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اسناد و مدارک مربوط به تجدید مناقصه عمومی
شماره ص1399/01/23 - 9900589 /

انجام عملیات بارگیری وجابجایی باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغالشویی شرکت
(دو مرحله ای)
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آگهی تجدید مناقصه (دو مرحله ای) بهشماره 1399/01/23 - 9900589
موضوع :انجام عملیات بارگیری و جابجایی باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغالشویی شرکت بصورت  %100مكانیزه
.

پیرو آگهی شماره  9900590مورخه ،1399/01/23شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود -بلوار
آیت اهلل بهشتی در نظر دارد ،البسه و تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی کارگران معدنی وکارکنان شرکت را از طریق
مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت
به نشانی  www.eacmco.irمراجعه نمایند.
مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات :

دریافت از تاریخ درج آگهی وتحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از تاریخ  1399/02/10لغایت 1399/02/20
میزان تضمین شرکت در مناقصه:

میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ سیصد میلیون ریال( 300/000/000ریال) می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ
تضمین را بصورت ضمانت نامه بانكی و یا نقداً به حساب شبا شماره  I R100170000000105687922007و یا به شماره
حساب  0105687922007نزد بانك ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
واریز نمایند .هرگونه ضمانتی به جز موارد فوق فاقد اعتبار بوده و موجب رد پیشنهاد متقاضی می گردد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن  023- 32394061امور
قراردادها تماس حاصل نمایند.

و من ا ...التوفیق
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برگ شرایط عمومی تجدید مناقصه شماره 1399/01/23 - 9900589
 -1مناقصه گزار :شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي– آدرس  :شاهرود – بلوار آيت اهلل شهيد بهشتي-ستاد مرکزی.
 -2مناقصه گر ( :پيشنهاد دهنده) :شخص حقوقي يا حقيقي است که اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شرکت مي کند.
 -3موضوع مناقصه :انجام عمليات بارگيری و جابجايي باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغالشويي شرکت بصورت
 100%مكانيزه .
 -4محل اجرای عملیات موضوع مناقصه:
کارخانه زغالشويي واقع در استان سمنان ،کيلومتر  25جاده دامغان  -شاهرود ،کيلومتر  15جاده طزره.
 -5شرح مختصری از خدمات موضوع مناقصه:
انجام عمليات بارگيری و جابجايي باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغالشويي شرکت بصورت  %100مكانيزه و به مقدار
تقريبي دويست و بيست هزارتن ( 220000تن) با تلرانس  %5به وسيله لودر(بيل مكانيكي) و کاميون توسط پيمانكار.
 -6تعهدات برنده مناقصه:
 برنده مناقصه متعهد ميگردد که برابر برنامه تنظيمي و ارائه شده از طرف ناظر مقيم،که به وی ابالغ ميشود نسبت بههماهنگي و برنامه ريزی حمل باطله انجام وظيفه نمايد به نحوی که در هر ماه حداقل به ميزان  31500تن باطله به مقصد
تعيين شده تحويل نمايد.
 چنانچه تناژ حمل شده توسط برنده مناقصه کمتر از ميزان تعيين شده در بند قبل باشد طبق نظر دستگاه نظارت قراردادمبلغي تحت عنوان جريمه از صورت وضعيت ماهانه يا تضامين برنده مناقصه کسر خواهد شد.
 در صورت ارائه توجيهات فني و مستندات مربوطه مانند شرايط جوی نامساعد ،توسط برنده مناقصه به ناظر مقيم و با تاييددستگاه نظارت قرارداد ،برنده مناقصه مشمول جريمه کاهش تناژ حمل نخواهد شد.
 برنده مناقصه موظف است کليه لوازم ،ابزار کار و ماشين آالت بارگيری اعم از لودر(بيل مكانيكي) و کاميون را تامين نمايد.تبصره :کليه هزينه های ماشين آالت (تعميرات ،لوازم يدکي ،سوخت ،بيمه شخص ثالث ،بيمه بدنه ،معاينه فني وغيره)به
عهده برنده مناقصه مي باشد و اين شرکت در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
 برنده مناقصه متعهد ميگردد ،حداقل دو دستگاه کاميون مناسب ،همه روزه برای حمل باطله ها از ،محل بارگيری تا محلتخليه باطله ،بكارگيری نمايد (.فاصله بين سد باطله تا محل تخليه باطله ها حدود  500متر مي باشد)
 برنده مناقصه متعهد ميگردد در مورد وسيله نقليه بكارگيری شده کليه مسائل مربوط به معاينه فني ،بيمه سرنشين ،نكاتفني و ايمني را بصورت کامل رعايت نموده و کليه کارکنان تحت امرش را بيمه مسئوليت نمايد.
 برنده مناقصه متعهد مي گردد بصورت مستمرِ روزانه ،در محل اجرای پيمان حضور داشته و در صورت عدم حضور موجه ،باهماهنگي قبلي با ناظر مقيم ،جانشين واجد شرايط را معرفي نمايد.
 برنده مناقصه تعهد مي نمايد کليه اصول ،مقررات و دستورهای ايمني را در مورد خود و افراد تحت امرش رعايت نمايد وچنانچه بنحوی از انحاء جهت خود و افراد تحت امر برنده مناقصه حادثه ای اعم از نقص عضو و يا حوادث منجر به فوت
بوجود آيد ،برنده مناقصه موظف است در مراجع قانوني حاضر و جوابگوی مقامات مربوطه و اوليای دم باشد و لذا در صورتي
که از اين رهگذر خساراتي به شرکت معادن ذغالسنگ البرز شرقي (در راستای احكام صادره محاکم قضايي و يا بهر نحوی)
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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وارد آيد پرداخت کليه خسارات وارده بعهده برنده مناقصه بوده و کارفرما مختار است ميزان خسارت را (برابر نظر کارشناسان
خود) برآورد و از محل مطالبات و يا سپرده برنده مناقصه برداشت نمايد و برنده مناقصه حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب
مي نمايد.
تبصره  :الزم به ذکر است مرجع تشخيص قصور و سهل انگاری برنده مناقصه درحوادث ايجادی اعم از فوت و يا نقص عضو
يا صدمات وارده به اعضاء و جوارح افرادتحت امر برنده مناقصه،کارشناسان دادگستری و اداره کار و امور اجتماعي مي باشند.
 نيروهای بكارگيری شده جهت رانندگيِ لودر و کاميون ها ،ميبايست با تجربه ،کارآمد و دارای گواهينامه های مربوطه باشند. در صورت گزارش ناظر قرارداد ،مبني بر عدم اجرای مفاد قرارداد توسط برنده مناقصه و تائيد کارفرما ،شرکت مختار ميباشد نسبت به جريمه نقدی و در صورت تكرار و عدم توجه برنده مناقصه ،نسبت به فسخ قرارداد في مابين اقدام نمايد.
 برنده مناقصه مي بايست برنامه کاری خود را با هماهنگي ناظر قرارداد و طبق ساعات فعاليت کارخانه انجام نمايد و انجامکار بايد به صورتي باشد که به ديگر فعاليتهای کارخانه لطمه ای وارد نياورد و مرجع تشخيص اين امر ناظر قرارداد مي باشد.
 برنده مناقصه متعهد ميگردد ،حقوق و مزايای مستمر و غير مستمر نيروهای بكارگيری شده جهت اجرای موضوع ماده 1قرارداد را بطورکامل پرداخت نمايد و کارفرما در اين خصوص هيچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 در صورت تأخير يا حاضر نشدن برنده مناقصه و افراد تحت امر او در محل کار و يا کم توجهي يا سهل انگاری در انجاموظايف محوله که خسارتي به کارفرما وارد آيد برنده مناقصه موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود و نماينده مناقصه گزار
مجاز مي باشد ميزان خسارت و کار از دست رفته را محاسبه و از صورت وضعيت برنده مناقصه کسر نمايد.
 برنده مناقصه موظف و متعهد است ،نسبت به رسيدگي و کنترل پرسنل تحت امر خود مراقبت های الزم را بعمل آورده وچنانچه بر اثر بي توجهي و يا سهل انگاری کارکنان برنده مناقصه ،حادثه جاني و مالي در محل اجرای پيمان بوجود آيد
مسئوليت مستقيم آن متوجه شخص متخلف و برنده مناقصه مي باشد و مناقصه گزار در اينگونه موارد هيچگونه مسئوليتي را
نميپذيرد و جبران خسارتهای فوق بعهده متخلف و برنده مناقصه ميباشد.
 هرگاه کارکنان برنده مناقصه در اجرای صحيح کار ،مسامحه ورزند و يا باعث اختالل نظم گردند مناقصه گزار ميتواند ازبرنده مناقصه بخواهد متخلفين را از کار برکنار نمايد ،برنده مناقصه مكلف به اجرای اين دستور بوده و حق نخواهد داشت
برکنار شدگان را بار ديگر در همان محل به کار گمارد ،اجرای اين دستور از مسئوليت های برنده مناقصه نميکاهد و ايجاد
حقي برای او نخواهد کرد.
 برنده مناقصه مسئوليت کامل حسن اجرای کليه کارهای موضوع پيمان را بر اساس مشخصات و در محدوده اجرای پيمانو دستورات کتبي مناقصه گزار به عهده دارد و نظارتي که از طرف مناقصه گزاردر اجرای کارها مي شود به هيچ وجه از ميزان
اين مسئوليت نميکاهد.
 برنده مناقصه تأئيد مي کند که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار و بيمه های تأمين اجتماعي ،حفاظت فني و بهداشتکار و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت کند .در هر حال
مسئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق الذکر متوجه دستگاه مناقصه گزارنخواهد بود.
 -برنده مناقصه ميبايست کليه نكات ايمني ،دررابطه با امور رانندگي و حمل باطله هایِ موضوع مناقصه را ،به صورت دقيق رعايت نمايد.

 برنده مناقصه تعهد مي نمايد که کليه پرسنل خود که در عمليات تخليه سد باطله کارخانه زغالشويي مشغول به کار هستندرا با هزينه خودبيمه مسئوليت مدني نموده وتصويربيمه نامه مربوط را به ناظرمقيم ودستگاه نظارت مناقصه گزار تحويل نمايد.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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 برنده مناقصه متعهد است در خصوص بكارگيری تعداد کاميون مورد نياز ،به گونه ای عمل نمايد که اين امر باعث رکود درکارها نگردد.
 برنده مناقصه اعالم مي دارد دارای سوابق و تجربه الزم وکافي در مورد اجرای موضوع پيمان مي باشد و مستندات موارداعالمي را مي بايست تحويل نمايد.
ماده )7تعهدات مناقصه گزار:
تسطيحِ باطله ها در محل تخليه ،با بلدزر و گريدر بعهده مناقصه گذارميباشد. مناقصه گذاردر خصوص اياب و ذهاب نيروهای برنده مناقصه ،چنانچه با زمان و مسيرهای تردد سرويس های شرکتهماهنگ باشد ،همكاری های الزم را مبذو ل خواهد داشت .
 مناقصه گذاردر خصوص يك وعده غذای گرم بدون اخذ هزينه ،در صورت داير بودن آشپزخانه زغالشويي ،همكاری هایالزم را مبذول خواهد داشت .
 مناقصه گذار هيچگونه تعهدی نسبت به استخدام پرسنل برنده مناقصه در مدت زمان قرارداد و يا پس از اتمام قرارداد درشرکت زغالسنگ البرز شرقي نخواهد داشت.
 -8ناظر موضوع مناقصه :
مناقصه گزار جهت حسن انجام اجرای مفاد مندرج در قرارداد و تاييد صورت وضعيتهای مالي برنده مناقصه ،يك نفر از افراد
با تجربه را به عنوان ناظر مقيم خود معرفي خواهد نمود .ناظر مقيم قرارداد مدير کارخانه زغالشويي مي باشد که نظارت بر
عملكرد کمي و کيفي برنده مناقصه را برعهده خواهد داشت .
 -9تضمین شرکت در مناقصه:
تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ معادل چهار صد ميليون ريال ( 400،000،000ريال ) مي باشد که مناقصه گر مي بايست
وجه آن را به حساب شبا به شماره  I R-100170000000105687922007و يا به شماره حساب  0105687922007نزد
بانك 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 تسليم نمايد و يا ضمانتنامه بانكي 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 اينكه با
درخواست کتبي از مطالبات تأييد شده متقاضي در حوزه مالي شرکت بلوکه گرديده و تائيديه آن در پاکت الف تحويل نمايد.
 -10تضمین انجام تعهدات :
معادل ده درصد ( ) 10%مبلغ کل قرارداد بر اساس مبلغ پيشنهادی ،ضمانت نامه بانكي( و يا ساير ضمانت های مورد تاييد
مناقصه گزار ) به عنوان تضمين انجام تعهدات همزمان با انعقاد قرارداد از برنده مناقصه دريافت مي گردد.
 -11حداکثر زمان دریافت اسناد مناقصه :
از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان وقت اداری مورخ ( 99/02/20مراجعه 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
ـ ب ـ ج ) باشد به ترتيب بندهای بعدی تنظيم و حداکثر تا ساعت 15:00مورخ  99/02/20به دبيرخانه شرکت تحويل داده
و رسيد دريافت نمايند.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی
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 -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 دو مرحله ای بوده و پاکات الف و ب واصله
مورخ  99/02/20و پاکت ج واصله ظرف مدت حداکثر پنج روز در دفتر کميسيون محترم معامالت اين شرکت باز و رسيدگي
خواهد شد .
 -14مناقصه گزار حق تغيير ،اصالح يا تجديدنظر 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 صورتيكه
پيشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد ،پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آنرا بنمايد .
 -15از آنجائيكه ممكن 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
نحويكه آنان فرصت کافي برای اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود داشته باشند .
 -16پاکت" الف" باید فقط محتوی ضمانتنامه باشد.
 -16-1تضمين شرکت در مناقصه مبلغ معادل چهارصد ميليون ريال ( 400،000،000ريال ).
 -16-2از ارائه هر گونه وجه نقد ،چك مسافرتي و چك تضمين شده بانكي درپاکت " الف" خودداری شود .
 -17پاکت " ب " باید حاوی مدارک زیر باشد :
 -17-1اسناد مناقصه برای اشخاص حقوقي ،بر طبق اساسنامه شرکت ،توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده و نيز
برای اشخاص حقيقي توسط شخص پيشنهاد دهنده مي بايست امضاء شود.
 -17-2پيش نويس قرارداد ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت ،مطابق با روگرفت برابراصل آگهي
آخرين 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 .
 -17-3ارائه روگرفت برابر اصل شده اساسنامه شرکت و گواهي اداره ثبت شرکتها مبني بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و
آگهي روزنامه رسمي کشوری مبني بر آخرين تغييرات شرکت و معرفي صاحبان امضاءهای مجاز با ذکر حدود اختيارات و در
صورتيكه 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 گزارتسليم دارد.
 -17-4ارائه روگرفت برابر اصل شده پروانه فعاليت برای اشخاص حقوقي
 -17-5برنامه زماني مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص حقيقي.
 -17-6چك ليست حاوی اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص
حقيقي.
 -17-7شرايط عمومي مناقصه درخواست شده ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت برای اشخاص حقوقي و
امضاء برای اشخاص حقيقي و هر نوع ضمائم و مدارکي که بعداً از طرف مناقصه گزار ارسال شده باشد.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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 -17-8فرمهای تضامين ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص حقيقي.
 -17-9ارائه مدارك و مستندات مالي مبني بر توان و ظرفيت های الزم مالي جهت شروع کار ( گردش مالي حسابهای بانكي،
اوراق سپرده بانكي و )...
 -18پاکت "ج" باید محتوی مدارک زیر باشد :
-18-1برگ 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) .
 -18-2ارائه برگ آناليز پيشنهاد قيمت منطبق با شرح خدمات موضوع مناقصه خواهد بود  ،آناليز محاسبه قيمت های خواسته
شده بايد بصورت شفاف و خوانا بصورت حروف و عدد قيد گردد در ضمن مالك تصميم گيری مناسب ترين قيمت پيشنهادی
مي باشد.
 -18-3شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات آزاد مي باشد  .پس از تعيين برنده يا
برندگان مناقصه  ،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 .
 -18-4پيشنهاد 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.
 -18-5پيشنهادهای مناقصه بايد از هر حيث کامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام ،خدشه ،عيب و نقص و قلم
خوردگي نداشته باشد .در صورت ارائه پيشنهاد مشروط ،مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين کافي ،آن
پيشنهاد مردود است.
 -18-6برنده مناقصه پيشنهاد دهنده ای خواهد بود ،که قيمت پيشنهادی وی طبق تشخيص کميسيون معامالت شرکت،
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 قرارداد 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 ،درصورتيكه 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 چك 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 صورتيكه يك 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 يك 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
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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گزار و يا تماس با شماره تلفن 023- 32394061 :اطالع 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 مناقصه 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.
 -23چنانچه 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
 -24هرگاه 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.

 -25چنانچه برنده مناقصه تمام يا قسمت عمده عمليات مورد پيمان خود را بدون داشتن مجوز از دستگاه نظارت مناقصه
گزار به شخص حقيقي يا حقوقي ديگری واگذار 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 .
 -26برنده مناقصه بايد حداکثر پانزده روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او ،نسبت به انعقاد قرارداد و 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 عدم تحويل تضمين انجام تعهدات و انعقاد قرارداد در مهلت مذکور توسط نفر دوم
تضمين شرکت در مناقصه وی نيز به نفع مناقصه گزار ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.
 -27مناقصه گزار ميتواند موضوع قرارداد را تا  25درصد از مبلغ کل قرارداد؛ يا مدت قرارداد را افزايش يا کاهش دهد که در
اين صورت با ابالغ کتبي از طرف مناقصه گزار به برنده مناقصه ،برنده مناقصه ملزم به اجرای آن بر اساس قيمتهای قرارداد
خواهد بود و نمي تواند در مورد کسر يا اضافه شدن مقدار مزبور به عنوان خسارت يا به هر عنوان ديگر اضافه مبلغي را عالوه
بر بهای تعيين شده در اين قرارداد مطالبه نمايند.
 -28مدت قرارداد از زمان مندرج د ر قرارداد به مدت هفت ماه تمام شمسي مي باشد و در صورت رضايت از عملكرد برنده
مناقصه ،مشروط به نياز ،تخصيص وجه ،تأييد دستگاه نظارت و با توافق طرفين قابل تمديد مي باشد.
 -29مناقصه 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 نمي تواند به استناد کمبود مدارك و عدم اطالع از شرايط اجرای کار متعذر
شود.
 -30تضمين 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.
نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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 -31شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در انجام عمليات موضوع مناقصه بصورت جزئي يا کلي و واگذاری به يك يا
چندشخص يا شرکت و همچنين در رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات آزاد ميباشد و اين حق را برای خود محفوظ ميدارد.
 -32حد نصاب رسيدگي به پيشنهادها  :در صورتي که پيشنهادهای رسيده کمتر از سه فقره باشد ،قابل رسيدگي بوده و مورد
بررسي قرار خواهد گرفت و حتي يك پيشنهاد که حائز شرايط مندرج در اين 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 قراردادها و نظارت شرکت و اعالم مشخصات فردی
به همراه يك 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 :
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برنامه زمانی مربوط به تجدید مناقصه شماره ص1399/01/23 - 9900589/
موضوع  :انجام عملیات بارگیری و جابجایی باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغالشویی شرکت بصورت %100
مكانیزه .

ردیف

موضوع

مدت زمان الزم

1

دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات

از تاریخ  1399/02/10لغایت ساعت 15:00مورخه 1399/02/20

3

بازگشائی پاکات الف و ب و ج

پس ازپایان ساعت اداری مورخ 1399/02/20

4

تحویل ضمانت نامه انجام تعهدات

حداکثر  15روز پس از اعالم برندگی وهمزمان با عقد قرارداد

نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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برگ پیشنهاد قیمت تجدید مناقصه شماره ص1399/01/23 - 9900589/
امضاء کننده زير پس از آگاهي کامل و مطالعه شرايط مناقصه ،شرايط عمومي و خصوصي و کليه مدارك مربوط به انجام
مناقصه انجام عملیات بارگیری و جابجایی باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغالشویی شرکت بصورت  %100مكانیزه
واقع در کيلومتر  28جاده روستای طزره متعلق به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي و با اطالع کامل از کليه شرايط و عوامل
موجود از لحاظ انجام کارهای مورد توافق در قرارداد ،قيمت مندرج در جدول زير را پيشنهاد مي نمايد .

شرکت/اينجانب  ..............................................با اطالع کامل از کميت و کيفيت پيمان و بازديد محل و قبول تمامي
شرايط قيمت پيشنهادی خود را به شرح ذيل اعالم ميدارم:
متقاضي انجام موضوع پيمان (تخليه کامل سد و جابجايي باطله تا محل سكوی مدنظر با شرايط ذکر شده در متن اسناد
مناقصه) به مبلغ  .................................ريال (……………..ريال) مي باشم.
توضيح :چنانچه بنا بر درخواست پيمانكار خدمات يا تجهيزاتي توسط کارفرما در اختيار ايشان قرار داده شود ،هزينه آن
طبق کارشناسي انجام شده توسط ناظر قرارداد محاسبه و از صورت وضعيت پيمانكار کسر خواهد گرديد.
شرکت  /نام و نام خانوادگي
آدرس:
تلفن:
کدملي:

نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و اینجانب به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :الف) هزينه آگهي روزنامه ها از سپرده شرکت در مناقصه و يا مطالبات اينجانب کسر گردد.
ب) قرارداد را براساس فرم اسناد و مدارك مناقصه امضاء نمايم و تضمين انجام تعهدات را طبق مفاد شرايط مناقصه حداکثر،
ظرف مدت اعالم شده از تاريخ ابالغ برنده شدن ( حداکثر  15روز بعد از اعالم برندگي ) تسليم نمايم.
تبصره :برنده مناقصه ،پيشنهاد دهنده ای است که مبلغ پيشنهادی وی پس از تراز قيمت و مقايسه با قيمت کارشناسي مناسب
ترين باشد.
ج) ظرف مدت مقرر در پيمان از زمان ابالغ برنده مناقصه ،تمهيدات الزم را فراهم نموده و با نظر مناقصه گزار شروع بكار
نمايم و کليه عمليات موضوع قرارداد 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 پاکتها به مدت حداقل سه ماه دارای اعتبار ميباشد
 -2کليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب ميشود و الزم االجرا ميباشد.
 -3اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصهگزار الزامي برای واگذاری کار به هر يك از پيشنهاددهندگان را ندارد.
 -4هرگاه اين پيشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرارگيرد تا موقعي که قرارداد مربوطه تنظيم و مبادله نشده است
پيشنهاد ابالغ قبولي بعنوان يك تعهد الزم االجراء برای برنده مناقصه تلقي گردد و در صورت آماده بودن شرايط کار در
کارخانه زغالشويي عمليات موضوع قرارداد را با همان شرايط مناقصه و بر اساس پيش نويس قرارداد و با هماهنگي مناقصه
گزار شروع نمايم .ضمن اينكه انعقاد قرارداد با برنده مناقصه ظرف مهلت مقرر الزامي مي باشد.
 -5قيمت پيشن هادی 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 :

تاریخ:
نشانی:

نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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پیش نویس قرارداد
اين قرارداد انجام عمليات بارگيری و جابجايي باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغالشويي شرکت في مابين شرکت
معادن زغالسنگ البرزشرقی دارای کد اقتصادی  4111 - 4784 -9977به شماره ثبت  644و با شناسه ملي
 10480037917به نشاني شاهرود ،بلوار شهيد آيت ا ...بهشتي ،تلفن 023-32394041-4 :به نمايندگي آقای منصور
شريف با سمت مديرعامل و يكي از اعضاء هياٌت مديره که از اين پس به اختصار « کارفرما» ناميده مي شود از يك طرف و
شرکت ......................دارای کد اقتصادی  ...................به شماره ثبت ................و با شناسه ملي...................به نمايندگي
آقای....................با سمت  ...................به نشاني ................................................که از اين پس به اختصار«پیمانكار» ناميده
ميشود از سوی ديگر منعقد مي گردد.
نظر به اينكه کارفرما مايل است انجام عملياتِ تخليه سدِ باطله کارخانه زغالشويي ،را به پيمانكار واگذار نمايدو پيمانكاراعالم
داشته که توانايي ،قابليت فني ،نيروی انساني و تجهيزات مورد نياز جهت انجام خدمات مورد نيازکارفرما به نحو احسن و
مطابق با مشخصات مدنظر را دارد و برای انجام اين کار اعالم آمادگي نموده است ،لذا طرفين نسبت به انعقاد قرارداد حاضر
اقدام و طبق مواد ،مفاد و مندرجات آن به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده )1موضوع قرارداد:
عبارت ا ست از انجام عمليات بارگيری و جابجايي باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغال شويي شرکت  ،با لودر(بيل
مكانيكي) و کاميونهای پيمانكار به مقدار تقريبي باطله موجود دوي ست و بي ست هزارتن ( 220000تن) با تلرانس  %5تعيين
مي گردد.
ماده  )2شرح مختصری از خدمات موضوع مناقصه:
انجام عمليات بارگيری و جابجايي باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغالشويي شرکت بصورت  %100مكانيزه و به مقدار
تقريبي دويست و بيست هزارتن ( 220000تن) با تلرانس  %5به وسيله لودر(بيل مكانيكي) و کاميون توسط پيمانكار.
ماده  )3مدت قرارداد :
مدت اين قرارداد از تاريخ  1399/ /لغايت  1399/ /به مدت هفت ماه شمسي مي باشد و در صورت رضايت از عملكرد
پيمانكار ،مشروط به نياز ،تامين اعتبار ،تأييد دستگاه نظارت و توافق طرفين قابل تمديد مي باشد.
ماده  )4بهای کل قرارداد :
انجام کامل عمليات بارگيری و جابجايي باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغالشويي شرکت تا محل سكوی مدنظر با
شرايط ذکر شده در متن قرارداد مبلغ  .................................ريال ( 000000ريال) مي باشد.
 نحوه پرداخت وجه:کارفرما بر اساس ماده  2و  4قرارداد در پايان هر ماه مبلغ کارکرد پيمانكار را پس از تائيد صورت وضعيت های مربوطه توسط
دستگاه نظارت ،کسر کسور قانوني و تخصيص وجه توسط امور مالي ،به حساب پيمانكار واريز خواهد نمود .

پیمانكار:

کارفرما:
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ماده  )5تعهدات پیمانكار:
 -5-1برنده مناقصه متعهد ميگردد که برابر برنامه تنظيمي و ارائه شده از طرف ناظر مقيم،که به وی ابالغ ميشود نسبت به
هماهنگي و برنامه ريزی حمل باطله انجام وظيفه نمايد به نحوی که در هر ماه حداقل به ميزان  31500تن باطله به مقصد
تعيين شده تحويل نمايد.
 5-1-1چنانچه تناژ حمل شده توسط برنده مناقصه کمتر از ميزان تعيين شده در بند قبل باشد طبق نظر دستگاه نظارت
قرارداد مبلغي تحت عنوان جريمه از صورت وضعيت ماهانه يا تضامين برنده مناقصه کسر خواهد شد.
 5-1-2در صورت ارائه توجيهات فني و مستندات مربوطه مانند شرايط جوی نامساعد ،توسط برنده مناقصه به ناظر مقيم و
با تاييد دستگاه نظارت قرارداد ،برنده مناقصه مشمول جريمه کاهش تناژ حمل نخواهد شد.
 -5-2پيمانكار موظف است کليه لوازم ،ابزار کار و ماشين آالت بارگيری اعم از لودر(بيل مكانيكي) و کاميون را تامين نمايد.
تبصره :کليه هزينه های ماشين آالت (تعميرات ،لوازم يدکي ،سوخت ،بيمه شخص ثالث ،بيمه بدنه ،معاينه فني وغيره)به
عهده برنده مناقصه مي باشد و اين شرکت در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
 -5-3پيمانكار متعهد ميگردد ،حداقل دو دستگاه کاميون مناسب ،همه روزه برای حمل باطله ها از ،محل بارگيری تا محل
تخليه باطله ،بكارگيری نمايد (.فاصله بين سد باطله تا محل تخليه باطله ها حدود  500متر مي باشد)
 -5-4پيمانكار متعهد ميگردد در مورد وسيله نقليه بكارگيری شده کليه مسائل مربوط به معاينه فني ،بيمه سرنشين ،نكات
فني و ايمني را بصورت کامل رعايت نموده و کليه کارکنان تحت امرش را بيمه مسئوليت نمايد.
 -5-5پيمانكار متعهد مي گردد بصورت مستمرِ روزانه ،در محل اجرای پيمان حضور داشته و در صورت ايام عدم حضور موجه،
با هماهنگي قبلي با ناظر مقيم ،جانشين واجد شرايط را معرفي نمايد.
 -5-6پيمانكار تع هد مي نمايد کليه اصول ،مقررات و دستورهای ايمني را در مورد خود و افراد تحت امرش رعايت نمايد و
چنانچه بنحوی از انحاء جهت خود و افراد تحت امر پيمانكار حادثه ای اعم از نقص عضو و يا حوادث منجر به فوت بوجود آيد
پيمانكار موظف است در مراجع قانوني حاضر و جوابگوی مقامات مربوطه و اوليای دم باشد و لذا در صورتي که از اين رهگذر
خساراتي به شرکت معادن ذغالسنگ البرز شرقي (در راستای احكام صادره محاکم قضايي و يا بهر نحوی) وارد آيد پرداخت
کليه خسارات وارده بعهده پيمانكار بوده و کارفرما مختار است ميزان خسارت را (برابر نظر کارشناسان خود) برآورد و از محل
مطالبات و يا سپرده پيمانكار برداشت نمايد و پيمانكار حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايد.
تبصره  :الزم به ذکر است مرجع تشخيص قصور و سهل انگاری پيمانكار در حوادث ايجادی اعم از فوت و يا نقص عضو يا
صدمات وارده به اعضاء و جوارح افراد تحت امر پيمانكار ،کارشناسان دادگستری و اداره کار و امور اجتماعي مي باشند.
 -5-7نيروهای بكارگيری شده جهت رانندگيِ کاميون ها ،مي بايست با تجربه ،کارآمد و دارای گواهينامه های مربوطه باشند.
 -5-8در صورت گزارش ناظر قرارداد ،مبني بر عدم اجرای مفاد قرارداد توسط پيمانكار و تائيد کارفرما ،شرکت مختار مي
باشد نسبت به جريمه نقدی و در صورت تكرار و عدم توجه پيمانكار ،نسبت به فسخ قرارداد فيمابين اقدام نمايد.
 -5-9پيمانكار مي بايست برنامه کاری خود را با هماهنگي ناظر قرارداد و طبق ساعات فعاليت کارخانه انجام نمايد و انجام
کار بايد به صورتي باشد که به ديگر فعاليت های کارخانه لطمه ای وارد نياورد و مرجع تشخيص اين امر ناظر قرارداد مي باشد.

پیمانكار:

کارفرما:
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 -5-10پيمانكار متعهد ميگردد ،حقوق و مزايای مستمر و غير مستمر نيروهای بكارگيری شده جهت اجرای موضوع ماده 1
قرارداد را بطورکامل پرداخت نمايد و کارفرما در اين خصوص هيچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 -5-11در صورت تأخير يا حاضر نشدن پيمانكار و افراد تحت امر او در محل کار و يا کم توجهي يا سهل انگاری در انجام
وظايف محوله که خسارتي به کارفرما وارد آيد پيمانكار موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود و نماينده کارفرما مجاز مي
باشد ميزان خسارت و کار از دست رفته را محاسبه و از اولين صورت وضعيت پيمانكار در همان ماه کسر نمايد.
 -5-12پيمانكار موظف و متعهد است ،نسبت به رسيدگي و کنترل پرسنل تحت امر خود مراقبت های الزم را بعمل آورده و
چنانچه بر اثر بي توجهي و يا سهل انگاری کارکنان پيمانكار ،حادثه جاني و مالي در محل اجرای پيمان بوجود آيد مسئوليت
مستقيم آن متوجه شخص متخلف و پيمانكار مي باشد و کارفرما در اينگونه موارد هيچگونه مسئوليتي را نميپذيرد و جبران
خسارتهای فوق بعهده متخلف و پيمانكار ميباشد.
 -5-13هرگاه کارکنان پيمانكار در اجرای صحيح کار ،مسامحه ورزند و يا باعث اختالل نظم گردند کارفرما ميتواند از پيمانكار
بخواهد متخلفين را از کار برکنار نمايد ،پيمانكار مكلف به اجرای اين دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنار شدگان را بار
دي گر در همان محل به کار گمارد ،اجرای اين دستور از مسئوليت های پيمانكار نميکاهد و ايجاد حقي برای او نخواهد کرد.
 -5-14پيمانكار مسئوليت کامل حسن اجرای کليه کارهای موضوع پيمان را بر اساس مشخصات و 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.
 -5-15پيمانكار تأئيد ميکند که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار و بيمه های تأمين اجتماعي ،حفاظت فني و بهداشت
کار و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت کند .در هر حال
مسئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق الذکر متوجه دستگاه کارفرما نخواهد بود.
 -5-16پيمانكار ميبايست کليه نكات ايمني ،در رابطه با امور رانندگي و حمل باطله هایِ موضوع قرارداد را ،به صورت دقيق
رعايت نمايد.
 -5-17پيمانكار تعهد مي نمايد که کليه پرسنل خود که در عمليات تخليه سد باطله کارخانه زغالشويي مشغول به کار هستند
با هزينه خود بيمه مسئوليت مدني نموده و تصوير بيمه نامه مربوط را به امور حقوقي و قراردادها کارفرما تحويل نمايد.
 -5-18پيمانكار متعهد است در خصوص بكارگيری تعداد کاميون مورد نياز ،به گونه ای عمل نمايد که اين امر باعث رکود در
کارها نگردد.
 -5-19برنده مناقصه اعالم مي دارد دارای سوابق و تجربه الزم وکافي در مورد اجرای موضوع پيمان مي باشد.
 -5-20چنانچه بنا بر درخواست پيمانكار خدمات يا تجهيزاتي توسط کارفرما در اختيار ايشان قرار داده شود ،هزينه آن طبق
کارشناسي انجام شده توسط ناظر قرارداد محاسبه و از صورت وضعيت پيمانكار کسر خواهد گرديد و پيمانكار حق هرگونه
اعتراض در اين خصوص را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
ماده )6تعهدات کارفرما :
 -6-1تسطيحِ باطله ها در محل تخليه ،با بلدزر و گريدر بعهده کارفرما ميباشد.
پیمانكار:

کارفرما:
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 -6-2کارفرما د ر خصوص اياب و ذهاب نيروهای پيمانكار ،چنانچه با زمان و مسيرهای تردد سرويس های شرکت هماهنگ
باشد ،همكاری های الزم را مبذو ل خواهد داشت .
 -6-3کارفرما در خصوص يك وعده غذای گرم بدون اخذ هزينه ،در صورت داير بودن آشپزخانه زغالشويي ،همكاری های
الزم را مبذول خواهد داشت .
 -6-4کارفرما هيچگونه تعهدی نسبت به استخدام پرسنل پيمانكار در مدت زمان قرارداد و يا پس از اتمام قرارداد در شرکت
زغالسنگ البرز شرقي نخواهد داشت.
ماده  )7ضمانت انجام تعهدات:
پيمانكار موظف است همزمان با امضای اين قرارداد ،معادل پنج درصد( )%5از مبلغ قرارداد را جهت تضمين انجام تعهدات به
کارفرما ارائه دهد .تضمين فوق طي ...........................و جمعاً به مبلغ  .............................ريال ( 0،000،000،000ريال)
تحويل کارفرما گرديد تا در صورت عدم انجام هر يك از تعهدات موضوع اين قرارداد ،کارفرما خسارت وارده و جرائم را راساً
از محل مذکور برداشت نمايد و در غير اينصورت در انتهای قرارداد به ايشان مسترد خواهد گرديد.
ماده  )8سپرده حسن انجام کار:
از هر صورت وضعيت اعالم شده توسط پيمانكار که به تائيد نهايي ناظر قرارداد رسيده باشد معادل  %10به عنوان سپرده
حسن انجام کار کسر و مابقي پس از کسر کسور قانوني و قراردادی قابل پرداخت خواهد بود ،بديهي است در صورت اجرای
کامل قرارداد و درخواست پيمانكار و تائيد نا ظر قرارداد و مدير دفتر نظارت و ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي،
در پايان قرارداد در صورت تامين نقدينگي به پيمانكار پرداخت شده و در غير اينصورت به نفع کارفرما ضبط خواهد گرديد.
ماده  )9موقعیت جغرافیایی محل اجرای پیمان و نوسانات قیمت و دستمزد:
پيمانكاررسماً اعالم مي نمايد 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 پيمان و اجرای کار ؛ آگاهي کامل حاصل نموده و همچنين اعالم مي
دارد ازمقررات مربوط به قوانين کار ،بيمه تأمين اجتماعي ،دارايي و عوارض و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آگاهي داشته
و در مبلغ پيشنهادی خود در قرارداد لحاظ نموده است و در صورت هر گونه افزايش ،خود مسئول پرداخت مابه التفاوت آن
خواهد بود و به عذر عدم اطالع نمي تواند متعذر شده و اضافه بهائي را عالوه بر مبلغ قرارداد مطالبه نمايد.
ماده  )10خسارت جانی و مالی :
 -10-1چنانچه پيمانكار و يا کارگران تحت امر پيمانكار در هنگام اجرای پيمان در محلهای کارفرما خسارت و يا ضرر و زياني
به امكانات و تأسيسات کارفرما وارد نمايد ،ملزم به تأمين و يا تعمير و يا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه پيمانكار
جهت جبران اقدام ننمايد ،کارفرما مجاز خواهد بود خسارت وارده را از محل کارکرد ماهيانه ،مطالبات پيمانكار يا تضمين وی
کسر نمايد .پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي رادر اين خصوص نخواهد داشت.
تبصره :چنانچه خسارت يا ضرر و زيان وارده بيشتر از تضمين اجرای قرارداد و يا مطالبات پيمانكار باشد نامبرده موظف است،
نسبت به کمبود کسری آن اقدام و در غير اين صورت از طريق محاکم قضايي اقدام خواهد شد.
پیمانكار:

کارفرما:
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 -10-2چنانچه در هنگام اجرای قرارداد پيمانكار 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.
 -10-3مسئوليت کيفری و حقوقي حوادث ناشي از موضوع قرارداد بعهده پيمانكار مي باشد.
ماده  )11فسخ قرارداد:
در صورتي که پيمانكار مرتكب نقض تعهد در موارد ذيل گردد ،کارفرما طي يك اخطار کتبي و با ذکر مدت ،خواستار انجام
تعهد و جبران وضع موجود مي گردد و درصورتي که عليرغم اخطارجبراني ،پيمانكارتعهد خود را انجام نداده يا اصالح و جبران
ننمايد ،کارفرما مي تواند قرارداد را فسخ نمايد.
 -11-1انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اخذ مجوز و اجازه کتبي از دستگاه نظارت کارفرما.
 -11-2عدم توانايي فني پيمانكار برای انجام موضوع قرارداد ،به تشخيص ناظر و کارشناسان کارفرما.
 -11-3سهل انگاری و بي توجهي پيمانكار در اجرائ هر يك از مفاد قرارداد.
 -11-4تاخير در شروع عمليات موضوع پيمان ،بيش از يك دهم مدت اوليه پيمان.
 -11-5تاخير در اتمام کار .
 -11-6عدم شروع مجدد کار پس از رفع وضعيت قهری و ابالغ شروع کار از سوی کارفرما.
 -11-7عدم انجام دستورات نمايندگان کارفرما برای اصالح کارهای انجام شده ی معيوب.
 -11-8ورشكستگي پيمانكار ،به گونه ای که موجب توقف يا کندی پيشرفت کار شود.
 -11-9هرگاه ثابت شود که پيمانكار برای تحصيل پيمان يا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ،پاداش يا هدايايي داده
است ،يا آنها يا واسطه های آنها را در منافع خود سهيم کرده است.
ماده  )12مراجع حل اختالف :
در صورت بروز هرگونه اختالف در خصوص اجرای قرارداد يا اختالف در تفسير و تعبير مفاد قرارداد ،موضوع ابتدا از طريق
مذاکره دوستانه و در صورت عدم حضور يكي از طرفين يا عدم حصول نتيجه ،موضوع از طريق مراجع قانوني ذيصالح محل
اقامت کارفرما پيگيری خواهد شد.
ماده  ) 13عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر :
پيمانكارتحت هيچ عنوان ،حق واگذاری يا انتقال موضوع قرارداد ،تحت عناوين ،وکالت ،نمايندگي و ...به غير ندارد و در صورت
تخلف کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را بدون مراجعه به مراجع قضايي فسخ و مبلغ سپرده را ضبط و برداشت نمايد و به
هر حال واگذاری ،رافع تعهدات پيمانكاربر طبق مفاد قرارداد نخواهد بود.
ماده  )14شرایط 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 قرارداد حادث شده باشد و تاثيرمستقيم و موثر بر
مسئوليتهای طرفين قرارداد داشته باشد؛ به گونه ای که مانع انجام هر يك يا تمام تعهدات قرارداد بصورت کلي يا جزيي
پیمانكار:

کارفرما:
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گردد ،طرفين هيچ گونه مسئوليتي در مورد خسارتهای وارده به طرف مقابل را ندارند .در صورتي که انجام تعهدات پيمانكار
به سبب فورس ماژور ناممكن گردد و بيش از سه ماه ادامه يابد يا کارفرما ادامه کارهای موضوع قرارداد را ضروری تشخيص
ندهد ،اختيار دارد قرارداد را يكطرفه فسخ نمايد.
ماده  )15افزایش و یا کاهش:
کارفرماميتواند در طول مدت قرارداد تاميزان  %25حجم يا مدت زمان قرارداد و يا هردو را در هر دوره افزايش يا کاهش دهد
که در اين صورت با ابالغ کتبي از طرف کارفرما به پيمانكار ،پيمانكار ملزم به اجرای آن بر اساس قيمتهای قرارداد خواهد بود
و نمي تواند در مورد کسر يا اضافه شدن حجم و مدت مزبور به عنوان خسارت يا هر عنوان ديگر پرداخت مبلغي را عالوه بر
بهای تعيين شده در اين قرارداد مطالبه کند.
ماده  )16دستگاه نظارت شامل:
 -16-1ناظر مقيم قرارداد جهت نظارت بر عمليات موضوع قرارداد از نظر کمي و کيفي مدير کارخانه زغالشويي کارفرما مي
باشد که نظارت بر عملكرد روزانه و ماهانه پيمانكار خواهد داشت.
 -16-2مدير قراردادها و نظارت شرکت جهت نظارت کلي ،جامع و کامل بر عملكرد و تاييد صورت وضعيت های پيمانكار و
نظارت بر تضامين پيمانكار تعيين ميگردد.
تبصره :در صورت گزارش ناظر مقيم قرارداد مبني بر عدم اجرای بعضي از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ،کارفرما مختار ميباشد
نسبت به جريمه نقدی با نظر دستگاه نظارت و درصورت تكرار و عدم توجه پيمانكار به گزارش ناظر ،نسبت به فسخ قرارداد
اقدام نمايد و هر گونه خسارتي که از اين رهگذر به کارفرما وارد شود بعهده پيمانكار ميباشد که نظر ناظر مقيم الزم االجرا است.

ماده  )17عدم وجود واسطه و دالل :
پيمانكاراعتراف مي نمايد که در انعقاد اين قرارداد واسطه و داللي وجود نداشته و وجهي بابت داللي نيز نپرداخته و نخواهد
پرداخت چنانچه خالف اين مطل ب بنحوی از انحاء معلوم شود کارفرماحق 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  )18امانتداری:
پيمانكارمتعهد 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  )19خسارات ،جرایم و الزامات زیست محیطی:
 -19-1رعايت الزامات زيست محيطي مطابق استاندارد  I SO 14001و ايمني و بهداشت شغلي مطابق استاندارد
 OHSAS18001از طرف پيمانكارالزامي است.
 -19-2رعايت و اجرای اقدامات کنترلي مربوط به جنبه ها و آثار زيست محيطي حوزه فعاليت پيمانكار ،زير نظر ناظر مربوطه
که به شرح موارد ذيل مي باشد :
 -19-2-1جلوگيری از ايجاد آلودگي هوا ،آب و خاك در نتيجه انتشار گرد و غبار ،دود .
پیمانكار:

کارفرما:
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 -19-2-2خودداری از پراکنده نمودن ضايعات و آلوده سازی خاك از طريق دپوی ضايعات در مكانهای غير مجاز.
 -19-2-3خودداری از تخليه مواد مازاد ،آالينده ها ،روغنهای سوخته و ساير مواد شيميائي به شكل پساب.
درصورت عدم رعايت موارد فوق و بروز هرگونه حادثه يا خسارت ،پيمانكارموظف به پرداخت هرگونه خسارت و جريمه ناشي
از عدم رعايت کليه قوانين و دستورالعملهای مربوطه به هر تعداد دفعات و تحت هر عنوان و در هر زمان ،از سوی مراجع
ذيربط از جمله مديريت ايمني بهداشت و محيط زيست و يا ساير مراجع قانوني خواهد بود.
ماده  )20الزامات حراستی :
-20-1پيمانكار 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 پيمانكار در منطقه با اين کارت ميسر است.
-20-2ورود و استفاده از هرگونه وسايل سرگرمي و شخصي نامتعارف ممنوع بوده و در صورت مشاهده،وسايل مربوطه ضبط
و با متخلف يا متخلفين در حدود مقررات رفتار خواهد شد.
 -20-3پيمانكار مي 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.
 -20-4پيمانكار 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.
-20-5پيمانكار موظف است احدی ازپرسنل خود را به عنوان نماينده جهت پيگيری امور پرسنلي،گزارشات و دريافت
دستورالعمل های جديد با قيدمشخصات کامل و ذکر شماره تماس ضروری به صورت کتبي به مديريت حراست معرفي نمايد.
-20-6خريد 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.
 -20-7ورود و خروج و استفاده از تجهيزات الكترونيكي با قابليت حمل و انتقال اطالعات کامپيوتری (شامل انواع مختلف
کا مپيوتر قابل حمل ،حافظه های اصلي و جانبي،هارد ديسك 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 هاردديسك های اينترنال که جداگانه از
کامپيوتر حمل و نگهداری مي شوند)بدون اخذ مجوز در محدوده اجرای پيمان توسط پيمانكار ممنوع است.در صورتي که
تجهيزی بدون طي مراحل قانوني توسط پيمانكار به محدوده وارد گردد در صورت کشف توسط مديريت حراست،به نفع
کارخانه ضبط خواهد شد.
 -20-8در خصوص درخواست تصويربرداری و يا عكسبرداری از پروژه،صرفاً بر اساس دستورالعمل هاو پس از تكميل فرم
ها و اخذ تأييديه های الزم از مديريت حراست و مرتبط اقدام خواهد شد.
پیمانكار:

کارفرما:
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 -20-9تهيه هرگونه عكس 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  )21کسور قانونی :
هرگونه کسور قانوني و قراردادی (بيمه ،ماليات ،عوارض و غيره ) که به اين قرارداد تعلق گيرد ،بر اساس مقررات قانوني حاکم
به عهده پيمانكارخواهد بود.
ماده  )22نشانی طرفین و ابالغیه ها :
نشاني طرفين ،همان است که در صدر اين قرارداد،اعالم شده است وطرفين موظف هستنددرصورت تغييرنشاني پانزده ()15
روز قبل از تاريخ تغيير ،نشاني جديد خود راکتباً به طرف ديگر اعالم کنند تا زماني که نشاني جديدکتباً به طرف ديگر اعالم
نشده است ،ارسال کليه مكاتبات ،اوراق و ابالغيه ها به نشاني صدرمذکور در قرارداد ،قانوني و دريافت شده تلقي ميگردد.
ماده  )23نسخ قرارداد :
اين قرارداد در  23ماده 7 ،تبصره و دو نسخه تنظيم و مورد توافق ،امضاء و مبادله طرفين قرار گرفت که هر يك از نسخ حكم
واحد را دارد.
پیمانكار:

کارفرما:

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

فرم اخذ اطالعات از پیمانكاران داوطلب شرکت در تجدید مناقصه– پیوست یك( 1-برای شرکت کنندگان حقوقی)
نام شرکت :

نام مدیرعامل شرکت :

شماره و تاریخ تائیدیه صالحیت :

شماره ثبت شرکت :

تاریخ ثبت شرکت :

شكل (نوع ) ثبتی شرکت:

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

نام و نام خانوادگی اعضاء

شماره شناسنامه و

نوع مدرک و

هیئت مدیره

محل صدور

رشته تحصیلی

سابقه تجربی مرتبط
با موضوع شرکت (به 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:

سال)
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فرم اخذ اطالعات از پیمانكاران داوطلب شرکت در تجدید مناقصه – پیوست یك( 2-برای شرکت کنندگان حقیقی)
افراد حقيقي که موفق به ثبت شرکت ن شده اند مي توانند ا سامي خود و شرکاء را با ارائه تو ضيحات الزم ،در اين ق سمت
درج نمايد.

ردیف

نام و نام
خانوادگی اعضاء

شماره

نوع مدرک

شناسنامه و

و رشته

محل صدور

تحصیلی

1

2

3

4

5

6

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

سابقه تجربی مرتبط با
موضوع شرکت (به سال)

نمونه امضاء

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

پیوست دو
با توجه به اينكه ارزشيابي متقاضيان بر اساس مواد شش گانه ذيل انجام خواهد پذيرفت ؛ الزم است متقاضيان مدارك مربوط
به هرکدام از بندها را تهيه و در پاکت «ب » قرار دهند.

معیارهای ارجاع کار

ردیف

امتیازمبنا

امتیاز اخذ
شده

استفاده و بكارگيری افراد و کادر مجرب ،با داشتن تخصص های الزم
1

15

مرتبط با نوع فعاليت پيمانكاری مربوط به همراه ذکر اسامي ،تخصص و
سوابق

2

داشتن توانايي و مهارت فني از طريق بررسي مدارك تخصصي و
گواهينامه های مرتبط و سوابق کاری
داشتن توانايي مالي و اقتصادی متقاضيان با توجه به عملكرد سالهای

3

25

گذشته از طريق اخذ و بررسي مدارك مثبته در اين رابطه
در نظر گرفتن عملكرد گذشته بهداشتي– ايمني متقاضيان از جمله سابقه

4

15

15

حوادث و مشكالت بهداشتي – ايمني در همان شرکت و يا خارج از آن که
بايد مورد توجه جدی قرار گيرد

5
6

داشتن لوازم و تجهيزات الزم از نظر بررسي کارگاه و تجهيزات و ماشين

15

آالت در زمينه مورد نظر
15

سابقه کار اجرايي

100

جمع امتياز
توضیح:حد نصاب امتياز برآورد بايد  50باشد.

اينجانب  --------------------صحت و درستي تمامي مدارك پيوست را تأئيد و اقرار مي نمايم چنانچه خالف هريك
از موارد ثابت شود ضمن فسخ قرارداد در هر زمان کليه عواقب و مسئوليت های بعدی آن را بعهده ميگيرم.
(((((کل شرايط و اسناد مناقصه خوانده شده و مورد قبول 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

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی
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......................................................................................................................................... :
تلفن /فاکس............................................................................ :

شرکت  .....................................................................با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب  1386/11/02مجلس شورای
اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن ،بدینوسیله متعهد و ملتزم می شود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از
هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی گردد خودداری نموده و هرگونه تغییر در اطالعات فوق را در کوتاهترین زمان ممكن به مراجع قانونی
ذیربط (ثبت احوال ،اسناد و امالک و سایر مراجع ذیربط) اطالع داده و مستندات را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نماید.
تاریخ ،مهر و امضاء شرکت /موسسه

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی
مخصوص اشخاص حقـیقـی
نام و نام خانوادگی......................................................... :
کد پستی...................................... :

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

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

آدرس /محل قانونی شرکت......................................................................................................................................... :
تلفن /فاکس............................................................................ :

آقای /خانم  .....................................................................با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب  1386/11/02مجلس شورای
اسالمی 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 اطالعات فوق را در کوتاهترین زمان ممكن به مراجع قانونی
ذیربط (ثبت احوال ،اسناد و امالک و سایر مر اجع ذیربط) اطالع داده و مستندات را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نمایم.
تاریخ ،مهر ،امضاء و اثر انگشت

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

چك لیست اسناد تجدید مناقصه عمومی شماره ص1399/01/23 -9900589/
موضوع  :انجام عملیات بارگیری و جابجایی باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغالشویی شرکت بصورت %100
مكانیزه .
1

 ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 1برگ

 برگ شرایط عمومی

 7برگ

 پیش نویس قرارداد

 7برگ

 برنامه زمانی مناقصه
 نمونه ضمانتنامه ها
 فرم پولشویی

 2برگ

 فرم گواهی بازدید از کارخانه زغالشویی
2

الف

 1برگ
 2برگ

 آگهی مناقصه عمومی

قابل تحویل در پاکات

 1برگ

 فرم اخذ اطالعات از پیمانكاران داوطلب شرکت در مناقصه

 1برگ

قابل تحویل در پاکات

 2برگ

ب

 فرم ارزشیابی متقاضیان

 1برگ

ارائه روگرفت پروانه فعالیت .
 برگ آنالیز پیشنهاد قیمت

 اوراق مربوط به HSE PLAN

ارائه روگرفت برابر اصللل آگهی آخرین تغییرات شللرکت مندرج در روزنامه رسللمی و روگرفت
اساس نامه شرکت

3

 برگ پیشنهاد قیمت

 1برگ

قابل تحویل در پاکات
ج

لطفاً 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:

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

(نمونه یك)
نمونه ضمانتنامه شرکت در تجدید مناقصه شماره ص1399/01/23 - 9900589/
نظر به اينكه

*

به اين

**

به نشاني :
اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد و شرکت در مناقصه با موضوع انجام عمليات بارگيری و

جابجايي باطله موجود در سد شماره  1کارخانه زغال شويي شرکت ب صورت  %100مكانيزه ،شرکت معادن زغال سنگ البرز
شرقي را دارد ،اين

از

**

در مقابل شرکت معادن زغال سنگ

*

البرز شرقي برای مبلغ  ............................ريال ( ..........................ريال) به منظور انجام تعهداتي که به موجب قرارداد ياد
شده به عهده مي گيرد ت ضمين و تعهد مي نمايد در صورتي که شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقي کتباً و قبل از انق ضای
سررسيد اين ضمانتنامه به اين

**

اطالع دهد که

از اجرای هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد ياد

*

شده تخلف ورزيده ا ست تا ميزان  ................................ريال ،هر مبلغي را که شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقي مطالبه
کند ،به محض دريافت اولين تقا ضای کتبي وا صله از سوی شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقي بدون آنكه احتياجي به
صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاری قانوني و ق ضايي دا شته با شد ،بي درنگ در وجه يا حواله کرد شرکت معادن زغال سنگ
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
که
نتواند

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد کند و يا

**
**

را حاضر به تمديد نمايد

**

*

مي باشد ودر صورتي

موجب اين تمديد را فراهم نسازد و

متعهد است بدون آنكه 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 بانك

* عنوان  :شخص حقيقي يا حقوقي شرکت کننده در مناقصه.
** :عنوان بانك يا مؤسسات اعتباری غيربانكي دارای مجوز
تذکر  :رعايت موارد ذيل در صدور ضمانتنامه الزامي است .
 -1ضمانت نامه بدون پرفراژ بانك صادر کننده معتبر نمي باشد.

-2شماره ضمانتنامه

 -3آدرس و کد پستي بانك صادر کننده

-4ابطال تمبر بانكي

 - 5تاريخ سر رسيد ضمانتنامه ( حداقل سه ماهه )

-6مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

نمونه دو
نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد شماره ص1399/01/23 - 9900589/
نظر به اينكه
به اين

به نشاني :

*

اطالع داده ا ست ق صد انعقاد قرارداد انجام عمليات بارگيری و جابجايي باطله موجود

**

در ســد شــماره  1کارخانه زغالشــويي شــرکت بصــورت  %100مكانيزه ،شــرکت معادن زغالســنگ البرز شــرقي را دارد،
از

اين **

*

در مقابل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي برای مبلغ

ريال به منظور انجام تعهداتي که به م وجب 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

*

اطالع

**

از اجرای هر يك از تعهدات ناشي از توافقنامه ياد شده تخلف ورزيده است
ريال ،هر مبلغي را که شــرکت زغالســنگ البرز شــرقي مطالبه کند ،به محض دريافت اولين

تا ميزان

تقا ضای کتبي وا صله از سوی شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقي بدون آنكه 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.

است و بنا به درخواست کتبي شرکت معادن

مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز

زغالسنگ البرز شرقي واصله تا قبل از پايان وقت اداری روز تعيين شده برای مدتي که درخواست شود قابل تمديد مي باشد
و در صورتي که

**

اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديدی کند و يا
**

را حاضر به تمديد نمايد

*
**

موجب
متعهد

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

نام بانك و سمت امضاءکننده

* عنوان :شخص حقیقی یا حقوقی که برنده مناقصه اعالم شده است.
** عنوان بانك یا مؤسسات اعتباری غیربانكی دارای مجوز
تذکر  :رعایت موارد ذیل در صدور ضمانتنامه الزامی است .
 -1ضمانت نامه بدون پرفراژ بانك صادر کننده معتبر نمي باشد.
 -3آدرس و کد پستي بانك صادر کننده
 - 5تاريخ سر رسيد ضمانتنامه (حداقل يكساله)

-2شماره ضمانتنامه
-4ابطال تمبر بانكي
-6مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه

Far_ Let t erDat e
Far_ Let t erNo

(فرم تایید بازدید توسط پیشنهاده دهنده)

بدینوسیله گواهی می شود که آقای /آقایان  .....................................................به نمایندگی از شرکت ...............................جهت
شرکت در مناقصه در مورخه  ......................از کارخانه زغالشویی  ........................................بازدید نمودند.

نام نام خانوادگی مدیر کارخانه زغالشویی........... :
امضاء

