده مبني بر مشخص شدن وی

توسط برنده مناقصه

بعنوان برنده مناقصه

4

نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

مدت زمان الزم
از انتشار آگهي لغايت 1399/03/17

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:

Far_ Let t erDat e
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برگ پیشنهاد قیمت تجدید مناقصه شماره 1399/03/13 - 9904755
امضاء کننده زير پس از آگاهي کامل با بررسي و مطالعه شرايط مناقصه ،شرايط عمومي و خصوصي و کليه مدارك مربوط به
انجام خدمات حمل و نقل مسافربری سبک ،بارگیری و باربری در مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
واقع در استان سمنان و با اطالع کامل از کليه شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد توافق در قرارداد ،قيمت
مندرج به شرح ذيل را پيشنهاد مي نمايد .
نرخ پیشنهاد کرایه برای خودرو های سواری با راننده پیمانکاری در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
ردیف
1

مسیر رفت و برگشت

کرایه(ریال)

ردیف

مسیر رفت و برگشت

شاهرود -طزره

28

2

شاهرود  -دامغان

29

معدن تخت  -آزادشهر

3

شاهرود  -سمنان

30

معدن تخت  -رامیان

4

شاهرود  -تهران

31

معدن تخت – گنبد

معدن تخت یا چهل چای -مینودشت

5

شاهرود  -مشهد

32

مینو دشت  -گرگان

6

شاهرود  -اصفهان(از کویر)

33

معدن رضی  -گرگان

7

شاهرود  -اصفهان (از تهران)

34

گنبد  -گرگان

8

شاهرود  -اصفهان (ازگرمسار)

35

معدن رضی – رامیان

9

اصفهان -ذوب آهن

36

معدن رضی – ازادشهر

10

شاهرود  -ساری

37

معدن رضی – مینودشت

11

شاهرود  -خزر آباد

38

معدن رضی – گنبد

12

شاهرود  -البرز مرکزی

39

رضی– گنبد – مینودشت

13

شاهرود -گرگان (شاهکوه)

40

معدن رضی -معدن تخت

14

شاهرود -گرگان (آزادشهر)

41

آزادشهر  -وطن

15

شاهرود  -سه راه مهماندوست

42

شاهرود  -طبس

16

شاهرود -ذغالشویی

43

سه راه مهماندوست  -زرین

17

شاهرود  -ایستگاه زرین

44

شاهرود  -چالوس(کیاسر)

18

شاهرود  -معدن رضی

45

شاهرود  -ناحیه صنعتی مهماندوست

19

شاهرود – آزادشهر

46

شاهرود  -معدن البرز غربی(سنگرود)

20

شاهرود -مینودشت

47

آزاد شهر  -چالوس

21

شاهرود – آزادشهر – رامیان

48

تهران  -ساری

22

شاهرود– آزادشهر–رضی

49

زغالشویی  -ایستگاه زرین

23

شاهرود  -وطن

50

زغالشویی  -طزره

51

سه راه مهماندوست  -زغالشویی

24

دامغان -طزره

25

دامغان -ذغالشویی

26

دامغان  -سه راه مهماندوست

27

دامغان -ایستگاه زرین

نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

کرایه(ریال)

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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نرخ پیشنهاد کرایه برای خودرو های نیسان و پاژن با راننده پیمانکاری در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
ردیف

مسیر رفت و برگشت

ردیف
1

شاهرود -طزره

21

معدن تخت یا چهل چای -مینودشت

2

شاهرود  -دامغان

22

معدن تخت  -آزادشهر

3

شاهرود  -سمنان

23

معدن تخت  -رامیان

4

شاهرود  -تهران

24

معدن تخت – گنبد

5

دامغان -ایستگاه زرین

25

مینو دشت  -آزاد شهر

6

سه راه مهماندوست  -زغالشویی

26

مینو دشت  -گنبد

7

دامغان  -سه راه مهماندوست

27

مینودشت -رامیان

8

زغالشویی  -طزره

28

مینو دشت  -گرگان

9

دامغان -ذغالشویی

29

معدن رضی  -گرگان

10

شاهرود  -ساری

30

گنبد  -گرگان

11

زغالشویی  -ایستگاه زرین

31

معدن رضی – رامیان

12

دامغان -طزره

32

معدن رضی – ازادشهر

13

شاهرود -گرگان (شاهکوه)

33

معدن رضی – مینودشت

14

شاهرود -گرگان (آزادشهر)

34

معدن رضی – گنبد

15

شاهرود  -سه راه مهماندوست

35

معدن رضی -معدن تخت

16

شاهرود -ذغالشویی

36

شاهرود– آزادشهر–رضی

17

شاهرود  -وطن

37

آزادشهر  -وطن

18

شاهرود  -معدن رضی

38

شاهرود  -ناحیه صنعتی مهماندوست

19

شاهرود – آزادشهر

39

شاهرود -مینودشت

20

مسیر رفت و برگشت

کرایه(ریال)

کرایه(ریال)

شاهرود – آزادشهر – رامیان

نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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نرخ پیشنهاد کرایه برای کامیون های حمل زغالسنگ در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
شرح

ردیف

مبلغ کرایه حمل (ریال بر تن)
به عدد

1

حمل زغال از تونل های مياناب به کارخانه زغالشوئي

2

حمل زغال از کلمدر ،برناکي و کالريز به کارخانه زغالشوئي

3

حمل زغال از اکلن 4و تونل  30به کارخانه زغالشوئي

4

حمل زغال از مجموعه رزمجا (شرقي ،مرکزی و غربي) به کارخانه زغالشوئي

5

حمل زغال از تونل يک ،تونل مادر به کارخانه زغالشوئي

6

حمل کنسانتره از کارخانه زغالشوئي به ايستگاه زرين

7

قيمت انجام هر ساعت کار متفرقه

به حروف

تو ضیح :ميانگين تناژ زغالسههنگ خام جهت حمل به کارخانه زغالشههويي ماهانه به ميزان  20،000تن با تلرانس  %20و
ميانگين تناژ کنسههانتره زغالسههنگ جهت حمل از کارخانه زغالشههويي به ايسههتگاه زرين ماهانه به ميزان  17000تن با
تلرانس %20برآورد گرديد.

نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

-1قيمت انجام هر ساعت کارمتفرقه باشرايط مندرج در اسناد مناقصه برای خودروهای سواری با راننده به عدد  ---------------ريال به حروف
 ---------------------------------ريال-2قيمت انجام هر ساعت کارمتفرقه باشرايط مندرج در اسناد مناقصه برای خودروهای نيسان و پاژن با راننده به عدد  ---------------ريال به
حروف  ----------------------------------ريال
-3قيمت ماهانه برای خودروهای سواری بدون راننده (اجاره ای) با شرايط مندرج در اسناد مناقصه :
هر دستگاه نيسان کاپرا به عدد  ------------ريال به حروف  ----------------------------------ريالهر دستگاه سواری پاژن به عدد  ------------ريال به حروف  -----------------------------------ريالهر دستگاه سواری پژو پارس به عدد  ------------ريال به حروف  --------------------------------ريال -4قيمت ماهيانه انجام خدمات حمل و نقل و انتقال و جابجايي کارکنان معدن کالريز از محل معدن تا مناطق مسکوني و محوطه حمل و نقل طزره برای
هر دستگاه ميني بوس به عدد  ---------------ريال به حروف  --------------------------------ريال
چنانچه ا ز ميني بوس فوق جهت انجام سرويس اياب و ذهاب پرسنل در خارج از منطقه استفاده گردد ،کرايه سرويس مطابق ديگر ميني بوس ها و
مصوبه کمسيون معامالت محاسبه ميگردد.
 -5قيمت به ازاء هر تن بارگيری در تمامي معادن طزره با يک لودر تامين شده توسط برنده مناقصه مبلغ به عدد  ---------------ريال به حروف
 ---------------------------------ريال و قيمت انجام هر ساعت کار متفرقه به عدد  ---------------ريال به حروف --------- ------------------------ريال -5-1قيمت به ازاء هر تن بارگيری در تمامي معادن طزره با يک لودر تحويل شده به برنده مناقصه مبلغ به عدد  ---------------ريال به حروف
 ---------------------------------ريال و قيمت انجام هر ساعت کار متفرقه به عدد  ---------------ريال به حروف --------- ------------------------ريال -6قيمت انجام هر ساعت کارمفيدباشرايط مندرج در اسناد مناقصه برای عمليات حمل و جابجايي زغالسنگ کم عيار ( باطله خروجي) دستگاه الواتور
حاصل از شستشوی زغالسنگ در کارخانه زغالشويي به عدد  -----------ريال به حروف  ------------------ريال و قيمت انجام هر ساعت
کار متفرقه به عدد  ---------ريال به حروف  ----------------------------ريال
-7قيمت انجام خدمات توسط يک دستگاه نيسان جهت جمع آوری زباله مندرج در اسناد مناقصه ماهانه به مبلغ (به حروف)
............ ................................ريال ( به عدد)......................................ريال.
 -8قيمت انجام عمليات مربوط به به بارگ يری ،تخليه تجهيزات ،ماشين آالت و نيز انجام برخي کارهای متفرقه را با يک دستگاه جرثقيل تحويلي
باشرايط ذکر شده در اسناد مناقصه ماهانه به مبلغ (به حروف) ....................................................ريال ( به عدد) ................................ريال.
 -9بهای انجام وظيفه در قسمت حراست و انتظامات شرکت(منطقه طزره) با يک دستگاه خودروی وانت مزدا دو کابين به ازاء هر ساعت کار (خارج از
زمان مأموريت) برای خودرو با راننده به مبلغ (به حروف) ....................................................ريال ( به عدد) ................................ريال و برای خودرو
بدون راننده به مبلغ (به حروف) ....................................................ريال ( به عدد) ................................ريال.
 -10هزينه های ثابت بابت نگهداری دستگاههای تحويلي بصورت ماهانه به مبلغ (به حروف) ....................................................ريال ( به عدد)
................................ريال که مبلغ فوق در صورت رضايت و تأييد ناظر و دستگاه نظارت مناقصه گزار پرداخت مي گردد.
توضيح :با توجه به اينکه برخي مسير ها و خدمات حمل و نقل (مسافربری و با ربری) در متن قرارداد پيش بيني نشده است متقاضيان ميبايست هزينه
و قيمت پيشنهادی خود را به صورت انجام ساعت کار متفرقه اعالم نمايند.
توضيح : 1بهای انجام خدمات سرويس های سواری ،نيسان و پاژن و کاميون در جدول تکميل گردد.

نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:

 -چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و اینجانب به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

الف) هزينه آگهي روزنامه ها از سپرده شرکت در مناقصه و يا مطالبات اينجانب کسر گردد.
ب) قرارداد را برا ساس فرم ا سناد و مدارك مناق صه ام ضاء نمايم و ت ضمين انجام تعهدات را طبق مفاد شرايط مناق صه
حداکثر ،ظرف مدت اعالم شده از تاريخ ابالغ برنده شدن ( حداکثر  15روز بعد از اعالم برندگي ) تسليم نمايم.
تب صره :برنده مناق صه ،پي شنهاد دهنده ای ا ست که مبلغ پي شنهادی وی پس از تراز قيمت و مقاي سه با قيمت کار شنا سي
کمترين باشد.
ج) ظرف مدت مقرر در پيمان از زمان ابالغ برنده مناق صه ،تمهيدات الزم را فراهم نموده و با نظر مناق صه گزار شروع بکار
نمايم و کليه عمليات موضوع مناقصه را حداکثر در مدت قرارداد به اتمام برسانم.
د) ضمناً بدينوسيله موافقت و تأئيد و تعهد مي نمايم که:
 -1اين پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشائي پاکات به مدت حداقل سه ماه دارای اعتبار ميباشد
 -2کليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفک اين پيشنهاد محسوب ميشود و الزم االجرا ميباشد.
 -3اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصهگزار الزامي برای واگذاری کار به هر يک از پيشنهادات را ندارد.
 -4هرگاه اين پي شنهاد مورد قبول د ستگاه مناق صه گزار قرارگيرد تا موقعي که قرارداد مربوطه تنظيم و مبادله ن شده ا ست
پيشههنهاد ابالغ قبولي بعنوان يک تعهد الزم االجراء برای برنده مناقصههه تلقي گردد و در صههورت آماده بودن شههرايط کار،
عمليات مو ضوع مناق صه را با همان شرايط مناق صه و با هماهنگي مناق صه گزار شروع نمايم .ضمن اينکه انعقاد قرارداد با
برنده مناقصه ظرف مهلت مقرر الزامي مي باشد.
 -5قيمت پيشنهادی را با لحاظ نمودن جميع شرايط طبق اسناد مناقصه و با در نظرگرفتن سود مورد نظر خود اعالم نموده و
به علت عدم اطالع اضافه بهائي را مطالبه نخواهم کرد.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:

تاریخ :
نشانی :

فرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت درتجدید مناقصه – پیوست یک( 1-برای شرکت کنندگان حقوقی)
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نام شرکت :

نام مدیرعامل شرکت :

شماره و تاریخ تائیدیه صالحیت :

شماره ثبت شرکت :

تاریخ ثبت شرکت :

شکل (نوع ) ثبتی شرکت:

نشانی ثبتی شرکت:

اسامی و مشخصات کلی شرکاء هیئت مدیره ،مدیرعامل و بازرسین شرکت
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره شناسنامه

نوع مدرک و

سابقه تجربی مرتبط با

اعضاء هیئت مدیره

و محل صدور

رشته تحصیلی

موضوع شرکت (به سال)

سمت در این شرکت

1
2
3
4
5
6
7
بازرسین
1
2

تاریخ تنظیم 13 / / :
نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:

فرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در تجدید مناقصه – پیوست یک( 2-برای شرکت کنندگان حقیقی)
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افراد حقيقي که موفق به ثبت شرکت نشده اند مي توانند اسامي خود و شرکاء را با ارائه توضيحات الزم ،در اين قسمت درج نمايد.
ردیف

نام و نام خانوادگی اعضاء

شماره

محل

مدرک

رشته

سابقه تجربی مرتبط با

شناسنامه

صدور

تحصیلی

تحصیلی

موضوع شرکت (به سال)

1

2

3

4

5

6

نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی(پیشنهاد دهنده):

چک لیست اسناد تجدید مناقصه عمومی شماره 1399/03/13 - 9904755

نمونه امضاء
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انجام خدمات حمل و نقل مسافربری سبک ،بارگیری و باربری در مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز
شرقی واقع در استان سمنان.

1

2

 ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 1برگ

 برگ شرایط عمومی

 18برگ

 پیش نویس قرارداد

 20برگ

 برنامه زمانی مناقصه

 1برگ

 نمونه ضمانتنامه ها

 2برگ

 فرم پولشویی

 2برگ

 فرم گواهی بازدید ازمحل

 1برگ

 آگهی تجدید مناقصه عمومی

قابل تحویل در پاکات الف

قابل تحویل در پاکات ب

 1برگ
 فرم اخذ اطتعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه

 2برگ

 ارائه روگرفت پروانه فعالیت .
 برگ آنالیز پیشنهاد قیمت
 ارائه روگرفت برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه
رسمی و روگرفت اساس نامه شرکت
3

 برگ پیشنهاد قیمت

 4برگ

قابل تحویل در پاکات ج

لط اً این برگ پس از مهر و امضا در پاکت ب تحویل شود

نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی
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مخصوص اشخاص حقـوقـی
نام شرکت /موسسه.............................................................................................................. :
موضوع اساسنامه.................................................................................................................. :
شماره ثبت.................................... :

محل ثبت...................................... :

تاریخ ثبت................................... :

کد پستی...................................... :

کد اقتصادی.................................. :

شناسه ملی.................................... :

نام و نام خانوادگی مدیر عامل......................................................... :
آدرس /محل قانونی شرکت......................................................................................................................................... :
تل ن /فاکس............................................................................ :

شرکت  .....................................................................با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب  1386/11/02مجلس شورای استمی
و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن ،بدینوسیله متعهد و ملتزم میشود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه
اقدامی که منجر به پولشوئی گردد خودداری نموده و هرگونه تغییر در اطتعات فوق را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط
(ثبت احوال ،اسناد و امتک و سایر مراجع ذیربط) اطتع داده و مستندات را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نماید.
تاریخ ،مهر و امضاء شرکت /موسسه
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تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی
مخصوص اشخاص حقـیقـی
نام و نام خانوادگی......................................................... :
کد پستی...................................... :

کد اقتصادی.................................. :

کد ملی.................................... :

آدرس /محل قانونی شرکت......................................................................................................................................... :
تل ن /فاکس............................................................................ :

آقای /خانم  .....................................................................با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب  1386/11/02مجلس شورای
استمی و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن ،بدینوسیله متعهد و ملتزم میشوم ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از
هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی گردد خودداری نموده و هرگونه تغییر در اطتعات فوق را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی
ذیربط (ثبت احوال ،اسناد و امتک و سایر مراجع ذیربط) اطتع داده و مستندات را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نمایم.
تاریخ ،مهر ،امضاء و اثر انگشت
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(نمونه یک)
نمونه ضمانتنامه شرکت در تجدید مناقصه شماره 1399/03/13 - 9904755
نظر به اينکه
به اين

*
**

به نشاني :
اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد و شرکت در مناقصه با موضوع :انجام خدمات حمل و نقل

مسافربری سبک ،بارگیری و باربری در مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در استان سمنانرا
دارد ،اين

**

*

از

در مقابل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي برای مبلغ ............................

ريال ( ..........................ريال) به منظور انجام تعهداتي که به موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي
نمايد در صورتي که شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي کتباً و قبل از انقضای سررسيد اين ضمانتنامه به اين **
اطالع دهد که *

از اجرای هر يک از تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است تا ميزان ..............................

ريال ،هر مبلغي را که شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي مطالبه کند ،به محض دريافت اولين تقاضای کتبي واصله از سوی
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي بدون آنکه احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاری قانوني و قضايي داشته
باشد ،بي درنگ در وجه يا حواله کرد شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي بپردازد.مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت
اداری روز................است و بنا به درخواست کتبي شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي ،واصله تا قبل از پايان وقت اداری
روز تعيين شده برای مدتي که درخواست شود قابل تمديد مي باشد ودر صورتي که
ضمانتنامه را تمديد کند و يا

*

موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند

**

** نتواند يا نخواهد مدت اين
را حاضر به تمديد نمايد

متعهد است بدون آنکه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله کرد شرکت معادن
زغالسنگ البرز شرقي پرداخت نمايد.
مهر و امضاء بانک
* عنوان  :شخص حقيقي يا حقوقي شرکت کننده در مناقصه.
** :عنوان بانک يا مؤسسات اعتباری غيربانکي دارای مجوز
تذکر  :رعايت موارد ذيل در صدور ضمانتنامه الزامي است .
 -1ضمانت نامه بدون پرفراژ بانک صادر کننده معتبر نمي باشد.

-2شماره ضمانتنامه

 -3آدرس و کد پستي بانک صادر کننده

-4ابطال تمبر بانکي

- 5تاريخ سر رسيد ضمانتنامه ( حداقل سه ماهه )

-6مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه

**
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نمونه دو
نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات تجدید مناقصه شماره 1399/03/13 - 9904755
نظر به اينکه
به اين

به نشاني :

*

اطالع داده ا ست ق صد انعقاد قرارداد انجام خدمات حمل و نقل م سافربری سبک،

**

بارگیری و باربری در مناطق تحت پو شش شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی واقع در ا ستان سمنانرا دارد،
اين **

*

از

در مقابل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي برای مبلغ

ريال به منظور انجام تعهداتي که به موجب توافق نامه ياد شده به عهده مي گيرد ت ضمين و تعهد مي نمايد در صورتي که
شرکت زغالسنگ البرز شرقي کتباً و قبل از انقضای سررسيد اين ضمانتنامه به اين
دهد که

*

تا ميزان

اطالع

**

از اجرای هر يک از تعهدات ناشي از توافقنامه ياد شده تخلف ورزيده است
ريال ،هر مبلغي را که شههرکت زغالسههنگ البرز شههرقي مطالبه کند ،به محض دريافت اولين

تقا ضای کتبي وا صله از سوی شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقي بدون آنکه احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از
مجاری قانوني و قضايي داشته باشد ،بي درنگ در وجه يا حواله کرد شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي بپردازد.مدت اعتبار
ا ست و بنا به درخوا ست کتبي شرکت معادن زغال سنگ

اين ضمانتنامه تا آ خر وقت اداری روز

البرز شرقي وا صله تا قبل از پايان وقت اداری روز تعيين شده برای مدتي که درخوا ست شود قابل تمديد مي با شد و در
صورتي که

**

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديدی کند و يا

اين ت مديد را فراهم نسههازد و نتواند

**

*

موجب

را حاضههر به ت مديد ن مايد

**

متعهد است بدون آنکه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را دروجه يا حواله کرد شرکت معادن زغالسنگ
البرز شرقي پرداخت نمايد.

نام بانک و سمت امضاءکننده
* عنوان :شخص حقیقی یا حقوقی که برنده مناقصه اعالم شده است.
** عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز
تذکر  :رعایت موارد ذیل در صدور ضمانتنامه الزامی است .
 -1ضمانت نامه بدون پرفراژ بانک صادر کننده معتبر نمي باشد.

-2شماره ضمانتنامه

 -3آدرس و کد پستي بانک صادر کننده

-4ابطال تمبر بانکي

- 5تاريخ سر رسيد ضمانتنامه (حداقل يکساله)

-6مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه
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(فرم تایید بازدید توسط پیشنهاده دهنده)

بدينوسيله گواهي مي شود که آقای /آقايان  ...................................................................به نمايندگي از شرکت ..........
 .......................................جهت شرکت در تجديد مناقصه در مورخه  ......................از معدن طزره و کارخانه زغالشويي
 ................................بازديد نمودند.

نام و نام خانوادگی مدیر معدن طزره:
امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر کارخانه زغالشویی:
امضاء

