
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

مناقصه عمومي (يك مرحله اي)تجديد اسناد و مدارك مربوط به   

 

 14/10/1399 - 9924423شماره 

شركت  ييتن) در كارخانه زغالشو 5( يليو ر يسقف يلدستگاه جرثق يك ينصب و راه انداز يد،خرمناقصه 
 يمعادن زغالسنگ البرز شرق

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

14/10/1399 - 9924423شماره مناقصه عمومي تجديد آگهي   

بلوار آيت اهللا  -شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي واقع در شاهرود، 21/08/1399مورخه 9919165پيرو آگهي شماره     
شركت  ييتن) در كارخانه زغالشو 5( يليو ر يسقف يلدستگاه جرثق يك ينصب و راه انداز يد،خرانجام  بهشتي در نظر دارد،

 اشخاص حقيقي و حقوقيبه شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طريق مناقصه عمومي به ي معادن زغالسنگ البرز شرق
جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت شركت به  مي آيد واجدالشرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل

 .مراجعه نمايند .   eacmco.irwwwنشاني
 مهلت دريافت و تحويل اسناد و پيشنهادات : -1
 22/10/1399لغايت  16/10/1399از دريافت از تاريخ درج آگهي و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهادات     
 ميزان تضمين شركت در مناقصه: -2

مي باشد كه متقاضيان مي بايست مبلغ ) يالر 100،000،000(يالر يليونم يكصدمناقصه مبلغ ميزان تضمين شركت در      
و يا به شماره  IR100170000000105687922007تضمين را بصورت ضمانت نامه بانكي و يا نقداً به حساب شبا به شماره 

شاهرود بنام شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي واريز نمايند.  البرز شرقينزد بانك ملي شعبه  0105687922007حساب 
 هرگونه ضمانتي بجز موارد فوق فاقد اعتبار بوده و موجب رد پيشنهاد متقاضي مي گردد.

شماره تلفن         ساعات اداري با  شتر همه روزه در  ضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بي امور قراردادها  023- 32394061متقا
 يند. تماس حاصل نما

 
  

 و من ا... التوفيق                                          
  

 

         
 

 
 
 

 



  
 
 
 

14/10/1399 - 9924423شماره مناقصه تجديد برگ شرايط عمومي   
 آدرس شاهرود، بلوار آيت اهللا شهيد بهشتي، سايت اداري شركت به شركت معادن زغالسنگ البرز شرقيمناقصه گزار: -1
 شخص حقوقي يا حقيقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند. گر(پيشنهاد دهنده):مناقصه -2
شركت معادن كارخانه زغالشويي در  )تن 5(ي و ريلي سقف يلدستگاه جرثق يك ينصب و راه انداز يد،خر موضوع مناقصه: -3

 يزغالسنگ البرز شرق
شركت  ييجاده طزره، كارخانه زغالشو 28 يلومترسمنان، شهرستان دامغان، ك استان محل اجراي خدمات موضوع مناقصه:-4

 يمعادن زغالسنگ البرز شرق
 شرح مختصري از خدمات موضوع مناقصه:-5

(وينچ) در محل سوله كارخانه زغالشويي با  و ريلي ، نصب و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل سقفيخريداجراي كليه مراحل 
 مشخصات فني به شرح ذيل :

 تن  5ظرفيت اسمي : -
 ميلي متر 8 حداقل متر به قطر 20طول سيم وينچ :  -
 سيستم كنترل بصورت ريموت و كابلي -
   ) اروپاييKW١۶تن ( 5وينچ  -
 تابلو برق كنترل به همراه انورتر و متعلقات و لوازم مربوطه و كابل هاي كنترل و قدرت  -
 كليه ملزومات از قبيل ضربه گير، آژير، قرقره ها، كابل و غيره. -
 تهيه كليه آهن آالت، ورقهاي مورد نياز جهت نصب بر روي سازه فعلي سوله. -
 صدور پروانه استاندارد.اخذ تأئيد استاندارد از شركتهاي مجوز دار  -
 متر 24متر و طول  40/17تن به عرض  5 ي و ريليسقف يلدستگاه جرثق يك ينصب و راه اندازابعاد سوله براي  -
 تعهدات برنده مناقصه:-6
و با برنده مناقصه متعهد ميگردد، اجرا و انجام خدمات موضوع مناقصه را برابر استانداردهاي الزم و با كميت و كيفيت مطلوب -

 نظر و هماهنگي ناظرين مناقصه انجام دهند.
 . مناقصه گزار برساند HSEجرثقيل تحويلي مي بايست گواهينامه هاي الزم را داشته و به تاييد قسمت فني و  -
ناد (بر در صورتي كه جرثقيل، متعلقات تحويل شده يا مراحل ساخت توسط برنده مناقصه، شرايط و مشخصات مورد نياز و مندرج در اس -

مناقصه گزار هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداري اقالم مذكور نداشته و برنده مناقصه  اساس نظر ناظرين مناقصه گزار) را دارا نباشد،
 . موظف است بالفاصله نسبت به تعمير، تعويض يا اصالح سيستم و بازگردادندن و حمل اقالم مرجوعي با هزينه خويش اقدام نمايد 

و مصرفي از جمله اياب و ذهاب، حمل و نقل، غذا  يو هزينه هاتامين كليه لوازم، ابزار كار، مصالح، ادوات، تجهيزات مورد نياز  -
خدمات يا لوازمي از طرف مناقصه  برنده مناقصه،مي باشد و چنانچه در اين راستا و بنا بر درخواست  برنده مناقصهغيره بر عهده 

برنده گردد، مبلغ آن توسط كارشناسان مناقصه گزار محاسبه و از محل صورت وضعيت، مطالبات يا تضامين گزار به ايشان ارائه 
 اخذ خواهد گرديد.مناقصه 

برنده مناقصه متعهد ميگردد، به منظور رعايت منافع مناقصه گزار و تقليل هزينه هاي وي كليه عمليات موضوع مناقصه را با  -
 ند.مرغوب ترين كيفيت انجام ده

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:                                      نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي :



  
 
 
 

را برنده مناقصه اعتراف مي نمايد توانايي فني، مدارك الزم، عوامل الزم براي اجراي كار و همچنين بنيه مالي براي انجام كار  -
 دارا مي باشد.

برنده مناقصه با علم و آگاهي و رويت محل اجراي پيمان، قرارداد را امضاء خواهد نمود و به دليل عدم آگاهي از موقعيت پيمان -
 و يا نوسانات قيمت نميتواند درخواست مبلغ اضافي عالوه بر بهاي قرارداد بنمايد و موجبات تعطيلي كار را فراهم نمايد. 

ه ملزومات، دستورالعمل ها، قوانين ايمني، محيط زيستي و منابع طبيعي در طول مدت پيمان، مسئوليت هاي قانوني رعايت كلي-
و تأمين كليه وسايل ايمني، فردي، رفاهي و تجهيز و اياب و ذهاب و هرگونه موردي كه مستقيم يا غير برنده مناقصه پرسنل 

 .ل اجراي پروژه مورد نياز مي باشد بر عهده مناقصه گزار مي باشدمستقيم جهت اجراي موضوع پيمان و در تمام مراح
  پاكسازي محيط كار و بازگرداندن به حالت اوليه برعهده برنده مناقصه مي باشد. -
كليه ماشين آالت و خودروهاي برنده مناقصه كه در منطقه مشغول فعاليت مي باشند، بايد داراي بيمه شخص ثالث و معاينه فني -

رانندگان آنها نيز مي بايست گواهينامه معتبر ارائه نمايند كه نداشتن هر كدام از موارد فوق موجب جلوگيري از تردد آنها  و باشند
در منطقه خواهد بود. در صورت بروز حادثه و ورود خسارت به مناقصه گزار كليه خسارات وارده از محل مطالبات و يا تضامين 

 مناقصه حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد.برنده مناقصه برداشت و برنده 
رعايت كليه نكات ايمني، بهداشت فردي و بيمه مسئوليت مدني پرسنل اجرايي و كارگاه در حوزه موضوع پيمان بر عهده برنده -

خص ثالث و يا خسارت مالي به مناقصه بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه اي كه منجر به فوت، جرح پرسنل اجرايي و يا ش
وسايل و ماشين آالت گردد، برنده مناقصه ملزم به جبران خسارت مي باشد و مناقصه گزار مختار است ميزان خسارت را (برابر 
نظر كارشناسان خود) برآورد و از محل مطالبات و يا سپرده برنده مناقصه برداشت نمايد و برنده مناقصه حق هر گونه اعتراضي 

 از خود در حال و آينده سلب و ساقط مي نمايد و مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.را 
تأمين و به كارگيري پرسنل ماهر و داراي تخصص الزم و پرداخت حقوق آنان طبق قانون كار در محدوده پيمان بر عهده برنده -

 ندارد.مناقصه مي باشد و مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص 
را براي افراد معرفي شده توسط  آن نياز مورد و ديگرموارد وسايل با كار اپراتوري، كامل برنده مناقصه موظف است آموزش -

 مورد استفاده برگزار نمايد. محل مناقصه گزار و در
يد كه به انجام كار توسط ساير برنده مناقصه مي بايست برنامه كاري خود را با ناظر قرارداد هماهنگ نمايد و به نحوي كار نما -

 گروه هاي اجرايي لطمه نزند.
در كليه ايام زمان كار در محل كار حاضر و بر عمليات نظارت مستقيم داشته باشند  "برنده مناقصه متعهد خواهد شد كه شخصا-

و در صورت عدم حضور وي مي بايست بصورت كتبي نماينده اي معرفي نمايد و حضور نماينده فوق پس از تاييد صالحيت توسط 
 مناقصه گزار مورد قبول مي باشد. 

يا نماينده وي روزانه جهت اخذ ابالغيه ها و مكاتبات انجام شده في مابين با مناقصه گزار،  "رنده مناقصه موظف است شخصاب -
 به كارخانه زغالشويي مراجعه نمايد و عواقب ناشي از عدم مراجعه برعهده ايشان است. 

بيمه تأمين اجتماعي، بيمه  ،وع مناقصه( قانون كاربرنده مناقصه ميبايست از جميع قوانين و مقررات مربوط به انجام موض -
كامالً مطلع بوده و متعهد  مسئوليت، حفاظت فني و بهداشت كار و محيط زيست و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض)

الذكر متوجه شركت در هرحال مسئوليت عدم اجراي قوانين، حوادث ناشي از كار و مقررات فوق  است همه آنها را رعايت كند.
 مناقصه گزار نخواهد بود.

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:                                نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي :
 



  
 
 
 

نياز مندرج در اسناد را بر  يا خدمات انجامي توسط برنده مناقصه، شرايط و مشخصات مورد در صورتي كه اقالم تحويل شده -
اساس نظر ناظرين مناقصه نداشته باشد، مناقصه گزار هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداري اقالم مذكور نداشته و برنده 

 مناقصه موظف است بالفاصله پس از ابالغ مناقصه گزار، نسبت به تحويل و حمل اقالم مرجوعي با هزينه خويش اقدام نمايد.
ازم تحويلي پس از نصب، مستحق اللغير شناخته شود مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد و حق چنانچه لو-

اقدام قانوني و مطالبه خسارت وارده به تشخيص كارشناسان خود را خواهد داشت و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض و ادعايي 
 در اين خصوص را از خود سلب و ساقط مي نمايد. 

 داخت كليه كسورات قانوني و حقوق دولتي اعم از بيمه، ماليات، عوارض و غيره برعهده برنده مناقصه مي باشد. پر
 تعهدات مناقصه گزار:-7
 تأمين جرثقيل جهت جابجايي لوازم برنده مناقصه در حين انجام فعاليت هاي موضوع مناقصه بر عهده مناقصه گزار مي باشد.  -

 ت مجوز الزم جهت تردد پرسنل برنده مناقصه در محدوده پيمان(كارخانه زغالشويي) را صادر نمايد.مناقصه گزار موظف اس-
گرم در صورت داير بودن رستوران در اختيار كاركنان  يصورت درخواست برنده مناقصه و موافقت مناقصه گزار، يك وعده غذا در -

مصرفي طبق قيمت اعالمي توسط مناقصه گزار از صورت وضعيت  يبرنده مناقصه قرار داده مي شود و هزينه تعداد پرس غذا
 .برنده مناقصه كسر خواهد شد

 دستگاه نظارت : -8
يي و مدير قراردادها و نظارت شركت را به كارخانه زغالشو يرمدمناقصه گزار جهت حسن اجرا و نظارت بر انجام موضوع مناقصه 

 . برنده مناقصه را بر عهده خواهند داشتعنوان ناظرتعيين نموده كه نظارت بر عملكرد 
 نحوه پرداخت وجه موضوع مناقصه :-9
مبلغ كل معامله را به عنوان پيش پرداخت و پس از اخذ تضمين مناسب، به  %20مناقصه گزار پس از انعقاد قرارداد، معادل  -

 حساب برنده مناقصه واريز مي نمايد.
 مابقي در زمان واريز صورت وضعيت دوم كسر  %50پرداخت در زمان واريز صورت وضعيت اول واز مبلغ پيش  %50معادل  -

 مي شود. به گونه اي كه پس از پرداخت صورت وضعيت دوم، مبلغ پيش پرداخت صفر گردد.
 %60گزار، معادل  انجام تاييديه فني توسط ناظرين مناقصه ،مناقصه گزار بالفاصله پس از تحويل جرثقيل، تحويل لوازم جانبي -

 مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه را پس از كسر كسور قانوني و قراردادي به حساب وي واريز مي نمايد.
مفاصا ارائه و  مناقصه گزار پس از راه اندازي اوليه و انجام آموزشهاي الزم و انجام تاييديه فني توسط ناظرين مناقصه گزار -

مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه را پس از كسر كسور قانوني و قراردادي به حساب  %40 ، معادلحساب سازمان تأمين اجتماعي
 ايشان واريز مي نمايد.

و كسر كليه  موضوع مناقصه توسط دستگاه نظارتو اخذ تأييد كمي و كيفي اقالم  ه گزار پس از پايان دوره گارانتيمناقص -
 كسورات قانوني،مبالغ حسن انجام كار كسر شده از برنده مناقصه را به حساب وي واريز مي نمايد.

 تضامين:-10
 تضمين شركت در مناقصه:  -1-10

ميبايست وجه آن را به  مي باشد كه مناقصه گرريال)  100،000،000مبلغ يكصد ميليون ريال(تضمين شركت در مناقصه به 
 نزد بانك ملي شعبه البرز  0105687922007و يا به شماره حساب  IR-100170000000105687922007حساب شبا به شماره 

 ص حقوقي:نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخا                    نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي :                     



  
 
 
 

شرقي شاهرود بنام شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي واريز و اصل فيش مربوطه را در پاكت الف قرار دهد و همراه با پيشنهاد 
خود به شركت تسليم نمايد و يا ضمانتنامه بانكي پرفراژ شده معادل مبلغ فوق با اعتبارحداقل سه ماه كه قابل تمديد به مدت سه 

دون قيد و شرط در وجه شركت زغالسنگ البرز شرقي و يا اينكه با درخواست كتبي از مطالبات تأييد شده ماه ديگر باشد و ب
 متقاضي در حوزه مالي شركت بلوكه گرديده و تائيديه آن در پاكت الف تحويل نمايد.

 :تضمين پيش پرداخت-10-2

پيش  (بيست درصد ) از مبلغ كل قرارداد را بعنوان تضمين%  20برنده مناقصه موظف است همزمان با امضاي اين قرارداد، معادل 
پرداخت به مناقصه گزار ارائه دهد. اين تضمين پس از بازپرداخت و استهالك مبلغ آن به روش ذيل به برنده مناقصه مسترد خواهد 

 .شد
ورت وضعيت دوم كسر مي مابقي در زمان واريز ص %50از مبلغ پيش پرداخت در زمان واريز صورت وضعيت اول و %50معادل 

  شود. به گونه اي كه پس از پرداخت صورت وضعيت دوم، مبلغ پيش پرداخت صفر گردد.
 تضمين انجام تعهدات :-10-3

مبلغ كل قرارداد بر اساس مبلغ پيشنهادي، ضمانت نامه بانكي( و يا ساير ضمانت هاي مورد تاييد مناقصه  ) %10معادل ده درصد ( 
 تضمين انجام تعهدات همزمان با عقد قرارداد از برنده مناقصه دريافت مي گردد.گزار ) به عنوان 

 تضمين حسن اجراي كار:-10-4
به عنوان سپرده  %10از هر صورت وضعيت اعالم شده توسط برنده مناقصه كه به تائيد نهايي ناظر قرارداد رسيده باشد معادل 

ني قابل پرداخت خواهد بود، بديهي است در صورت اجراي كامل قرارداد حسن انجام كار كسر و مابقي پس از كسر كسور قانو
و درخواست برنده مناقصه و تائيد ناظر قرارداد و مدير دفتر قراردادها و نظارت و ارائه مفاصاً حساب از سازمان تامين اجتماعي، 

 در پايان قرارداد در صورت تامين نقدينگي به برنده مناقصه پرداخت خواهد گرديد.
 تعلل و تأخير در تحويل و راه اندازي: -11 
چنانچه برنده مناقصه پس از پايان مهلت مقرر، نسبت به تحويل، نصب و راه اندازي اقالم موضوع مناقصه اقدام ننمايد، به ازاي  -

وجه التزام پرداخت خواهد نمود كه مبلغ  ريال) تحت عنوان 5،000،000برنده مناقصه،معادل پنج ميليون ريال (هر روز تأخير 
، تأمين و مازاد بر آن از طرق قانوني اخذ و مطالبات برنده مناقصه تضامين قرارداد ور از محل سپرده شركت در مناقصه،جريمه مذك

خسارات وارده به مي گردد. مناقصه گزار مي تواند همزمان با دريافت وجه التزام نسبت به فسخ قرارداد نيز اقدام نمايد وكليه 
مناقصه گزار را طبق محاسبه كارشناسان خود از محل مطالبات، تضامين و ديگرطرق قانوني اخذ نمايد و برنده مناقصه حق هرگونه 

 ادعا و اعتراض را ازخود سلب و ساقط مي نمايد.
صورت بروز هر گونه نقص و لوازم تحويلي و همچنين عمليات نصب آنها براي مدت يكسال گارانتي مي باشد و در  توضيح:

خرابي در اين مدت كليه هزينه هاي بازديد، تعمير يا انتقال و در صورت عدم امكان تعمير، جايگزين نمودن وسايل وغيره 
برعهده برنده مناقصه مي باشد كه در صورت عدم انجام تعهدات پس از برآورد ميزان هزينه و خسارت هاي وارده توسط 

هزينه باالسري بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و از محل تضامين  %30ار، پرداخت مبلغ فوق بعالوه كارشناسان مناقصه گز
يا هرگونه مطالبات مثبته برنده مناقصه كسر خواهد شد. الزم به ذكر است با توجه به اينكه كليه خدمات موضوع مناقصه بر 

وجيهات وي در خصوص عدم پذيرش هر يك از ايرادات به وجود عهده و توسط برنده مناقصه انجام خواهد شد لذا داليل و ت
 آمده مسموع نخواهد بود.

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:                                نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي :



  
 
 
 

 گشايش پيشنهادها :حداكثر زمان دريافت اسناد مناقصه و تحويل و  -12
(مراجعه به سايت شركت معادن زغالسنگ البرز  22/10/1399گهي لغايت پايان وقت اداري مورخ ازتاريخ انتشار آ-12-1

 شرقي) 
 داوطلب شركت در مناقصه بايد پيشنهادات خود را در پاكت سربسته الك و مهر شده كه حاوي سه پاكت جداگانه-12-2

به دبيرخانه حراست  22/10/1399مورخ 15:00ظيم و حداكثر تا ساعت ( الف ـ ب ـ ج ) باشد به ترتيب بندهاي بعدي تن 
 شركت مناقصه گر تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.

يد روز تقويمي از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادات.( در صورت صالحد 10بازگشايي پاكت ها حداكثر ظرف مدت  -12-3
 كميسيون معامالت، پيشنهاددهندگان مي توانند در جلسه بازگشايي حضور داشته باشند)

مهر شده، شامل  شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهاد هاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه دربسته و-13
مناقصه مهر و امضاء شده(پاكت ب زار و اسناد بازرگاني، مدارك مورد درخواست مناقصه گ -)، پيشنهاد فنيتضمين(پاكت الف

  مهر شده تحويل كميسيون معامالت نمايند. ) گذاشته و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و دربسته و) و پيشنهاد قيمت(پاكت ج
جلسه مناقصه گزار موظف است همه پيشنهاد هاي ارائه شده در مهلت مقرر را از شركت كنندگان دريافت، ثبت و تا  -14

  بازگشايي از پاكت ها صيانت نمايد.
برروي پاكات فوق بايد شماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه  -15

 مناقصه گزار تحويل و رسيد كه درآن ساعت و تاريخ قيد شده باشد را دريافت نمايد. اين شركت هيچگونه مسئوليتي در قبال
 10دير رسيدن و يا نرسيدن پاكات مناقصه به هر طريقي ( پست و ...) را ندارد. پاكات الف و ب و ج واصله حدكثر ظرف مدت 

 روز از آخرين مهلت تحويل در دفتر كميسيون محترم معامالت اين شركت باز و رسيدگي خواهد شد. 
و مشخصات را قبل از انقضاء مدت تسليم پيشنهادها براي خود مناقصه گزار حق تمديد، تغيير، اصالح يا جايگزيني اسناد  -16

محفوظ مي دارد و اگرچنين موردي پيش آيد مراتب به دعوت شدگان متناسب با زمان مورد نياز ابالغ مي گردد و در صورتيكه 
 بنمايد . پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا

هر يك از شركت كنندگان در مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات يا ساير مدارك مناقصه ابهامي داشته -17
روز قبل از آخرين مهلت تحويل پاكت هاي الف، ب، ج مناقصه، مراتب را كتباً به مديريت مناقصه  5باشد بايستي حداكثر تا 

پيشنهادات پاسخ مقتضي ارائه گردد. هر نوع توضيح يا تجديد نظر و يا تغيير و اضافه يا گزار اطالع دهند تا در مهلت ارائه 
حذف مطلبي به مدارك مناقصه از طريق رسمي انجام مي شود و اين ضمائم جزء مدارك مناقصه منظور مي گردد و چنانچه 

تقاضاي استرداد آن را به منظور انجام  پيشنهادي قبل از ارسال ضميمه مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاد دهنده حق دارد
تغييرات و اصالحات الزم بنمايد. از 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 كتبي به پيشنهاد 

 دگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود داشته باشند .دهن
 بايد فقط محتوي ضمانتنامه باشد. "الف "پاكت -18

 ريال). 100،000،000تضمين شركت در مناقصه مبلغ معادل يكصد ميليون ريال( -
 خودداري شود . "الف "چك تضمين شده بانكي درپاكت از ارائه هر گونه وجه نقد، چك مسافرتي و  -

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:                                نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي :



  
 
 
 

 بايد حاوي مدارك زير باشد : "ب  "پاكت  -19
اسناد مناقصه و هر نوع ضمائم و مداركي كه بعداً از طرف مناقصه گزار ارسال شده باشد براي اشخاص حقوقي، بر طبق -

اساسنامه شركت، توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده و نيز براي اشخاص حقيقي توسط شخص پيشنهاد دهنده 
 مي بايست امضاء شود. 

پيش نويس قرارداد ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شركت مطابق با روگرفت برابر اصل آگهي آخرين -
تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي توسط صاحب و يا صاحبان امضاء مجاز براي اشخاص حقوقي و امضاء براي اشخاص 

 حقيقي. 
 يشنهادي در پيش نويس قرارداد جداً خودداري گردد. هرگونه قيمت يا مبلغ پ از درج تذكر:

ارائه روگرفت برابر اصل شده اساسنامه شركت و گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و آگهي -
صورتيكه  روزنامه رسمي كشوري مبني بر آخرين تغييرات شركت و معرفي صاحبان امضاءهاي مجاز با ذكر حدود اختيارات و در

دارندگان امضاء مجاز در اساسنامه حق دادن وكالت به غير داشته باشند، پيشنهاد دهنده به وكالت از طرف مسئولين شركت 
 تسليم دارد. پيشنهاد بدهد، بايد رونوشت مصدق وكالت نامه رسمي خود را همراه با پيشنهاد به مناقصه گزار

 يت براي اشخاص حقوقي.ارائه روگرفت برابر اصل شده پروانه فعال -
 برنامه زماني مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور براي اشخاص حقوقي و امضاء براي اشخاص حقيقي. -
 چك ليست حاوي اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور براي اشخاص حقوقي و امضاء براي اشخاص حقيقي. -
تضامين ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور براي اشخاص حقوقي و امضاء براي اشخاص فرمهاي مبارزه با پولشويي و -

 حقيقي.
ارائه مدارك و مستندات مالي مبني بر توان و ظرفيت هاي الزم مالي جهت شروع كار (گردش مالي حسابهاي بانكي، اوراق -

 سپرده بانكي و ...)
 بايد محتوي مدارك زير باشد : "ج"پاكت  -20

) 11گ پيشنهاد قيمت بدون قيد و شرط و به صورت مهر و امضاء شده ( پيشنهاد قيمت صرفاً در فرم پيشنهاد (صفحه بر-
 قيمت منضم به اسناد مناقصه درج شود) .

 ارائه برگ آناليز پيشنهاد قيمت منطبق با شرح خدمات موضوع مناقصه به تفكيك هر آيتم. -
 رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد. شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي در  -
پس از تعيين برنده يا  فروشنده، تضمين شركت در مناقصه بقيه شركت كنندگان آزاد خواهد شد و ضمانت نامه نفر دوم  -

 پس از دريافت ضمانت نامه انجام تعهدات از برنده مناقصه آزاد خواهد گرديد.
ورت حروفي و هم بصورت عددي اعالم گردد و در صورت اختالف بين مبلغ عددي و حروفي ـ پيشنهاد قيمت مي بايستي هم بص

 مبلغ حروفي، مالك قرارخواهد گرفت. 
پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي  -

وط و مبهم و پيشنهادهايي كه با شرايط مندرج در آگهي اختالف داشته و يا بعد نداشته باشد. به پيشنهادهاي مخدوش، مشر
 از مدت مقرر در آگهي برسد، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 ترين باشد. با قيمت كارشناسي، مناسب قيمت پيشنهادي وي پس از مقايسه برنده مناقصه پيشنهاد دهنده اي خواهد بود،كه-
 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:                                گي و امضاء اشخاص حقيقي :نام و نام خانواد



  
 
 
 

برنده مناقصه موظف است پس از ابالغ برنده شدگان، تا زمان انعقاد رسمي قرارداد و طي مراحل قانوني مربوط به آن،  -21
نسبت به انجام موضوع مناقصه طبق قيمت پيشنهادي و براساس مفاد پيش نويس قرارداد و برنامه اعالمي از طرف مناقصه 

 گزار اقدام نمايد.
بايد به مهر و امضاي مجاز صاحبان امضاء مجاز شركت  "ج"و "ب"دارك ارسالي در پاكتهاي كليه صفحات مربوط به م -22

داراي نقص باشد به صالحديد اعضاء كميسيون معامالت پاكت  "ج"و  "ب "پيشنهاد دهنده رسيده باشد، درصورتيكه پاكت
 در قالب استعالم باز و مورد بررسي قرار ميگيرد.  "ج"و "ب"

يد كليه اسناد مناقصه را بشرح چك ليست پيوست اسناد از سايت شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي مناقصه گر با -23
دريافت و بدون تغيير يا حذف قسمتي از آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نمايد و در صورتيكه يك يا چند قسمت از اسناد 

اد به منزله قبول تمام شرايط اسناد مناقصه از طرف مناقصه به مهر و امضاي پيشنهاد دهنده نرسيده باشد تسليم پيشنه
 دهنده تلقي خواهد شد. پيشنهاد 

هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه جزء در مواردي كه در اسناد پيش بيني شده، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد -24
 تسليم نمايند.

  پيمان و اجراي آن مي باشد، مورد قبول پيشنهاد دهنده است.كليه مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و -25
هرگاه در مناقصه اي اطمينان حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان مناقصه گزار تباني كرده اند، مناقصه ابطال  -26

 خواهد گرديد. خواهد شد و نام مناقصه گران متخلف در ليست سياه شركت قرار ميگيرد و گزارش به مراجع ذيربط ارسال
چنانچه برنده مناقصه تمام يا قسمت عمده عمليات مورد پيمان خود را بدون داشتن مجوز از دستگاه نظارت مناقصه  -27

گزار به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار نمايد موجب ثبوت حق فسخ براي مناقصه گزار خواهد شد، ولي درهرحال 
 ز مناقصه گزار رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود. واگذاري قسمتي از كار به غير با مجو

روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او، نسبت به تحويل تضمين انجام تعهدات اقدام  پانزدهبرنده مناقصه بايد حداكثر  -28
نصورت تضمين شركت در مناقصه او بدون مراجعه به مراجع قضائي به نفع مناقصه گزار ضبط مي شود و برنده اينمايد در غير 

 مناقصه از اين بابت حق هيچ گونه اعتراض يا ادعائي نخواهد داشت و در مهلت پيش بيني شده مراتب به نفر دوم جهت ارايه 
مهلت پيش بيني شده با وي قرارداد منعقد خواهد شد. در صورت تضمين انجام تعهدات ابالغ و در صورت تحويل تضمين در 

عدم تحويل تضمين انجام تعهدات در مهلت مذكور توسط نفر دوم تضمين شركت در مناقصه وي نيز به نفع مناقصه گزار 
 ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. 

صله پس ازتعيين برنده مناقصه مسترد خواهد تضمين مربوط به شركت كنندگاني كه برنده اول يا دوم نشده اند بالفا -29
 شد وتضمين شركت درمناقصه برنده اول و دوم مناقصه پس از انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.

در طول مدت قرارداد، شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي به عنوان مناقصه گزار اختيار دارد ميزان كاال يا خدمات  -30
) با همان شرايط و نرخ پيمان افزايش دهد، وكارهاي جديد مرتبط با 25%ست و پنج درصد( موضوع معامله را تا سقف بي

 %25) مبلغ كل پيمان افزايش دهد به گونه اي كه سر جمع مبالغ افزوده شده از 10%موضوع پيمان را با يك ابالغ تا سقف(
نرخ و شرايط اين قرارداد، خدمات مندرج در  مبلغ كل پيمان فراتر نرود افزايش دهد و برنده مناقصه موظف است با همان

 قرارداد را انجام دهد. 
 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:                                نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي :



  
 
 
 

  ) مي باشد.تقويمي روز سيروز ( 30مدت اين قرارداد به مدت -31
مناقصه گر بايستي با مطالعه مشخصات عمومي و خصوصي پيمان، بازديد از محل كار و اطالع از شرايط و نوسانات  -32

 نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام نمايد و نميتواند به استناد كمبود مدارك و عدم اطالع از شرايط اجراي كار متعذر شود.  قيمتها،
نجام عمليات موضوع مناقصه بصورت جزئي يا كلي و واگذاري به يك يا چند شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي در ا– 33

 شركت و همچنين در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد و اين حق را براي خود محفوظ ميدارد.
ين اجتماعي از آنجا كه يك نسخه از قراردادهاي منعقد شده در شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي به سازمان تأم -34

ارسال مي گردد حضور و شركت تمامي مستمري 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 پيشنهادي وي 

 هاد وي مردود و از ليست متقاضيان حذف خواهد شد.نسبت به سايرين كمتر باشد پيشن
از سه فقره باشد، قابل رسيدگي بوده و مورد  :در صورتيكه پيشنهادهاي رسيده كمتر حد نصاب رسيدگي به پيشنهادها-35

اهد بررسي قرار خواهد گرفت و حتي يك پيشنهاد كه حائزشرايط مندرج دراين اسناد باشد، بعنوان برنده مناقصه اعالم خو
 شد.
قسمت  023-32394061شركت كنندگان در مناقصه در صورت نياز به هرگونه اطالعات اضافي مي توانند با شماره  -36

  امور قراردادها، تماس حاصل نمايند.
از افرادي كه قصد شركت در مناقصه دارند، تقاضا مي شود، پس از دريافت اسناد مناقصه از سايت شركت معادن  -37

البرز شرقي حتما طي تماس تلفني و يا مراجعه حضوري به امور قراردادهاي شركت و اعالم مشخصات فردي به زغالسنگ 
همراه يك شماره تماس همراه و ثابت آمادگي خود را اعالم نمايند تا در صورت تغييرات احتمالي و انجام اصالحات اسناد 

توسط متقاضيان، مسئوليت هر گونه اصالح و تغييرات احتمالي  مناقصه اطالع رساني انجام شود.در صورت عدم اطالع رساني
 اسناد مناقصه بر عهده شخص متقاضي مي باشد.

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:                                نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي :
 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 14/10/1399 - 9924423شماره مناقصه تجديد برگ پيشنهاد قيمت 

امضاء كننده زير پس از آگاهي كامل با بررسي و مطالعه شرايط مناقصه، شرايط عمومي و خصوصي و كليه مدارك، جهت انجام 
شركت معادن  ييتن) در كارخانه زغالشو 5( يليو ر يسقف يلدستگاه جرثق يك ينصب و راه انداز يد،مناقصه خرخدمات موضوع 

 قيمت پيشنهادي خود را به شرح جداول زير اعالم نمائيد. يزغالسنگ البرز شرق
 

 

مت كل(ريال)يق قيمت واحد (ريال) واحد تعداد شرح رديف  

   عدد 1 قيمت جرثقيل 1

 - مورد نياز متعلقات و ملزومات سايرقيمت  2
  

   مورد 1 هزينه نصب و راه اندازي 3

 جمع كل(ريال)

 

 مناقصه گزارو تأييد امورمالي  برنده مناقصه) ارزش افزوده پس از ارائه مدارك مثبته از سوي 9%: بديهي است نه درصد (توضيح
 به بهاي فوق افزوده خواهد شد

مذكور پس از و عوارض  اتيمال .بر ارزش افزوده ارائه گردد اتيبدون در نظر گرفتن مال يستيبا قيمت هاي پيشنهادي نكته:
 .گردد يپرداخت م طيشرا نيمربوطه به واجد نيقوان تيفاكتور توسط برنده مناقصه و با رعا ارائه

 :پيشنهاد دهندهنشاني  

 شناسه ملي:                                                                     شماره تلفن و دورنگار:

 تلفن همراه :                                                                                           كد پستي:

 آدرس و ايميل جهت مكاتبه:

 پيشنهاد دهنده امضاء و مـهر                                      
 

 



  
 
 
 

 انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه :  برنده مناقصهچنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و اينجانب به عنوان  -
 الف) هزينه آگهي روزنامه ها از سپرده شركت در مناقصه و يا مطالبات اينجانب كسر گردد. 

شرايط مناقصه حداكثر،           ضمين انجام تعهدات را طبق مفاد  ضاء نمايم و ت سناد و مدارك مناقصه ام ساس فرم ا ب) قرارداد را برا
 روز بعد از اعالم برندگي ) تسليم نمايم.  15از تاريخ ابالغ برنده شدن ( حداكثر  ظرف مدت اعالم شده

 باشد. مناسب ترينه مبلغ پيشنهادي وي پس از مقايسه با قيمت كارشناسي است ك دهنده اي برنده مناقصه، پيشنهادتبصره: 
صه، تمهيدات الزم را   شروع بكار نمايم   ج) ظرف مدت مقرر در پيمان از زمان ابالغ برنده مناق صه گزار  فراهم نموده و با نظر مناق

 و كليه عمليات موضوع مناقصه را حداكثر در مدت قرارداد به اتمام برسانم.
 د) ضمناً بدينوسيله موافقت و تأئيد و تعهد مي نمايم كه:

 اين پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشائي پاكات به مدت حداقل شش ماه داراي اعتبار ميباشد. -1
 كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب ميشود و الزم االجرا ميباشد.  -2
 گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادات را ندارد.اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه -3
عي كه قرارداد مربوطه تنظيم و مبادله نشــده اســت هرگاه اين پيشــنهاد مورد قبول دســتگاه مناقصــه گزار قرارگيرد تا موق -4

شرايط كار، عمليات        صورت آماده بودن  صه تلقي گردد و در  شنهاد ابالغ قبولي بعنوان يك تعهد الزم االجراء براي برنده مناق پي
ضمن اينكه انعقاد قرارد          شروع نمايم.  صه گزار  شرايط مناقصه و با هماهنگي مناق صه را با همان  صه  موضوع مناق اد با برنده مناق

 ظرف مهلت مقرر الزامي مي باشد. 
سود مورد نظر خود اعالم نموده        -5 سناد مناقصه و با در نظرگرفتن  شرايط طبق ا شنهادي را با لحاظ نمودن جميع  و به قيمت پي

 نخواهم كرد. اضافه بهائي را مطالبه  علت عدم اطالع
 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:          خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي : نام و نام

 
 تاريخ  :

 نشاني :                            

 
 
 
 
 

 
                                                                   



  
 
 
 

 قراردادپيش نويس 

شركت معادن  في مابين ييتن) در كارخانه زغالشو 5( يليو ر يسقف يلدستگاه جرثق يك ينصب و راه انداز يد،خراين قرارداد 
به نشاني  10480037917و با شناسه ملي 644به شماره ثبت  4111- 4784-9977داراي كد اقتصادي  زغالسنگ البرزشرقي

يرعامل و يكي از با سمت مد منصور شريفبه نمايندگي آقاي  023-32394041-4شاهرود، بلوار شهيد آيت ا... بهشتي، تلفن: 
داراي كد  ..…………………ناميده مي شود از يك طرف و » خريدار« اعضاء هياٌت مديره كه از اين پس به اختصار

به  .……… با سمت …………آقاي نمايندگيبه  ………………و با شناسه ملي  .……………ثبت  شمارهبه  .……………اقتصادي
 ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد مي گردد. »فروشنده«كه از اين پس به اختصار .……….……………همراه:  ………………نشاني: 

شركت  ييتن) در كارخانه زغالشو 5( يليو ر يسقف يلدستگاه جرثق يك ينصب و راه انداز يد،خرنظر به اينكه خريدار مايل به 
آن را مطابق با  ، نصب و راه اندازيجهت تاميني مي باشد و فروشنده اعالم داشته كه توانايي الزم معادن زغالسنگ البرز شرق

مشخصات مدنظر دارد و براي انجام اين كار اعالم آمادگي نموده است لذا طرفين نسبت به انعقاد قرارداد حاضر اقدام و طبق 
 مواد، مفاد و مندرجات آن به شرح ذيل توافق نمودند:

 ) موضوع قرارداد :1ماده
 شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي ييتن) در كارخانه زغالشو 5( يليو ر يسقف يلدستگاه جرثق يك ينصب و راه انداز يد،خر

 .مطابق با نظر خريدار قرارداد 2با مشخصات ذكر شده در ماده به صورت استاندارد و  توسط فروشنده

 ) شرح مختصري از خدمات موضوع قرارداد:2ماده 
(وينچ) در محل سوله كارخانه زغالشويي با  و ريلي اندازي يك دستگاه جرثقيل سقفي، نصب و راه خريدكليه مراحل اجراي  -1-2

 مشخصات فني به شرح ذيل :
 .تن  5ظرفيت اسمي : -1-1-2
 .ميلي متر 8 حداقل متر به قطر 20طول سيم وينچ :  -2-1-2
 .سيستم كنترل بصورت ريموت و كابلي -3-1-2
  .) اروپاييKW١۶تن ( 5وينچ  -4-1-2
 .تابلو برق كنترل به همراه انورتر و متعلقات و لوازم مربوطه و كابل هاي كنترل و قدرت -5-1-2
 كليه ملزومات از قبيل ضربه گير، آژير، قرقره ها، كابل و غيره.-6-1-2
 تهيه كليه آهن آالت، ورقهاي مورد نياز جهت نصب بر روي سازه فعلي سوله. -7-1-2
 از شركتهاي مجوز دار صدور پروانه استاندارد.اخذ تأئيد استاندارد  -8-1-2
 .متر 24متر و طول  40/17تن به عرض  5 ي و ريليسقف يلدستگاه جرثق يك ينصب و راه اندازابعاد سوله براي  -9-1-2

 ) مدت زمان قرارداد:3ماده
 باشد. ميتقويمي روز  30به ميزان  00/00/1399لغايت  00/00/1399مدت زمان اين قرارداد از تاريخ 

 ) بهاي كل و نحوه پرداخت : 4ماده 

 بهاي كل قرارداد: -4-1
 ................................ ريال به مبلغ به همراه ساير ملزومات مورد نياز  تن)  5( يليو ر يسقف يلدستگاه جرثق يكقيمت 
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 وريال)  000،000،000يال (به مبلغ ................................ ر ملزومات متعلقات مورد نياز وساير و قيمت، ريال) 000،000،000(
تعيين و ريال)  000،000،000ريال ( ................................و برگزاري كالس آموزش به مبلغ  جرثقيلخدمات راه اندازي قيمت 

 4-2مندرج در بند مي باشد كه به شرح ريال)  000،000،000قيمت كل قرارداد مبلغ ................................ ريال (بدين ترتيب 
  در وجه فروشنده پرداخت خواهد گرديد.

) ارزش افزوده پس از ارائه مدارك مثبته از سوي فروشنده و تأييد امورمالي خريدار به بهاي 9%: بديهي است نه درصد (توضيح
 فوق افزوده خواهد شد.

 نحوه پرداخت: -4-2
مبلغ كل معامله را به عنوان پيش پرداخت و پس از اخذ تضمين مناسب، به  %20معادل  ،خريدار پس از انعقاد قرارداد -4-2-1

 حساب فروشنده واريز مي نمايد.
مابقي در زمان واريز صورت وضعيت دوم  %50از مبلغ پيش پرداخت در زمان واريز صورت وضعيت اول و %50معادل  -2-2-4

 ضعيت دوم، مبلغ پيش پرداخت صفر گردد.اي كه پس از پرداخت صورت وكسر مي شود. به گونه 
 %60فني توسط ناظرين خريدار، معادل  انجام تاييديه ، تحويل لوازم جانبي،پس از تحويل جرثقيل خريدار بالفاصله -3-2-4

 و قراردادي به حساب وي واريز مي نمايد. را پس از كسر كسور قانونيمبلغ كل معامله 
ارائه مفاصا حساب و  فني توسط ناظرين خريدار تاييديه پس از راه اندازي اوليه و انجام آموزشهاي الزم و انجام خريدار -4-2-4

 را پس از كسر كسور قانوني و قراردادي به حساب وي واريز مي نمايد.مبلغ كل معامله  %40، معادل سازمان تأمين اجتماعي 
و كسر كليه  توسط دستگاه نظارت قرارداداخذ تأييد كمي و كيفي اقالم موضوع از پايان دوره گارانتي و  پس خريدار -5-2-4

 را به حساب وي واريز مي نمايد. فروشندهمبالغ حسن انجام كار كسر شده از  كسورات قانوني،
  :) تعهدات فروشنده5ماده 

را برابر استانداردهاي الزم و با كميت و كيفيت مطلوب و با  قراردادمتعهد ميگردد، اجرا و انجام خدمات موضوع فروشنده  -1-5
 انجام دهند. قراردادنظر و هماهنگي ناظرين 

فروشنده موظف است خدمات مندرج در موضوع قرارداد را  ظرف مهلت مقرر در قرارداد ودر محل كارخانه زغالشويي متعلق  -2-5
 به خريدار انجام نمايد. 

 . برساند يدارخر HSEجرثقيل تحويلي مي بايست گواهينامه هاي الزم را داشته و به تاييد قسمت فني و  -3-5
، شرايط و مشخصات مورد نياز و مندرج در فروشندهدر صورتي كه جرثقيل، متعلقات تحويل شده يا مراحل ساخت توسط  -4-5

هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداري اقالم مذكور نداشته و خريدار ) را دارا نباشد، خريداراسناد (بر اساس نظر ناظرين 
موظف است بالفاصله نسبت به تعمير، تعويض يا اصالح سيستم و بازگردادندن و حمل اقالم مرجوعي با هزينه خويش فروشنده 

 اقدام نمايد . 
مصرفي از جمله اياب و ذهاب، حمل و نقل، غذا  يو هزينه هاتامين كليه لوازم، ابزار كار، مصالح، ادوات، تجهيزات مورد نياز  -5-5

به ايشان  يدارخر، خدمات يا لوازمي از طرف فروشندهمي باشد و چنانچه در اين راستا و بنا بر درخواست  فروشندهو غيره بر عهده 
 اخذ خواهد گرديد. فروشندهمحاسبه و از محل صورت وضعيت، مطالبات يا تضامين  يدارخرارائه گردد، مبلغ آن توسط كارشناسان 

را با مرغوب قرارداد و تقليل هزينه هاي وي كليه عمليات موضوع خريدار متعهد ميگردد، به منظور رعايت منافع فروشنده  -6-5
                 ترين كيفيت انجام دهند.
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 اعتراف مي نمايد توانايي فني،مدارك الزم، عوامل الزم براي اجراي كار و همچنين بنيه مالي براي انجام كار را دارا مي باشد.فروشنده  -7-5
با علم و آگاهي و رويت محل اجراي پيمان، قرارداد را امضاء خواهد نمود و به دليل عدم آگاهي از موقعيت پيمان فروشنده  -8-5

 و يا نوسانات قيمت نميتواند درخواست مبلغ اضافي عالوه بر بهاي قرارداد بنمايد و موجبات تعطيلي كار را فراهم نمايد. 
وانين ايمني، محيط زيستي و منابع طبيعي در طول مدت پيمان، مسئوليت هاي رعايت كليه ملزومات، دستورالعمل ها، ق -9-5

و تأمين كليه وسايل ايمني، فردي، رفاهي و تجهيز و اياب و ذهاب و هرگونه موردي كه مستقيم يا غير  فروشنده قانوني پرسنل
                   مي باشد.خريدار بر عهده مستقيم جهت اجراي موضوع پيمان و در تمام مراحل اجراي پروژه مورد نياز مي باشد 

  مي باشد.فروشنده پاكسازي محيط كار و بازگرداندن به حالت اوليه برعهده  -10-5
كه در منطقه مشغول فعاليت مي باشند، بايد داراي بيمه شخص ثالث و معاينه فروشنده كليه ماشين آالت و خودروهاي  -11-5

رانندگان آنها نيز مي بايست گواهينامه معتبر ارائه نمايند كه نداشتن هر كدام از موارد فوق موجب جلوگيري از تردد  فني باشند و
كليه خسارات وارده از محل مطالبات و يا تضامين خريدار آنها در منطقه خواهد بود. در صورت بروز حادثه و ورود خسارت به 

 دعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد.حق هرگونه افروشنده برداشت و فروشنده 
رعايت كليه نكات ايمني، بهداشت فردي و بيمه مسئوليت مدني پرسنل اجرايي و كارگاه در حوزه موضوع پيمان بر عهده  -12-5

بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه اي كه منجر به فوت، جرح پرسنل اجرايي و يا شخص ثالث و يا خسارت مالي به فروشنده 
مختار است ميزان خسارت را (برابر نظر خريدار ملزم به جبران خسارت مي باشد و فروشنده وسايل و ماشين آالت گردد، 

حق هر گونه اعتراضي را از خود در فروشنده برداشت نمايد و فروشنده ه كارشناسان خود) برآورد و از محل مطالبات و يا سپرد
 هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.خريدار حال و آينده سلب و ساقط مي نمايد و 

تأمين و به كارگيري پرسنل ماهر و داراي تخصص الزم و پرداخت حقوق آنان طبق قانون كار در محدوده پيمان بر عهده  -13-5
 هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.خريدار ي باشد و مفروشنده 

را براي افراد معرفي شده توسط  آن نياز مورد و ديگرموارد وسايل با كار اپراتوري، كامل موظف است آموزشفروشنده  -14-5
 مورد استفاده برگزار نمايد. محل و درخريدار 

قرارداد هماهنگ نمايد و به نحوي كار نمايد كه به انجام كار توسط ساير مي بايست برنامه كاري خود را با ناظر فروشنده  -15-5
 گروه هاي اجرايي لطمه نزند.

در كليه ايام زمان كار در محل كار حاضر و بر عمليات نظارت مستقيم داشته باشند  "متعهد خواهد شد كه شخصافروشنده  -16-5
اي معرفي نمايد و حضور نماينده فوق پس از تاييد صالحيت توسط  و در صورت عدم حضور وي مي بايست بصورت كتبي نماينده

 مورد قبول مي باشد. خريدار 
، به خريداريا نماينده وي روزانه جهت اخذ ابالغيه ها و مكاتبات انجام شده في مابين با  "موظف است شخصافروشنده  -17-5

 رعهده ايشان است. كارخانه زغالشويي مراجعه نمايد و عواقب ناشي از عدم مراجعه ب
، شرايط و مشخصات مورد نياز مندرج در اسناد را بر فروشندهيا خدمات انجامي توسط  در صورتي كه اقالم تحويل شده -18-5

موظف فروشنده هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداري اقالم مذكور نداشته و خريدار نداشته باشد،  قرارداداساس نظر ناظرين 
 نسبت به تحويل و حمل اقالم مرجوعي با هزينه خويش اقدام نمايد. ،خريداراست بالفاصله پس از ابالغ 

هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد و حق خريدار چنانچه لوازم تحويلي پس از نصب، مستحق اللغير شناخته شود  -19-5
حق هرگونه اعتراض و ادعايي در فروشنده اقدام قانوني و مطالبه خسارت وارده به تشخيص كارشناسان خود را خواهد داشت و 

 اين خصوص را از خود سلب و ساقط مي نمايد. 
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  ) تعهدات خريدار:6ماده 
 بر عهده خريدار مي باشد. قرارداد تأمين جرثقيل جهت جابجايي لوازم فروشنده در حين انجام فعاليت هاي موضوع  -1-6

 خريدار موظف است مجوز الزم جهت تردد پرسنل فروشنده در محدوده پيمان(كارخانه زغالشويي) را صادر نمايد. -2-6
گرم در صورت داير بودن رستوران در اختيار كاركنان  يعده غذا، يك وخريدارصورت درخواست فروشنده و موافقت  در -3-6

از صورت وضعيت فروشنده خريدار مصرفي طبق قيمت اعالمي توسط  يفروشنده قرار داده مي شود و هزينه تعداد پرس غذا
 .كسر خواهد شد

 حقوق دولتي و كسور قانوني :) 7 ماده
 فروشندهكليه كسورات قانوني و حقوق دولتي ناشي از اجراي اين قرارداد از جمله بيمه، ماليات، حوادث ناشي از كار و غيره بعهده 

 ميباشد.
 ) حق فسخ قرارداد :8ماده 

وضع  در صورتي كه فروشنده مرتكب نقض تعهد در موارد ذيل گردد، خريدار طي يك اخطار كتبي خواستار انجام تعهد و جبران
موجود در مدت مشخص مي گردد و در صورتي كه عليرغم اخطارجبراني، فروشنده تعهد خود را انجام نداده يا اصالح و جبران 

 ننمايد، خريدار مي تواند قرارداد را فسخ نمايد.
 روز. 3رها كردن و يا تعطيل كردن كار بدون وجود علل قهري بيش از  -8-1
 لث بدون اخذ مجوز و اجازه كتبي از دستگاه نظارت خريدار.انتقال قرارداد به شخص ثا -8-2
  عدم توانايي فني براي انجام موضوع قرارداد، به تشخيص ناظر و كارشناسان خريدار. -8-3
 تأخير در شروع يا اتمام كار فروشنده. -8-4
 سهل انگاري و بي توجهي فروشنده در اجرائ هر يك از مفاد قرارداد. -8-5

در هر زمان و بدون ايجاد شرايط فسخ فوق الذكر، خريدار مي تواند با دادن ابالغ كتبي، قرارداد حاضر را يكطرفه فسخ  توضيح:
نمايد كه در اينصورت خريدار مبلغ قرارداد را به نسبت موارد انجام شده تعهد، به فروشنده پرداخت خواهد نمود و فروشنده حق 

 خود سلب و ساقط مي نمايد. هرگونه اعتراض در اين خصوص را از 
 ) افزايش و يا كاهش :9ماده 

افزايش  ) با همان شرايط و نرخ پيمان25%تا سقف بيست و پنج درصد(  قرارداد راميزان كاال يا خدمات موضوع خريدار ميتواند 
به گونه اي كه سر جمع  افزايش دهد مبلغ كل پيمان )10%تا سقف( را با يك ابالغ كارهاي جديد مرتبط با موضوع پيماندهد و

و فروشنده نمي تواند در مورد كسر يا اضافه شدن مقدار مزبور به عنوان  مبلغ كل پيمان فراتر نرود %25مبالغ افزوده شده از 
 خسارت يا به هر عنوان ديگر اضافه مبلغي را عالوه بر بهاي تعيين شده در اين قرارداد مطالبه نمايند. 

 ر تحويل و راه اندازي: تعلل و تأخير د )10ماده 

اقدام ننمايد، به ازاي هر موضوع قرارداد پس از پايان مهلت مقرر، نسبت به تحويل، نصب و راه اندازي اقالم فروشنده چنانچه 
مبلغ جريمه مذكور ريال) تحت عنوان وجه التزام پرداخت خواهد نمود  5،000،000،معادل پنج ميليون ريال (فروشنده روز تأخير 

مي تواند همزمان با دريافت وجه  خريدار، تأمين و مازاد بر آن از طرق قانوني اخذ مي گردد. و مطالبات فروشندهاز محل تضامين 
را طبق محاسبه كارشناسان خود از محل مطالبات،  خريدارالتزام نسبت به فسخ قرارداد نيز اقدام نمايد وكليه خسارات وارده به 

 حق هرگونه ادعا و اعتراض را ازخود سلب و ساقط مي نمايد.فروشنده و ديگرطرق قانوني اخذ نمايد و  تضامين
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لوازم تحويلي و همچنين عمليات نصب آنها براي مدت يكسال گارانتي مي باشد و در صورت بروز هر گونه نقص و خرابي  توضيح:
غيره برعهده  در اين مدت كليه هزينه هاي بازديد، تعمير يا انتقال و در صورت عدم امكان تعمير، جايگزين نمودن وسايل و

، خريدارات پس از برآورد ميزان هزينه و خسارت هاي وارده توسط كارشناسان مي باشد كه در صورت عدم انجام تعهدفروشنده 
فروشنده خواهد بود و از محل تضامين يا هرگونه مطالبات مثبته فروشنده هزينه باالسري بر عهده  %30پرداخت مبلغ فوق بعالوه 

انجام خواهد شد لذا فروشنده بر عهده و توسط  قراردادكسر خواهد شد. الزم به ذكر است با توجه به اينكه كليه خدمات موضوع 
 داليل و توجيهات وي در خصوص عدم پذيرش هر يك از ايرادات به وجود آمده مسموع نخواهد بود.

  :تضامين )11ماده 
 تضمين پيش پرداخت -1-11

% (ده درصد ) از مبلغ كل قرارداد را بعنوان  20موظف است همزمان با امضاي اين قرارداد،تضميني معادل فروشنده  -11-1-1
مسترد فروشنده  ارائه دهد. اين تضمين پس از بازپرداخت و استهالك مبلغ آن به روش ذيل به خريدارضمانت پيش پرداخت به 

 خواهد شد.
مابقي در زمان واريز صورت وضعيت دوم كسر مي  %50ز صورت وضعيت اول واز مبلغ پيش پرداخت در زمان واري %50معادل 

 شود. به گونه اي كه پس از پرداخت صورت وضعيت دوم، مبلغ پيش پرداخت صفر گردد.
  تضمين انجام تعهدات: -2-11
جهت تضمين انجام تعهدات % (ده درصد ) از مبلغ كل قرارداد را  10فروشنده موظف است همزمان با امضاي اين قرارداد، معادل  

راساً از و جرائم را خريدار خسارت وارده تا در صورت عدم انجام هر يك از تعهدات موضوع اين قرارداد،  به خريدار ارائه دهد
مسترد  اين تضمين پس از خاتمه و تحويل كامل كار و تاييد ناظر قرارداد به فروشنده محل مذكور برداشت نمايد و در غيراينصورت

 .اهد شدخو
 .گرديد خريدارريال)تحويل  000/000/000..... ميليون ريال(به مبلغ ) ...(سري/ 00000رهبه شما .........فقره  ...طي  تضمين فوق

 تضمين حسن اجراي كار: -11-3
به عنوان سپرده حسن  %10از هر صورت وضعيت اعالم شده توسط فروشنده كه به تائيد نهايي ناظر قرارداد رسيده باشد معادل 

 انجام كار كسر و مابقي پس از كسر كسور قانوني قابل پرداخت خواهد بود، بديهي است در صورت اجراي كامل قرارداد و درخواست 
مدير دفتر قراردادها و نظارت و ارائه مفاصاً حساب از سازمان تامين اجتماعي، در پايان قرارداد در  و تائيد ناظر قرارداد و فروشنده

 پرداخت خواهد گرديد.  فروشندهصورت تامين نقدينگي به 
 ) خسارت جاني و مالي :12ماده 

چنانچه فروشنده و يا كارگران تحت امر وي در مدت اجراي پيمان، خسارت و يا ضرر و زياني به امكانات و تأسيسات  -12-1
خريدار وارد نمايد، ملزم به تأمين و يا تعمير و يا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه فروشنده جهت جبران اقدام ننمايد، 

حق  فروشندهرده را از محل كاركرد ماهيانه، مطالبات فروشنده يا تضمين وي كسر نمايد. خريدار مجاز خواهد بود خسارت وا
 هيچگونه اعتراضي رادر اين خصوص نخواهد داشت. 

چنانچه خسارت يا ضرر و زيان وارده بيشتر از تضمين اجراي قرارداد و يا مطالبات فروشنده باشد نامبرده موظف است،  تبصره:
 آن اقدام و در غير اين صورت از طريق محاكم قضايي اقدام خواهد شد.نسبت به كمبود كسري 
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ت جاني و جرحي به شخص يا اشخاص و يا حيوانات اهلي و چنانچه در هنگام اجراي قرارداد فروشنده به هر دليل خسار-12-2
وحشي وارد نمايد شخصاً پاسخگوي اولياء دم و مقامات ذيصالح قانوني و جبران خسارت وارده خواهد بود و خريدار در اين گونه 

                                          موارد هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
 كيفري و حقوقي حوادث ناشي از موضوع قرارداد بعهده فروشنده مي باشدمسئوليت  -12-3
 :محل اجراي پيمان و نوسانات قيمت و دستمزد ) موقعيت جغرافيايي13ماده 

 فروشنده اعالم و اعتراف مي نمايد از محل كار بازديد بعمل آورده و نسبت به كليه عوامل جغرافيايي و طبيعي و آب و هوايي، حقوق 
بايستي مي مل داشته و همچنين دستمزد پرسنلي، فني، ايمني، تجهيزاتي و ساير شرايط عمومي پيمان و اجراي كار؛ آگاهي كاو 

 از قوانين و مقررات مربوط به انجام موضوع قرارداد ( قانون كار، بيمه تأمين اجتماعي، دارايي، عوارض، بيمه مسئوليت، بهداشت،
وانين مربوطه) آگاهي داشته در ضمن تمام مبالغ مندرج در قرارداد با مبالغ پيشنهادي وي در محيط زيست و آخرين مصوبات و ق

اسناد قرارداد يكسان و همخواني داشته و كليه مبالغ با در نظر گرفتن تمامي شرايط فني، خدمات مندرج در اسناد قرارداد، اوضاع 
اقدام به عقد قرارداد نموده است و به عذر يمت (حقوق و دستمزدكارگري) انات قاحوال قرارداد و نيز با اطالع كافي و كامل از نوس

عدم اطالع نمي تواند در آينده متعذر گردد يا از اجراي قرارداد خودداري نمايد يا مبلغي اضافه بر بهاي موارد مندرج در قرارداد، در 
  فروشنده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.وارد شود  مدت زمان قرارداد مطالبه نمايد چنانچه از اين رهگذر خسارتي به خريدار

 ) واسطه و داللي: 14ماده 
فروشنده اعتراف مي نمايد كه در انعقاد اين قرارداد واسطه و داللي وجود نداشته و وجهي بابت داللي نيز نپرداخته و نخواهد 
پرداخت چنانچه خالف اين مطلب بنحوي از انحاء معلوم شود خريدار حق فسخ قرارداد و ضبط تضمين انجام تعهدات بدون 

 .بديهي است در صورت بروز خسارت، حق مطالبه خسارت وارده براي خريدار محفوظ مي باشد مراجعه به مراجع قضايي را خواهد داشت.
 مراجع حل اختالف : )15ماده

حل اختالف ناشي از اجراي مفاد اين قرارداد در مرحله اول از طريق مذاكره دوستانه و در صورت عدم حضور يكي از طرفين جهت 
 رفين، از طريق مراجع ذيصالح قضايي محل اقامت خريدار حل و فصل خواهد شد. مذاكره يا عدم حصول نتيجه مورد توافق ط

 )شرايط فورس ماژور :16ماده 
در صورت بروز حوادث فورس ماژور در قرارداد شامل حوادث و اتفاقات غيرقابل پيش بيني، غيرقابل احتراز، غيرقابل كنترل -16-1

شدو درطول مدت قراردادحادث شده باشدو تاثيرمستقيم و موثر بر مسئوليتهاي كه مستقل بوده و خارج از اراده و عمل متعهد با
طرفين قرارداد داشته باشد؛ به گونه اي كه مانع انجام هر يك يا تمام تعهدات قرارداد بصورت كلي يا جزيي گردد، طرفين هيچ 

 گونه مسئوليتي در مورد خسارتهاي وارده به طرف مقابل را ندارند. 
در صورتي كه انجام تعهدات فروشنده به سبب فورس ماژور ناممكن گردد و بيش از سه ماه ادامه يابد يا خريدار ادامه -16-2

 كارهاي موضوع قرارداد را ضروري تشخيص ندهد، اختيار دارد قرارداد را يكطرفه فسخ نمايد. 
 ) دستگاه نظارت :17ماده 

مي باشد كه يي كارخانه زغالشو يرمدت موضوع قرارداد از نظر كمي و كيفي ناظر مقيم قرارداد جهت نظارت بر عمليا -17-1
  نظارت بر عملكرد روزانه و ماهانه فروشنده خواهد داشت.

مدير قراردادها و نظارت شركت جهت نظارت كلي، جامع و كامل بر عملكرد و تاييد صورت وضعيت هاي فروشنده و نظارت  -17-2
 گردد.بر تضامين فروشنده تعيين مي

 خوانده شد و مورد تأييد است       امضاء                                                                                                                    



  
 
 
 

خريدار مختار ميباشد  ،در صورت گزارش ناظر مقيم قرارداد مبني بر عدم اجراي بعضي از مفاد قرارداد توسط فروشنده تبصره:
نسبت به جريمه نقدي با نظر دستگاه نظارت و در صورت تكرار و عدم توجه فروشنده به گزارش ناظر، نسبت به فسخ قرارداد 

  اقدام نمايد و هرگونه خسارتي كه از اين رهگذر به خريدار وارد شود بعهده فروشنده بوده و نظر ناظر مقيم الزم االجرا است.
 مانتداري:) ا18ماده 

فروشنده متعهد و ملزم ميگردد كه در محيط كار رعايت دقيق اخالق و رفتار اسالمي را نموده و وسايل تحويلي خريدار را به بهترين 
. همچنين فروشنده موظف است كليه اطالعات دريافتي، اكتسابي و ب كامل امانتداري را رعايت نمايدات شرايط حفظ كرده و مر

به خريدار را محرمانه تلقي نموده و تدابير الزم را جهت حفاظت از آنها بكار بسته و بدون مجوز خريدار در اختيار توليد شده مربوط 
  هيچ مرجع و شخص ثالثي قرار ندهد.

 خسارات، جرايم و الزامات زيست محيطي:) 19ماده 
  الزامي است.فروشنده از طرف  ، منابع طبيعي و بهداشت شغلي مطابق استانداردزيست محيطيالزامات رعايت -19-1
هرگونه خسارت و جريمه ناشي از عدم رعايت كليه قوانين و دستورالعملهاي مربوطه به هر تعداد دفعات و تحت هر عنوان  -19-2

  خواهد بود. فروشندهو در هر زمان، بر عهده و به هزينه 
 به غير : قراردادعدم واگذاري موضوع  ) 20ماده 

و... به غير ندارد و در صورت  تحت عناوين، وكالت، نمايندگيموضوع قرارداد، حق واگذاري يا انتقال  عنوان،تحت هيچ فروشنده 
هر ه را بدون مراجعه به مراجع قضايي فسخ و مبلغ سپرده را ضبط و برداشت نمايد و ب قراردادداشت  حق خواهدخريدار  تخلف

  .نخواهد بود راردادقبر طبق مفاد فروشنده رافع تعهدات  حال واگذاري،
 ) الزامات حراستي :21ماده 

فروشنده موظف است پس از انعقاد قرارداد به قسمت حراست شركت واقع در ستاد مركزي شاهرود مراجعه نموده و الزامات 
خويش رسانده حراستي مورد نظر اين قسمت را امضا نمايدو ملزم مي گردد مفاد مندرج در اسناد فوق را به اطالع پرسنل تحت امر 

 .و در قبال عدم اجراي آنها پاسخگو مي باشد

 نشاني طرفين و ابالغيه ها :) 22ماده 
) 15نشاني طرفين، همان است كه در صدر اين قرارداد، اعالم شده است و طرفين موظف هستند در صورت تغيير نشاني پانزده (

گر اعالم كنند تا زماني كه نشاني جديد كتباً به طرف ديگر اعالم نشده روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را كتباً به طرف دي
  است، ارسال كليه مكاتبات، اوراق و ابالغيه ها به نشاني صدرمذكور در قرارداد، قانوني و دريافت شده تلقي ميگردد.

 ) نسخ قرارداد :23ماده 
تنظيم، امضاء و مبادله گرديد است.صرفاً  خريدارتبصره و در دو نسخه متحدالمتن در محل اقامت  2ماده و  23قرارداد حاضر در

كليه اطالعات و مندرجات تايپي آن كه به امضاء صاحبان امضاء مجاز طرفين رسيده است معتبر و مالك عمل خواهد بود و هرگونه 
فين فاقد اعتبار خواهد بود كه جملگي در حكم واحد مي باشند قلم خوردگي و الك گرفتگي بدون امضاء صاحبان امضاي مجاز طر

       و حاكم بر روابط حقوقي طرفين خواهد بود. 
 خوانده شد و مورد تأييد است       امضاء                                                                                                                    

 



  
 
 
 

 14/10/1399 - 9924423شماره مناقصه تجديد برنامه زماني مربوط به 

ضوع :  صب و راه انداز  يد،خر مو ستگاه جرثق  يك ين شو  5( يليو ر يسقف  يلد شركت معادن   ييتن) در كارخانه زغال
 يزغالسنگ البرز شرق

 
 

 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:              نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 مدت زمان الزم موضوعرديف

 22/10/1399مورخ  15:00ساعتلغايت16/10/1399تاريخازو تسليم پيشنهاداتدريافت اسناد  1

 داتيشنهاپيل مهلت تحو ينآخر يخاز تار يميروز تقو 10حداكثر ظرف  الف و ب و ج بازگشائي پاكات 2

 قرارداد عقد با روز پس از اعالم برندگي وهمزمان15ضمانت نامه انجام تعهدات تحويل 3



  
 
 
 

 

 (براي شركت كنندگان حقوقي) 1-پيوست يك –مناقصه تجديد داوطلب شركت در  متقاضيانفرم اخذ اطالعات از
 شماره و تاريخ تائيديه صالحيت : شركت :نام مديرعامل  نام شركت :

 شكل (نوع ) ثبتي شركت: تاريخ ثبت شركت : شماره ثبت شركت :
 

  نشاني ثبتي شركت:
 

 
 اسامي و مشخصات كلي شركاء هيئت مديره، مديرعامل و بازرسين شركت

 

نام و نام خانوادگي  رديف
 اعضاء هيئت مديره

شماره شناسنامه 
 و محل صدور

و  نوع مدرك
 رشته تحصيلي

سابقه تجربي مرتبط با 
 سمت در اين شركت موضوع شركت (به سال)

1      
2      
3      
4    
5    
6      
7      
     بازرسين 
1    
2    

 13تاريخ تنظيم :   /  /                                                                                                                                                                       
   
 

 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:
 



  
 
 
 

 (براي شركت كنندگان حقيقي) 2-ت يكپيوس –مناقصه تجديد داوطلب شركت در  متقاضيانفرم اخذ اطالعات از 
سمت درج           ضيحات الزم، در اين ق شركاء را با ارائه تو سامي خود و  شده اند مي توانند ا شركت ن افراد حقيقي كه موفق به ثبت 

  نمايد.
 

 
 نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي(پيشنهاد دهنده):

 
 
  
 
 
 
 

يف
رد

 

 نام و نام خانوادگي اعضاء 
شماره

 شناسنامه 
محل
 صدور

مدرك
 تحصيلي 

رشته
 تحصيلي

سابقه تجربي مرتبط با 
 موضوع شركت (به سال)

 نمونه امضاء

1 
       

 

2 
 

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
 

 

6 
 

 



  
 
 
 

 14/10/1399 - 9924423شماره مناقصه عمومي تجديد چك ليست اسناد 

شركت معادن زغالسنگ  ييتن) در كارخانه زغالشو 5( يليو ر يسقف يلدستگاه جرثق يك ينصب و راه انداز يد،خرمناقصه 
 يالبرز شرق

1  قابل تحويل در پاكات (الف) برگ1                     شركت در مناقصه                                 ضمانت نامه 

2 

     برگ 7                                                                برگ شرايط عمومي 

                                           برگ 7                             پيش نويس قرارداد 
          رگب 1                                                             برنامه زماني قرارداد 
                    برگ 2                  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پول شويي 

                                         برگ  2                                نمونه ضمانتنامه ها 

                                    برگ  1                               آگهي قرارداد عمومي 

                برگ 2           فرم اخذ اطالعات از  داوطلبان شركت در قرارداد 

 فعاليت پروانه روگرفت ارائه . 
 امه برابر اصل آگهي آخرين تغييرات شركت مندرج در روزن روگرفت ارائه

 رسمي و روگرفت اساس نامه شركت

)ب(قابل تحويل در پاكات   

3         ج (قابل تحويل در پاكات برگ  1                                                               برگ پيشنهاد قيمت(  

            

 لطفاً اين برگ پس از مهر و امضا در پاكت ب تحويل شود.

 

 خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:نام و نام                   خانوادگي و امضاء اشخاص حقيقي  نام و نام
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

 تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پول شويي
 مخصوص اشخاص حقـوقـي

                              .....       ....................................نام شركت/ موسسه: .....................................................................

............................................موضوع اساسنامه: ......................................................................

...........تاريخ ثبت: ....................................محل ثبت: ......................................شماره ثبت: ........................  

............كد پستي: .......................... ..................................كد اقتصادي:   ............شناسه ملي: ........................   

.نام و نام خانوادگي مدير عامل: ........................................................

............................................................................آدرس/ محل قانوني شركت: .............................................................

..تلفن/ فاكس: ..........................................................................

مجلس  02/11/1386ون مبارزه با پولشوئي مصوب قانشركت ..................................................................... با توجه به 

شود ضمن رعايت مواد قانون ياد شده و شوراي اسالمي و آئين نامه و دستورالعمل اجرايي آن، بدينوسيله متعهد و ملتزم مي

ا در عات فوق رمقررات مربوطه از هرگونه اقدامي كه منجر به پولشوئي گردد خودداري نموده و هرگونه تغيير در اطال

ستندات مترين زمان ممكن به مراجع قانوني ذيربط (ثبت احوال، اسناد و امالك و ساير مراجع ذيربط) اطالع داده و كوتاه

 را به شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي ارائه نمايد.

 اريخ، مهر و امضاء شركت/ موسسه    ت                                                                                                       

 
 

 



  
 
 
 

 تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پول شويي

 مخصوص اشخاص حقـيقـي

                                  نام و نام خانوادگي: .........................................................         

......................................كد پستي:  ...........كد اقتصادي: .......................  .........كد ملي: ...........................   

.........................................................................................................................................آدرس/ محل قانوني شركت: 

..تلفن/ فاكس: ..........................................................................

 02/11/1386به قانون مبارزه با پولشوئي مصوب  .................................................... با توجهآقاي/ خانم .................

شوم ضمن رعايت مواد قانون ياد مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه و دستورالعمل اجرايي آن، بدينوسيله متعهد و ملتزم مي

ر اطالعات فوق را دجر به پولشوئي گردد خودداري نموده و هرگونه تغيير شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامي كه من

مستندات  وترين زمان ممكن به مراجع قانوني ذيربط (ثبت احوال، اسناد و امالك و ساير مراجع ذيربط) اطالع داده در كوتاه

 را به شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي ارائه نمايم.

 

 

اريخ، مهر، امضاء و اثر انگشت    ت                                                                                                                   

 
 



  
 
 
 

كار ارجاع فرآيند در شركت نامهضمانت  

 پيوست شماره يك
 

 

    نشاني به حقوقي/ حقيقي شناسه با                           *                 كهاين به نظر
 نمايد. شركت                ***                مزايده / مناقصه كار ارجاع در است مايل                               پستي كد
                                  مبلغ شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي برابر مقابل در                *       از      **
 پيشنهاد كه دهد اطالع شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي به                   **             چنانچه نمايدمي ارزتضمين تعهد/ريال

 استنكاف تعهدات انجام نامهضمانت تسليم يا مربوط پيمان  امضاي از اليه مشار و شده واقع قبول نامبرده مورد كننده شركت
 شرقي مطالبه البرز زغالسنگ معادن شركت كه را مبلغي هر از ارز / ريال     ميزان است،تا نموده
 به احتياجي كه و بدون اين شرقي البرز زغالسنگ معادن شركت سوي از واصله كتبي تقاضاي اولين دريافت محض به نمايد
 شركت كرد حواله يا وجه در باشد داشته قضايي يا قانوني مجراي از اقدامي يا اظهارنامه صدور يا و دليل اقامه يا استنكاف اثبات
 شرقي بپردازد. البرز زغالسنگ معادن

 به بنا مدت اين باشد. مي معتبر                                 روز اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامهضمانت اين اعتبار مدت 
**         كه درصورتي و است تمديد قابل ديگر ماه سه مدت شرقي براي البرز زغالسنگ معادن شركت  كتبي درخواست

نتواند       و نسازد فراهم را تمديد اين موجب يا           * و كند تمديد را نامه ضمانت  اين مدت نخواهد يا نتواند  
 در شده مبلغ درج باشد مجدد مطالبه به احتياجي كهاين بدون است متعهد **                        تمديد نمايد، را حاضر به **
 كند. شرقي پرداخت البرز زغالسنگ معادن شركت كرد حواله يا وجه در را نامهضمانت اين

 در نامهضمانت نشود شرقي مطالبه البرز زغالسنگ معادن شركت  سوي از مقرر مدت در نامه ضمانت اين مبلغ چنانچه 
  نگردد. مسترد يا گردد مسترد كهاين از اعم است ساقط اعتبار درجه از و باطل خود به خود سررسيد

 
 

 مهر و امضاء بانك                                                                                                                                          
 

 *متقاضي شركت در فرآيند ارجاع كار                                                               
 **بانك يا موسسه اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي

 ***موضوع ارجاع كار
 تذكر : رعايت و درج موارد ذيل در صدور ضمانتنامه الزامي است . 

شماره ضمانتنامه-2                                                         پرفراژ بانك صادر كننده       -1  
بطال تمبر بانكيا-4درس و كد پستي بانك صادر كننده                                               آ -3  
ش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامهخدوم-6اريخ سر رسيد ضمانتنامه (حداقل سه ماهه)                                  ت- 5  

 
 

  
 



  
 
 
 

كار تعهدات انجام نامهضمانت  

 پيوست شماره دو
 

 نشاني به      حقوقي حقيقي/ شناسه با *                  كهاين به نظر 
 ***        با موضوع قرارداد انعقاد قصد است داده اطالع          **                    به      كدپستي 
 شرقي البرز زغالسنگ معادن شركت نام مقابل در *                            از شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي دارد با را

 تعهد و گيرد تضمينمي عهدهبه يادشده قرارداد موجب كه تعهداتي انجام منظور به ارز ريال/          مبلغ براي
 **    به نامهضمانت اين سررسيد انقضاي از قبل و كتباً شرقي البرز زغالسنگ معادن شركت كهدرصورتي نمايدمي

 تا ،است ورزيده تخلف يادشده قرارداد از ناشي تعهدات از يك هر اجراي از     *   كه دهد اطالع
 اولين شرقي مطالبه كند به محض دريافت البرز زغالسنگ معادن شركت كه را مبلغي هر ارز ريال/     ميزان       

 مجاري از اقدامي يا اظهارنامه صدور به احتياجي كهاين شرقي بدون البرز زغالسنگ معادن شركت سوي از واصله كتبي تقاضاي
  شرقي بپردازد. البرز زغالسنگ معادن شركت كرد حواله يا وجه در تخلف نوع ذكر با باشد داشته قضايي و قانوني
 زغالسنگ معادن شركت كتبي درخواست به بنا و است    روز اداري وقت آخر تا نامهضمانت اين اعتبار مدت
كه         درصورتي و باشدقابل تمديدمي شود درخواست كه مدتي براي شدهتعيين اداري روز وقت پايان از واصله قبل شرقي البرز
نمايد و يا                    *                     بموجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند           تمديد را نامه ضمانت مدت نخواهد اين  يا نتواند

 در شده درج مبلغ باشد مجدد مطالبه به احتياجي كه آن بدون متعهداست **      را حاضر به تمديد نمايد،                  **        
 كند. شرقي پرداخت البرز زغالسنگ معادن شركت كرده حواله يا وجه در را باال

 
ام  بانك و سمت امضاءكنندهن                                                                                                                          

 

 *برنده فرآيند ارجاع كار(متقاضي)
ز از بانك مركزي**بانك يا موسسه اعتباري داراي مجو  

 ***موضوع ارجاع كار
 تذكر : رعايت و درج موارد ذيل در صدور ضمانتنامه الزامي است . 

ماره ضمانتنامهش-2صادر كننده                                                                پرفراژ بانك -1  
بطال تمبر بانكيا-4                          درس و كد پستي بانك صادر كننده                     آ -3  
خدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامهم-6د ضمانتنامه (حداقل يكساله)                                  تاريخ سر رسي- 5  

 

 
 
 



  
 
 
 

 (فرم تاييد بازديد توسط پيشنهاده دهنده)
       

شركت      بدينوسيله گواهي مي شود كه آقاي / خانم ........................................................................ به نمايندگي از   

 ................. ازمنطقهمناقصه در مورخه ............ يدتجد ....................................................................... جهت شركت در

 . ................................ بازديد نمودند  كارخانه زغالشويي

 كارخانه زغالشويي:نام و نام خانوادگي مدير                                          

 امضاء                                                                            

  
 

 

 

 

 

 

 

 


