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 اسناد و مدارك مربوط به مناقصه عمومی (یک مرحله اي)
 

 10/12/1399 - 9930023شماره 

 
 

 نوار اکلنجهت متعلقات  یرو سا یکرول ی،نوار نقاله به همراه شاس ينصب و راه انداز ید،خر

 طزره  یمنطقه معدن یتونل برناک

  )از دهانه ورودي متر 450 یال 200 حدفاصلدر % 10 با تلرانس متر 220به متراژ درجه  16 یبش (
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 10/12/1399 - 9930023شماره مناقصه عمومی تجدیدآگهی 

لوار آیت اهللا بهشتی ب ،شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود ،27/10/1399مورخ  9925632پیرو آگهی شماره   

منطقه  یمتعلقات جهت اکلن نوار تونل برناک یرو سا یکلرو ی،نوار نقاله به همراه شاس ينصب و راه انداز ید،خر در نظر دارد

به شرح مندرج ) يمتر از دهانه ورود 450 یال 200%در حدفاصل  10متر با تلرانس  220درجه به متراژ  16 یبطزره ( ش یمعدن

دعوت  یانمتقاض یهکل لذا از یدواگذار نما یطواجدالشرا یو حقوق یقیبه اشخاص حق یمناقصه عموم یقاز طررا در اسناد مناقصه 

wwweacmcoi یشرکت به نشان یتاسناد مناقصه به سا یافتجهت در یدآ یبه عمل م r   .  .یندمراجعه نما .

 مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات : -1

   19/12/1399 لغایت 12/1399/ 11تاریخ و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از  از تاریخ درج آگهی دریافت  

  میزان تضمین شرکت در مناقصه: -2

ریال) می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ  000،150،000ریال( میلیون میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ یکصد و پنجاه 

و یا به شماره  IR100170000000105687922007تضمین را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا نقداً به حساب شبا به شماره 

شاهرود بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واریز نمایند.  البرز شرقینزد بانک ملی شعبه  0105687922007حساب 

 هرگونه ضمانتی بجز موارد فوق فاقد اعتبار بوده و موجب رد پیشنهاد متقاضی می گردد.

امور قراردادها  023- 32394061متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه در ساعات اداري با شماره تلفن 

 تماس حاصل نمایند. 
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10/12/1399 - 9930023شماره مناقصه  تجدید برگ شرایط عمومی  

 شاهرود، بلوار آیت اهللا شهید بهشتی، سایت اداري شرکت  آدرسبه شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقیمناقصه گزار:  -1

 قی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.شخص حقوقی یا حقی (پیشنهاد دهنده): مناقصه گر -2

 یمتعلقات جهت اکلن نوار تونل برناک یرو سا یکرول ی،نوار نقاله به همراه شاس ينصب و راه انداز ید،خر موضوع مناقصه: -3

 ) يتر از دهانه ورودم 450 یال 200%در حدفاصل  10متر با تلرانس  220درجه به متراژ  16 یبطزره ( ش یمنطقه معدن

  کاالي موضوع مناقصه:ونصب  محل تحویل-4

 جاده طزره، روستاي طزره، منطقه معدنی طزره. 28کیلومتر  شهرستان دامغان، استان سمنان،

 شرح مختصري از خدمات موضوع مناقصه: -5

 عملیات اجرایی و فنی :

 .مورد نیاز تأمین لوازم و تجهیزات -

نوار نقاله،  متعلقات ) شاسی وضد زنگرنگ آمیزي( وشکاري، فلزکاري وج شامل مونتاژ نصب و از قبیل کلیه مراحل نصب انجام -

 .الکترو موتور و گیربکس بصورت استاندارد

کلیه مراحل ماشین کاري، جوشکاري و فلزکاري در خارج از تونل صورت می گیرد و در صورت نیاز مبرم به خدمات مذکور  :1تبصره

 صورت پذیرد.مناقصه گزارأیید و طبق دستورالعمل هاي ایمنی می بایست با ت

 .مناقصه گزارو مطابق با کمیت و کیفیت مدنظر  بصورت استاندارد نوار نقالهسیستم  کامل و تحویل راه اندازي -

هده مناقصه گزار قرار مورد نیاز به غیر از مواردي که مسئولیت تامین آنها در اسناد به صراحت بر عمین کلیه تجهیزات تأ :2تبصره 

 ، بر عهده برنده مناقصه می باشد.است گرفته

 :مورد نیازلوازم  بخشی از مشخصات فنی-

 مشخصات فنی  نام کاال ردیف

 الیه یکپارچه 4+2میلی متر)،  1± میلی متر 11سانتی متر )، ضخامت ( 80 ، عرض (Ep 600حداقل  (الستیکی)نوار نقاله  1

 میلی متر 5میلی متر و حداکثر  4اودان، نبشی با ضخامت حداقل قوطی،لوله و ن شاسی 2

 )cm12میلی متر و قطر 5بلبرینگ قابل تعویض(ضخامت بدنه رولیک ، لوله بدون درز سانتی متر 90و سانتی متر 30رولیک 3

 سانتی متر 110سانتی متر در 300ساده(بدون آج) در ابعاد میلی متر 3ورق سینی 4

 نمونه موجود در محل بازدید طبق طلبک درام 5

 و طبق نمونه موجود در محل بازدید میلی متر 4ورق  سانتی متر 30پایه رولیک  6

 و طبق نمونه موجود در محل بازدید میلی متر 10ورق  سانتی متر 90پایه رولیک  7

 مقدار الزمدر سایز مورد نیاز و به  مهره و واشر  ، پیچ 8

 به مقدار الزم و طبق نمونه موجود در محل بازدید ربوطهچوبی و لوازم م تراورس 9

 جهت اتصال پایه شاسی به تراورس هاي چوبی به مقدار الزم میخ ریل 10

 طبق نمونه موجود در محل بازدید فیدر تغذیه نوار 11

 جفت و طبق نمونه موجود در محل بازدید 20 رولیک هادي 12

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



 

  

  

 

 

Far_Let t erDat e 

 
Far_Let t erNo 

 : اتتوضیح

تجهیزات الزم برقی (کابل، کلید وغیره) و جرثقیل جهت جابجایی لوازم برنده  ، تامین الکترو موتور، گیربکس، برق مورد نیاز -

و داخل منطقه طزره بر عهده مناقصه گزار می باشد. چراغ تونلی  ن تونلمناقصه در حین انجام فعالیت هاي موضوع مناقصه در بیرو

 بصورت امانت در اختیار برنده مناقصه قرار خواهد گرفت.  وکاله ایمنی

رولیک  پایه جفت 3که هرکدام از ردیف ها داراي  ردیف شاسی رولیک3اراي د"که اوالمتر می باشد  3هر شاسی نوار به طول  -

متر یک جفت رولیک 10و هر  است  سانتی متر در زیر صفحه 90رولیک جفت پایه 1 داراي "ثانیاو االي صفحهسانتی متري ب 30

سانتی متر از یکدیگر  150با فاصله و  %25±سانتی متر 100پایه با ارتفاع  می بایست همچنین .نصب گرددسانتی متر 30هادي 

 .می باشد

و ساخت نوار منطقه طزره بازدید به عمل آورده و طراحی افق اول معدن برناکی  مناقصه گر می بایست از نوار نقاله موجود در-

 بازدیدي خواهد بود. موجود و طبق نمونهجدید  نقاله

، طبلک در محل نصب شده است و برنده مناقصه می بایست طبق نمونه شاسی نوار قبلی موجود در محلشاسی کشنده نوار  -

 هاي شاسی کشنده را نصب نماید.

طبق این می بایست نتیجه کار را تن در ساعت باشد و برنده مناقصه  70ظرفیت بارکشی فیدر و نوار نقاله می بایست حداقل  -

 ظرفیت تحویل نماید.

برنده مناقصه می بایست فرآیند انتقال فرآورده را طبق الگو و کیفیت مدنظر مناقصه گزار انجام دهد و نوار نقاله را به گونه اي  -

 و تحویل نماید که مواد معدنی بصورت مستقیم، بدون انحراف و ریزش مواد فوق، از نوار اول بر روي نوار دوم ریخته شود.تنظیم 

 مناقصه :برنده تعهدات  -6

با کمیت و کیفیت  در زمان تعیین شده، برابر استانداردهاي الزم، موضوع مناقصه را انجام عملیاتبرنده مناقصه متعهد میگردند، -

 .تحویل نمایدوب و با نظر و هماهنگی ناظرین مناقصه مطل

مناقصه متعهد میگردند، به منظور رعایت منافع مناقصه گزار و تقلیل هزینه هاي وي کلیه عملیات موضوع مناقصه را با ه برند -

 کیفیت انجام دهند .مرغوب ترین 

نین بنیه مالی براي انجام کار را الزم براي اجراي کار و همچبرنده مناقصه اعتراف می نماید توانایی فنی، مدارك الزم، عوامل  -

 دارا می باشد.

 .اعالم نمایدرا در زمان تحویل اسناد EP۶٠٠ نوار نقالهتاریخ تولید  گواهی می بایست برنده مناقصه _

را به همراه پاکات به ی)الستیک نوار نقاله (پیشنهادي ياز کاال CM 10 × CM10برنده مناقصه می بایست یک نمونه به ابعاد  _

 عالم برنده الزاماًبا کیفیت معادل یا مطلوب تر ارائه گردد.و کاالي تحویلی پس از ا مناقصه گزار تحویل نماید

برنده مناقصه با علم و آگاهی و رویت محل اجراي پیمان، قرارداد را امضاء خواهد نمود و به دلیل عدم آگاهی از موقعیت پیمان و -

 قیمت نمیتواند درخواست مبلغ اضافی عالوه بر بهاي قرارداد بنماید و موجبات تعطیلی کار را فراهم نماید. یا نوسانات 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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  ه برعهده برنده مناقصه می باشد.پاکسازي محیط کار و بازگرداندن به حالت اولی -

کلیه ماشین آالت و خودروهاي برنده مناقصه که در منطقه مشغول فعالیت می باشند، باید داراي بیمه شخص ثالث و معاینه فنی -

تردد آنها  رانندگان آنها نیز می بایست گواهینامه معتبر ارائه نمایند که نداشتن هر کدام از موارد فوق موجب جلوگیري از باشند و

در منطقه خواهد بود. در صورت بروز حادثه و ورود خسارت به مناقصه گزار کلیه خسارات وارده از محل مطالبات و یا تضامین برنده 

 مناقصه برداشت و برنده مناقصه حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

خسارت و یا ضرر و مناقصه گزار در هنگام اجراي پیمان در محلهاي برنده مناقصه  و یا کارگران تحت امر برنده مناقصهچنانچه  -

وارد نماید، ملزم به تأمین و یا تعمیر و یا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه مناقصه گزار  زیانی به امکانات و تأسیسات

برنده خسارت وارده را از محل کارکرد ماهیانه، مطالبات مجاز خواهد بود  مناقصه گزارجهت جبران اقدام ننماید،  برنده مناقصه

 حق هیچگونه اعتراضی رادر این خصوص نخواهد داشت. برنده مناقصه  یا تضمین وي کسر نماید. مناقصه

باشد نامبرده موظف برنده مناقصه و یا مطالبات  مناقصه چنانچه خسارت یا ضرر و زیان وارده بیشتر از تضمین اجرايتبصره: 

 ت، نسبت به کمبود کسري آن اقدام و در غیر این صورت از طریق محاکم قضایی اقدام خواهد شد.اس

به هر دلیل خسارت جانی و جرحی به شخص یا اشخاص و یا حیوانات اهلی و  برنده مناقصه مناقصهچنانچه در هنگام اجراي -

در این مناقصه گزار و جبران خسارت وارده خواهد بود و وحشی وارد نماید شخصاً پاسخگوي اولیاء دم و مقامات ذیصالح قانونی 

 گونه موارد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

  می باشد. برنده مناقصهمسئولیت کیفري و حقوقی حوادث ناشی از موضوع قرارداد بعهده  -

زه موضوع پیمان بر عهده برنده رعایت کلیه نکات ایمنی، بهداشت فردي و بیمه مسئولیت مدنی پرسنل اجرایی و کارگاه در حو-

مناقصه بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه اي که منجر به فوت، جرح پرسنل اجرایی و یا شخص ثالث و یا خسارت مالی به 

وسایل و ماشین آالت گردد، برنده مناقصه ملزم به جبران خسارت می باشد و مناقصه گزار مختار است میزان خسارت را (برابر 

رشناسان خود) برآورد و از محل مطالبات و یا سپرده برنده مناقصه برداشت نماید و برنده مناقصه حق هر گونه اعتراضی را نظر کا

 از خود در حال و آینده سلب و ساقط می نماید و مناقصه گزار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

م و پرداخت حقوق آنان طبق قانون کار در محدوده پیمان و داراي تخصص الز ، آموزش دیدهتأمین و به کارگیري پرسنل ماهر-

 بر عهده برنده مناقصه می باشد و مناقصه گزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

برنده مناقصه می بایست برنامه کاري خود را با ناظر قرارداد هماهنگ نماید و به نحوي کار نماید که به انجام کار توسط سایر  -

 اجرایی لطمه نزند. گروه هاي

در کلیه ایام زمان کار در محل کار حاضر و بر عملیات نظارت مستقیم داشته باشند  "برنده مناقصه متعهد خواهد شد که شخصا-

و در صورت عدم حضور وي می بایست بصورت کتبی نماینده اي معرفی نماید و حضور نماینده فوق پس از تایید صالحیت توسط 

 قبول می باشد.  مناقصه گزار مورد

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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برنده مناقصه میبایست از جمیع قوانین و مقررات مربوط به انجام موضوع مناقصه( قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه  -

 یترعاکامالً مطلع بوده و  فنی و بهداشت کار و محیط زیست و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض)مسئولیت، حفاظت 

پرسنل  یقانون يها یتمسئول یمان،در طول مدت پ یعیو منابع طب یستیز یطمح یمنی،ا ینملزومات، دستورالعمل ها، قوان یهکل

جهت  یممستق یرغ یا یمکه مستق يهرگونه مورد ایاب و ذهاب و ،یزتجه ،یاهرف ي،فرد یمنی،ا یلوسا یهکل ینبرنده مناقصه و تأم

در هرحال مسئولیت عدم باشد. یم برنده مناقصهباشد بر عهده  یم یازپروژه مورد ن يو در تمام مراحل اجرا یمانموضوع پ ياجرا

 خواهد بود.اجراي قوانین، حوادث ناشی از کار و مقررات فوق الذکر متوجه شرکت مناقصه گزار ن

در صورتی که اقالم تحویل شده یا خدمات انجامی توسط برنده مناقصه، شرایط و مشخصات مورد نیاز مندرج در اسناد را بر  -

اساس نظر ناظرین مناقصه نداشته باشد، مناقصه گزار هیچ گونه مسئولیتی در خصوص نگهداري اقالم مذکور نداشته و برنده 

 پس از ابالغ مناقصه گزار، نسبت به تحویل و حمل اقالم مرجوعی با هزینه خویش اقدام نماید.مناقصه موظف است بالفاصله 

و در صورتی که کاال، متعلقات تحویل شده یا مراحل ساخت  کلیه پرداخت ها پس از تأیید دستگاه نظارت مناقصه انجام می شود-

اد (بر اساس نظر ناظرین مناقصه گزار) را دارا نباشد، مناقصه توسط برنده مناقصه، شرایط و مشخصات مورد نیاز و مندرج در اسن

گزار هیچ گونه مسئولیتی در خصوص نگهداري اقالم مذکور نداشته و برنده مناقصه موظف است بالفاصله نسبت به تعمیر، تعویض 

 یا اصالح سیستم و بازگردادندن و حمل اقالم مرجوعی با هزینه خویش اقدام نماید . 

للغیر شناخته شود مناقصه گزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و حق اقدام قانونی و مستحق  وازم تحویلی،چنانچه ل-

مطالبه خسارت وارده به تشخیص کارشناسان خود را خواهد داشت و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض و ادعایی در این خصوص 

 را از خود سلب و ساقط می نماید. 

صه موظف است، نسبت به تهیه و تحویل تجهیزات حفاظت انفرادي و ایمنی  پرسنلی که تحت امرش مشغول بکار برنده مناق -

 می باشند، طبق ضوابط و دستورالعملهاي ایمنی شرکت مناقصه گزار اقدام نماید.

 عهده برنده مناقصه  تجهیز و نگهداري محل استراحت و تامین مایحتاج پرسنل تحت امر برنده مناقصه (در صورت لزوم) بر-

 می باشد.

نفر از کارشناسان، بازرسین و بازدیدکنندگان و غیره که  2برنده مناقصه می بایست که کلیه پرسنل خود به انضمام تعداد حداقل -

بیمه  را (بی نام) و با هزینه خود،ب نوار نقاله حضور پیدا می کنند از طرف مناقصه گزار در طی مدت قرارداد در تونل محل  نص

                                 مسئولیت مدنی نموده و تصویر بیمه نامه مربوط را به امور حقوقی مناقصه گزار تحویل نماید.

ناظر مقیم پیش آید طی درخواست کتبی چنانچه در مدت زمان قرارداد موارد و خدماتی که در اسناد مناقصه پیش بینی نشده است، -

، مدیر خدمات فنی و ، مدیر دفتر فنیو قراردادها مدیر نظارت معاونت مالی،جلسه اي با حضور معاونت معدنی،قرارداد و برگزاري 

 و پیمانکار مراتب مورد بررسی و پس از توافق بر سر قیمت برنده مناقصه ملزم به انجام خدمات مورد نظر خواهد بود.  پشتیبانی

ه در قرارداد مانند ایمنی و سایر نواقص، تصمیمی مبنی بر تعطیلی و جلوگیري از چنانچه مناقصه گزار به واسطه موارد ذکر شد -

 ادامه کار بگیرد، برنده مناقصه حق اعتراض و تقاضاي جبران خسارت را نخواهد داشت.

 د.برنده مناقصه مکلف است از کارکنان ایرانی و یا کارکنان بیگانه داراي پروانه اقامت و اجازه کار استفاده نمای -

 برنده مناقصه بدون اجازه کتبی مناقصه گزار، حق واگذاري و یا انتقال این قرارداد را کالً یا جزاً به غیرندارد.    -

 پرداخت کلیه کسورات قانونی و حقوق دولتی اعم از بیمه، مالیات، عوارض حوادث ناشی از کار و غیره برعهده برنده مناقصه 

 می باشد.

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              امضاء اشخاص حقیقی : نام و نام خانوادگی و 
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برنده مناقصه می بایست کلیه اصول و  مقررات و دستورالعمل هاي ایمنی را در مورد خود و افراد تحت امرش رعایت نماید و 

مناقصه یا اشخاص ثالث، حادثه اي اعم از نقص عضو و یا حوادث منجر چنانچه بنحوي از انحاء براي خود و افراد تحت امر برنده 

به فوت بوجود آید برنده مناقصه مکلف به انجام، اجرا و رعایت کلیه تعهدات پرسنلی، ایمنی، خدماتی و سایر موارد براساس 

مقامات مربوطه و اولیاي دم باشد. در  قوانین، اسناد مناقصه و متن قرارداد بوده و  موظف است در مراجع قانونی حاضر و جوابگوي

صورتی که از این رهگذر خساراتی به مناقصه گزار(در راستاي احکام صادره محاکم قضایی و یا به هرنحوي) وارد آید پرداخت 

برآورد کلیه خسارات وارده برعهده برنده مناقصه  بوده و مناقصه گزار مختار است میزان خسارت را (برابر نظر کارشناسان خود) 

و از محل مطالبات و یا سپرده برنده مناقصه برداشت نماید و برنده مناقصه حق هر گونه اعتراضی را از خود در حال و آینده سلب 

 و ساقط می نماید.

 تعهدات مناقصه گزار:-7

ت جابجایی لوازم برنده تجهیزات الزم برقی (کابل، کلید وغیره) و جرثقیل جه ،تامین الکترو موتور، گیربکس، برق مورد نیاز -

و داخل منطقه طزره بر عهده مناقصه گزار می باشد. چراغ تونلی  مناقصه در حین انجام فعالیت هاي موضوع مناقصه در بیرون تونل

 وکاله ایمنی بصورت امانت در اختیار برنده مناقصه قرار خواهد گرفت.

 ) را صادر نماید.طزرهبرناکی منطقه ناقصه در محدوده پیمان(مناقصه گزار موظف است مجوز الزم جهت تردد پرسنل برنده م-

گرم در صورت دایر بودن رستوران در اختیار کارکنان  يصورت درخواست برنده مناقصه و موافقت مناقصه گزار، یک وعده غذا در -

 .برنده مناقصه قرار داده می شود 

در اختیار کارکنان برنده مناقصه قرار داده می  حلی جهت اسکانمصورت درخواست برنده مناقصه و موافقت مناقصه گزار،  در -

ه ده برنده مناقصلیکن از زمان تحویل محل، مسئولیت نگهداري، تجهیز و کلیه اتفاقات حادث شده در مکان مذکور بر عه شود

 . خواهد بود

از صورت وضعیت برنده مناقصه کسر  طبق قیمت اعالمی توسط مناقصه گزارچنانچه خدماتی توسط مناقصه گزار ارائه گردد  -

 .خواهد شد

 : دستگاه نظارت -9

نفر از افراد با تجربه  هاي مالی برنده مناقصه، یکمناقصه گزار جهت حسن اجراي مفاد مندرج در مناقصه و تایید صورت وضعیت

 را به عنوان ناظر مقیم خود معرفی خواهد نمود. 

 تضمین شرکت در مناقصه: -10

می باشد که مناقصه گر میبایست وجه آن را ) یالر 150،000،000یال(ر یلیونو پنجاه م یکصددر مناقصه به مبلغ تضمین شرکت 

Iبه حساب شبا به شماره  R-100170000000105687922007  شعبه  یبانک ملنزد  0105687922007و یا به شماره حساب

یز و اصل فیش مربوطه را در پاکت الف قرار دهد و همراه با بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی وار شاهرود یالبرز شرق

پیشنهاد خود به شرکت تسلیم نماید و یا ضمانتنامه بانکی پرفراژ شده معادل مبلغ فوق با اعتبارحداقل سه ماه که قابل تمدید به 

درخواست کتبی از مطالبات تأیید مدت سه ماه دیگر باشد و بدون قید و شرط در وجه شرکت زغالسنگ البرز شرقی و یا اینکه با 

 شده متقاضی در حوزه مالی شرکت بلوکه گردیده و تائیدیه آن در پاکت الف تحویل نماید.

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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 تضامین: -11

 دات :تضمین انجام تعه-11-1

) از مبلغ قرارداد را جهت تضمین انجام تعهدات 10%درصد( ده موظف است همزمان با امضاي این قرارداد، معادلبرنده مناقصه 

خسارت وارده و جرائم را مناقصه گزار ، مناقصهدر صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این  ارائه دهد. مناقصه گزاربه 

مسترد خواهد برنده مناقصه نماید و در غیر اینصورت پس از خاتمه دوره گارانتی مندرج در قرارداد به  راساً از محل مذکور برداشت

 .شد

 تضمین حسن اجراي کار:-11-2

به عنوان سپرده  %10از هر صورت وضعیت اعالم شده توسط برنده مناقصه که به تائید نهایی ناظر قرارداد رسیده باشد معادل 

و  مناقصهمابقی پس از کسر کسور قانونی قابل پرداخت خواهد بود، بدیهی است در صورت اجراي کامل حسن انجام کار کسر و 

ارائه مفاصاً حساب از سازمان تامین اجتماعی، در پایان  ،درخواست برنده مناقصه و تائید ناظر قرارداد و مدیر قراردادها و نظارت

 به برنده مناقصه پرداخت خواهد گردید. وجه  یصتخصدر صورت  و پس از پایان دوره گارانتی، قرارداد

 :تضمین پیش پرداخت -11-3

% (بیست درصد ) از مبلغ کل قرارداد را بعنوان  20برنده مناقصه موظف است همزمان با امضاي این قرارداد،تضمینی معادل 

برنده مناقصه  مبلغ آن به روش ذیل به ضمانت پیش پرداخت به مناقصه گزار ارائه دهد. این تضمین پس از بازپرداخت و استهالك

 مسترد خواهد شد.

 مابقی در زمان واریز صورت وضعیت دوم کسر  %50از مبلغ پیش پرداخت در زمان واریز صورت وضعیت اول و %50معادل 

 می شود. به گونه اي که پس از پرداخت صورت وضعیت دوم، مبلغ پیش پرداخت صفر گردد.

 نحوه پرداخت:  -12

مبلغ کل  %20، معادل ناقصه و پس از اخذ تضمین مناسبدرخواست کتبی برنده مصه گزار پس از انعقاد قرارداد، در صورت ناقم -

 به حساب برنده مناقصه واریز می نماید. ،معامله را به عنوان پیش پرداخت

 ریز صورت وضعیت دوم کسر مابقی در زمان وا %50از مبلغ پیش پرداخت در زمان واریز صورت وضعیت اول و %50معادل  -

 می شود. به گونه اي که پس از پرداخت صورت وضعیت دوم، مبلغ پیش پرداخت صفر گردد.

مبلغ پیمان را پس از کسر کسورات قانونی و  %50کار و تایید آن توسط ناظر قرارداد، معادل  %50مناقصه گزار پس از انجام  -

 اید.برنده مناقصه واریز می نم قراردادي به حساب

مبلغ پیمان را پس از کسر کسورات قانونی و  %30کار و تایید آن توسط ناظر قرارداد، معادل  %70مناقصه گزار پس از انجام  -

 برنده مناقصه واریز می نماید. قراردادي به حساب

دیگر از مبلغ کل  %20توسط دستگاه نظارت،  مناقصه گزار پس از تحویل موقت کار وتأیید کمی و کیفی انجام موضوع مناقصه -

 برنده مناقصه واریز می نماید.  قرارداد را پس از کسرکسورات قانونی و قراردادي و ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی به حساب

مناقصه گزار پس از پایان دوره گارانتی و اخذ تأیید کمی و کیفی اقالم موضوع مناقصه توسط دستگاه نظارت و کسر کلیه  - 

 نونی،مبالغ حسن انجام کار کسر شده از برنده مناقصه را به حساب وي واریز می نماید.کسورات قا

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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 تعلل و تأخیر در تحویل و راه اندازي: -13

س از پایان مهلت مقرر، نسبت به تحویل، نصب و راه اندازي اقالم موضوع مناقصه اقدام ننماید، به ازاي چنانچه برنده مناقصه پ -

ریال) تحت عنوان وجه التزام پرداخت خواهد نمود که مبلغ  5،000،000هر روز تأخیر برنده مناقصه،معادل پنج میلیون ریال (

رارداد و مطالبات برنده مناقصه، تأمین و مازاد بر آن از طرق قانونی اخذ جریمه مذکور از محل سپرده شرکت در مناقصه، تضامین ق

می گردد. مناقصه گزار می تواند همزمان با دریافت وجه التزام نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام نماید وکلیه خسارات وارده به 

ق قانونی اخذ نماید و برنده مناقصه حق هرگونه مناقصه گزار را طبق محاسبه کارشناسان خود از محل مطالبات، تضامین و دیگرطر

 ادعا و اعتراض را ازخود سلب و ساقط می نماید.

و در صورت  گرددمدت شش ماه توسط برنده مناقصه گارانتی  می بایستلوازم تحویلی و همچنین عملیات نصب آنها  توضیح:

 یر یا انتقال و در صورت عدم امکان تعمیر، جایگزین نمودنبروز هر گونه نقص و خرابی در این مدت کلیه هزینه هاي بازدید، تعم

براي این منظور مناقصه گزار مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل، کتباً به برنده  .غیره برعهده برنده مناقصه می باشد وسایل و

زار، نواقص موجود رارفع نماید. هرگاه روز بعد از ابالغ مناقصه گ 3مناقصه ابالغ می کند و برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت

اقص را راسأ و یا به هر برنده مناقصه در انجام تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند، مناقصه گزار حق دارد آن معایت و نو

ن هزینه باالسري از محل مطالبات شامل صورت وضعیت، حس %30صالح بداند رفع کند و هزینه تمام شده به اضافه ترتیب که 

الزم به ذکر است با توجه به اینکه کلیه خدمات موضوع مناقصه بر عهده و توسط برنده انجام کار و ضمانت نامه ها اخذ نماید.

 مناقصه انجام خواهد شد لذا دالیل و توجیهات وي در خصوص عدم پذیرش هر یک از ایرادات به وجود آمده مسموع نخواهد بود.

 مناقصه و تحویل و گشایش پیشنهادها :حداکثر زمان دریافت اسناد  -14

 (مراجعه به سایت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی)  19/12/99وقت اداري مورخ ازتاریخ انتشار آگهی لغایت پایان -14-1

سه پاکت جداگانه مناقصه باید پیشنهادات خود را در پاکت سربسته الك و مهر شده که حاوي  تجدیدداوطلب شرکت در-14-2

شرکت به دبیرخانه حراست  19/12/99مورخ 15:00باشد به ترتیب بندهاي بعدي تنظیم و حداکثر تا ساعت ـ ج)( الف ـ ب 

 مناقصه گر تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

( در صورت صالحدید .اتپیشنهاد تاریخ آخرین مهلت تحویلاز  تقویمی روز 10حداکثر ظرف مدت  بازگشایی پاکت ها -14-3

 الت، پیشنهاددهندگان می توانند در جلسه بازگشایی حضور داشته باشند)کمیسیون معام

شامل  ،شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهاد هاي خود را باید در پاکت هاي جداگانه دربسته ومهر شده-15

صه مهر و امضاء شده(پاکت ب ) و و اسناد مناق ، مدارك مورد درخواست مناقصه گزاربازرگانی -پیشنهاد فنی،الف ) تضمین(پاکت

  .تحویل کمیسیون معامالت نمایندپیشنهاد قیمت( پاکت ج ) گذاشته و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و دربسته ومهر شده 

مناقصه گزار موظف است همه پیشنهاد هاي ارائه شده در مهلت مقرر را از شرکت کنندگان دریافت، ثبت و تا جلسه  -16

  پاکت ها صیانت نماید. بازگشایی از

 ده درج و در مهلت مقرر به دستگاهبرروي پاکات فوق باید شماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد دهن -17

مناقصه گزار تحویل و رسید که درآن ساعت و تاریخ قید شده باشد را دریافت نماید. این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال دیر 

روز از  10نرسیدن پاکات مناقصه به هر طریقی ( پست و ...) را ندارد. پاکات الف و ب و ج واصله حدکثر ظرف مدت رسیدن و یا 

 آخرین مهلت تحویل در دفتر کمیسیون محترم معامالت این شرکت باز و رسیدگی خواهد شد. 

 و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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و مشخصات را قبل از انقضاء مدت تسلیم پیشنهادها براي خود تمدید، تغییر، اصالح یا جایگزینی اسناد مناقصه گزار حق  -18

رتیکه محفوظ می دارد و اگرچنین موردي پیش آید مراتب به دعوت شدگان متناسب با زمان مورد نیاز ابالغ می گردد و در صو

 پیشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا بنماید .

هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارك مناقصه ابهامی داشته باشد - 19

تحویل پاکت هاي الف، ب، ج مناقصه، مراتب را کتباً به مدیریت مناقصه گزار اطالع روز قبل از آخرین مهلت  5بایستی حداکثر تا 

دهند تا در مهلت ارائه پیشنهادات پاسخ مقتضی ارائه گردد. هر نوع توضیح یا تجدید نظر و یا تغییر و اضافه یا حذف مطلبی به 

ارسال ی گردد و چنانچه پیشنهادي قبل ازقصه منظور ممدارك مناقصه از طریق رسمی انجام می شود و این ضمائم جزء مدارك منا

ضمیمه مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را به منظور انجام تغییرات و اصالحات الزم بنماید. 

ورت دستگاه نظارت از آنجائیکه ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر قیمتها باشد در این ص

مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوي که آنان 

  فرصت کافی براي اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود داشته باشند .

 باید فقط محتوي ضمانتنامه باشد. "الف "پاکت -20

 .ریال) 000،150،000یکصد و پنجاه میلیون ریال(مناقصه مبلغ تجدید در تضمین شرکت  -

 خودداري شود . "الف "از ارائه هر گونه وجه نقد، چک مسافرتی و چک تضمین شده بانکی درپاکت  -

 باید حاوي مدارك زیر باشد : "ب  "پاکت  -21

رسال شده باشد براي اشخاص حقوقی، بر طبق اساسنامه اسناد مناقصه و هر نوع ضمائم و مدارکی که بعداً از طرف مناقصه گزار ا-

 امضاء شود. می بایست  حقیقی توسط شخص پیشنهاد دهنده اصصاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده و نیز براي اشخشرکت، توسط 

صل آگهی آخرین پیش نویس قرارداد ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مطابق با روگرفت برابر ا-

 مجاز براي اشخاص حقوقی و امضاء براي اشخاص حقیقی. در روزنامه رسمی توسط صاحب و یا صاحبان امضاء تغییرات شرکت مندرج 

 از درج هرگونه قیمت یا مبلغ پیشنهادي در پیش نویس قرارداد جداً خودداري گردد.  تذکر:

ی اداره ثبت شرکتها مبنی بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و آگهی روزنامه ارائه روگرفت برابر اصل شده اساسنامه شرکت و گواه-

رسمی کشوري مبنی بر آخرین تغییرات شرکت و معرفی صاحبان امضاءهاي مجاز با ذکر حدود اختیارات و در صورتیکه دارندگان 

ت از طرف مسئولین شرکت پیشنهاد بدهد، امضاء مجاز در اساسنامه حق دادن وکالت به غیر داشته باشند، پیشنهاد دهنده به وکال

 تسلیم دارد. رونوشت مصدق وکالت نامه رسمی خود را همراه با پیشنهاد به مناقصه گزارباید 

 ارائه روگرفت برابر اصل شده پروانه فعالیت براي اشخاص حقوقی. -

 .براي اشخاص حقیقی امضاء براي اشخاص حقوقی وبرنامه زمانی مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور  -

 .براي اشخاص حقیقی براي اشخاص حقوقی و امضاءچک لیست حاوي اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور  -

 .براي اشخاص حقیقی براي اشخاص حقوقی و امضاءممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور  فرمهاي مبارزه با پولشویی و تضامین-

و مستندات مالی مبنی بر توان و ظرفیت هاي الزم مالی جهت شروع کار (گردش مالی حسابهاي بانکی، اوراق  ارائه مدارك-

 سپرده بانکی و ...)

 مشخصات فنی تجهیز پیشنهادي. -

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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 گارانتی بطور شفاف ذکر گردیده باشد. نمونه برگ گارانتی که در آن شرایط-

 باید محتوي مدارك زیر باشد : "ج"پاکت  -22

قیمت   )13(صفحه  قیمت بدون قید و شرط و به صورت مهر و امضاء شده ( پیشنهاد قیمت صرفاً در فرم پیشنهاد برگ پیشنهاد-

 .منضم به اسناد مناقصه درج شود) 

 ارائه برگ آنالیز پیشنهاد قیمت منطبق با شرح خدمات موضوع مناقصه به تفکیک هر آیتم. -

 می باشد. مختار کلیه پیشنهادات  در رد یا قبول یک یا شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی -

 ضمانت نامه نفر دوم شد و در مناقصه بقیه شرکت کنندگان آزاد خواهد مناقصه، تضمین شرکت پس از تعیین برنده یا برندگان -

 .دریافت ضمانت نامه انجام تعهدات از برنده مناقصه آزاد خواهد گردید پس از

صورت اختالف بین مبلغ عددي و حروفی  در ـ پیشنهاد قیمت می بایستی هم بصورت حروفی و هم بصورت عددي اعالم گردد و

 مبلغ حروفی، مالك قرارخواهد گرفت. 

قلم خوردگی نداشته و حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص  هر از پیشنهادهاي مناقصه باید -

به پیشنهادهاي مخدوش، مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختالف داشته و یا بعد از مدت مقرر باشد. 

 در آگهی برسد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 .باشد ترین با قیمت کارشناسی، مناسب قیمت پیشنهادي وي پس از مقایسه کهخواهد بود،پیشنهاد دهنده اي  ده مناقصهبرن-

برنده مناقصه موظف است پس از ابالغ برنده شدگان، تا زمان انعقاد رسمی قرارداد و طی مراحل قانونی مربوط به آن، نسبت به انجام  -23

 ادي و براساس مفاد پیش نویس قرارداد و برنامه اعالمی از طرف مناقصه گزار اقدام نماید.موضوع مناقصه طبق قیمت پیشنه

باید به مهر و امضاي مجاز صاحبان امضاء مجاز شرکت  "ج"و "ب"کلیه صفحات مربوط به مدارك ارسالی در پاکتهاي  -24

صالحدید اعضاء کمیسیون معامالت پاکت  داراي نقص باشد به "ج"و  "ب "پیشنهاد دهنده رسیده باشد، درصورتیکه پاکت

 در قالب استعالم باز و مورد بررسی قرار میگیرد.  "ج"و "ب"

دریافت  البرز شرقی شرکت معادن زغالسنگ مناقصه گر باید کلیه اسناد مناقصه را بشرح چک لیست پیوست اسناد از سایت -25

اسناد مناقصه به مهر  صورتیکه یک یا چند قسمت از د خود نماید و درآنها امضاء و ضمیمه پیشنها و بدون تغییر یا حذف قسمتی از

دهنده تلقی  دهنده نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد و امضاي پیشنهاد

  خواهد شد.

ی شده، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه جزء در مواردي که در اسناد پیش بین -26

 .نمایند

  و پیمان و اجراي آن می باشد، مورد قبول پیشنهاد دهنده است. کلیه مقررات جاري که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه-27

خواهد   اند، مناقصه ابطالهرگاه در مناقصه اي اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگانی به زیان مناقصه گزار تبانی کرده  -28

 شد و نام مناقصه گران متخلف در لیست سیاه شرکت قرار میگیرد و گزارش به مراجع ذیربط ارسال خواهد گردید.

چنانچه برنده مناقصه تمام یا قسمت عمده عملیات مورد پیمان خود را بدون داشتن مجوز از دستگاه نظارت مناقصه گزار  -29

دیگري واگذار نماید موجب ثبوت حق فسخ براي مناقصه گزار خواهد شد، ولی درهرحال واگذاري  به شخص حقیقی یا حقوقی

 قسمتی از کار به غیر با مجوز مناقصه گزار رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود. 

 و مهر اشخاص حقوقی:نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور               نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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برنده مناقصه باید حداکثر پانزده روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او، نسبت به تحویل تضمین انجام تعهدات اقدام نماید  -30

در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه او بدون مراجعه به مراجع قضائی به نفع مناقصه گزار ضبط می شود و برنده مناقصه 

 ت حق هیچ گونه اعتراض یا ادعائی نخواهد داشت و در مهلت پیش بینی شده مراتب به نفر دوم جهت ارایه از این باب

تضمین انجام تعهدات ابالغ و در صورت تحویل تضمین در مهلت پیش بینی شده با وي قرارداد منعقد خواهد شد. در صورت عدم 

تضمین شرکت در مناقصه وي نیز به نفع مناقصه گزار ضبط و تحویل تضمین انجام تعهدات در مهلت مذکور توسط نفر دوم 

 مناقصه تجدید خواهد شد. 

تضمین مربوط به شرکت کنندگانی که برنده اول یا دوم نشده اند بالفاصله پس ازتعیین برنده مناقصه مسترد خواهد شد  -31

 د خواهد شد.وتضمین شرکت درمناقصه برنده اول و دوم مناقصه پس از انعقاد قرارداد مستر

میزان کاال یا خدمات موضوع  در طول مدت قرارداد، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به عنوان مناقصه گزار اختیار دارد -32

را  کارهاي جدید مرتبط با موضوع پیمانو، افزایش دهد ) با همان شرایط و نرخ پیمان25%تا سقف بیست و پنج درصد(  را معامله

مبلغ کل پیمان فراتر  %25به گونه اي که سر جمع مبالغ افزوده شده از  افزایش دهد ) مبلغ کل پیمان10%ف(تا سق با یک ابالغ

 افزایش دهد و برنده مناقصه موظف است با همان نرخ و شرایط این قرارداد، خدمات مندرج در قرارداد را انجام دهد.  نرود

 می باشد. روز)90روز ( نود حویل محل کاربرنده مناقصه و تمدت پیمان از تاریخ ابالغ به  -33

 قیمتها، مناقصه گر بایستی با مطالعه مشخصات عمومی و خصوصی پیمان، بازدید از محل کار و اطالع از شرایط و نوسانات -34

 . عدم اطالع از شرایط اجراي کار متعذر شود نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نماید و نمیتواند به استناد کمبود مدارك و

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی در انجام عملیات موضوع مناقصه بصورت جزئی یا کلی و واگذاري به یک یا چند شرکت – 35

 و همچنین در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد و این حق را براي خود محفوظ میدارد.

ارسال   کت معادن زغالسنگ البرز شرقی به سازمان تأمین اجتماعیاز آنجا که یک نسخه از قراردادهاي منعقد شده در شر -36

می گردد حضور و شرکت تمامی مستمري بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ( به عنوان اشخاص حقیقی) در مناقصات 

پیشنهادي وي نسبت به سایرین  ممنوع بوده و چنانچه فرد متقاضی با علم به این موضوع اقدام به ارائه قیمت نماید، اگرچه قیمت

 کمتر باشد پیشنهاد وي مردود و از لیست متقاضیان حذف خواهد شد.

از سه فقره باشد، قابل رسیدگی بوده و مورد  :در صورتیکه پیشنهادهاي رسیده کمتر حد نصاب رسیدگی به پیشنهادها-37

 ن اسناد باشد، بعنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.بررسی قرار خواهد گرفت و حتی یک پیشنهاد که حائزشرایط مندرج درای

امور  قسمت 023-32394061شرکت کنندگان در مناقصه در صورت نیاز به هرگونه اطالعات اضافی می توانند با شماره  -38

  قراردادها، تماس حاصل نمایند.

مناقصه از سایت شرکت معادن زغالسنگ  اسناداز افرادي که قصد شرکت در مناقصه دارند، تقاضا می شود، پس از دریافت  -39

همراه یک شماره  البرز شرقی حتما طی تماس تلفنی و یا مراجعه حضوري به امور قراردادهاي شرکت و اعالم مشخصات فردي به

رسانی  مناقصه اطالع تماس همراه و ثابت آمادگی خود را اعالم نمایند تا در صورت تغییرات احتمالی و انجام اصالحات اسناد

انجام شود.در صورت عدم اطالع رسانی توسط متقاضیان، مسئولیت هر گونه اصالح و تغییرات احتمالی اسناد مناقصه بر عهده 

 شخص متقاضی می باشد.

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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 10/12/1399 - 9930023شماره مناقصه تجدید یشنهاد قیمت برگ پ

جهت انجام شرایط عمومی و خصوصی و کلیه مدارك،  شرایط مناقصه، امضاء کننده زیر پس از آگاهی کامل با بررسی و مطالعه

منطقه  یمتعلقات دراکلن تونل برناک یرو سا یکرول ی،نوار نقاله به همراه شاس ينصب و راه انداز ید،خرخدمات موضوع 

انجام خدمات مندرج  و نیز متر) 450 یال 200%در حدفاصل  10متر با تلرانس  220درجه به متراژ  16 یبطزره ( ش یمعدن

 به شرح جداول زیر اعالم نمائید. در اسناد مناقصه، قیمت پیشنهادي خود را

 EP۶۰۰نوار نقاله  مناقصه جدول پیشنهاد قیمت

 (ریال)هرردیف قیمت  (ریال)واحدقیمت  مشخصات فنی  نام کاال ردیف

سانتی متر )، ضخامت  80 عرض (،Ep 600حداقل  نوار نقاله (الستیکی) 1

 الیه یکپارچه 4+2میلی متر)،  1±میلی متر  11(

  

 4قوطی،لوله و ناودان، نبشی با ضخامت حداقل  شاسی 2

 میلی متر 5میلی متر و حداکثر 

  

 90سانتی متر و 30رولیک 3

 سانتی متر

(ضخامت  بلبرینگ قابل تعویضلوله بدون درز، 

 )سانتی متر 12میلی متر و قطر 5بدنه رولیک

  

 300(بدون آج) در ابعاد  ساده متر میلی 3ورق سینی 4

 سانتی متر 110سانتی متر در 

  

   طبق نمونه موجود در محل بازدید طلبک درام 5

نمونه موجود در محل میلی متر و طبق  4ورق  سانتی متر 30پایه رولیک  6

 بازدید

  

میلی متر و طبق نمونه موجود در محل  10ورق  سانتی متر 90پایه رولیک  7

 بازدید

  

   در سایز مورد نیاز و به مقدار الزم پیچ،  مهره و واشر  8

و لوازم  چوبی تراورس 9

 مربوطه

   به مقدار الزم و طبق نمونه موجود در محل بازدید

مقدار الزم جهت اتصال پایه شاسی به به  میخ ریل 10

 تراورس هاي چوبی

  

   طبق نمونه موجود در محل بازدید فیدر تغذیه نوار 11

   جفت و طبق نمونه موجود در محل بازدید 20 رولیک هادي 12

    هزینه نصب و راه اندازي  13

  قیمت کل 

فاکتور توسط  ارائهمذکور پس از و عوارض  اتیمال .بر ارزش افزوده ارائه گردد اتیبدون در نظر گرفتن مال یستیبا قیمت هاي پیشنهادي نکته:

 .گردد یپرداخت م طیشرا نیمربوطه به واجد نیقوان تیبرنده مناقصه و با رعا

 شماره تلفن و دورنگار:                                                                                                                :پیشنهاد دهندهنشانی 

 تلفن همراه :                       شناسه ملی:                                                         کد پستی:                                        

 پیشنهاد دهنده امضاء و مـهر                                                              آدرس و ایمیل جهت مکاتبه:                                      
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 تعهد می نمایم که :  انتخاب شوم پیمانکاراینجانب به عنوان چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و  -

 جانب کسر گردد. الف) هزینه آگهی روزنامه ها از سپرده شرکت در مناقصه و یا مطالبات این

صه حداکثر،           شرایط مناق ضمین انجام تعهدات را طبق مفاد  ضاء نمایم و ت صه ام سناد و مدارك مناق ساس فرم ا ب) قرارداد را برا

 روز بعد از اعالم برندگی ) تسلیم نمایم.  15ظرف مدت اعالم شده از تاریخ ابالغ برنده شدن ( حداکثر 

 باشد. مناسب ترینه مبلغ پیشنهادي وي پس از مقایسه با قیمت کارشناسی است ک ه ايدهند برنده مناقصه، پیشنهادتبصره: 

شروع بکار نمایم      صه گزار  صه، تمهیدات الزم را فراهم نموده و با نظر مناق ج) ظرف مدت مقرر در پیمان از زمان ابالغ برنده مناق

 رسانم.و کلیه عملیات موضوع مناقصه را حداکثر در مدت قرارداد به اتمام ب

 د) ضمناً بدینوسیله موافقت و تأئید و تعهد می نمایم که:

 این پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشائی پاکات به مدت حداقل شش ماه داراي اعتبار میباشد. -1

 کلیه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میشود و الزم االجرا میباشد.  -2

 گزار الزامی براي واگذاري کار به هر یک از پیشنهادات را ندارد.م که دستگاه مناقصهاطالع کامل دار -3

ــت   -4 ــده اس ــه گزار قرارگیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نش ــتگاه مناقص ــنهاد مورد قبول دس هرگاه این پیش

صه     شنهاد ابالغ قبولی بعنوان یک تعهد الزم االجراء براي برنده مناق شرایط کار، عملیات    پی صورت آماده بودن  تلقی گردد و در 

صه            ضمن اینکه انعقاد قرارداد با برنده مناق شروع نمایم.  صه گزار  صه و با هماهنگی مناق شرایط مناق صه را با همان  ضوع مناق مو

 ظرف مهلت مقرر الزامی می باشد. 

صه      -5 سناد مناق شرایط طبق ا شنهادي را با لحاظ نمودن جمیع  سود مورد نظر خود اعالم نموده   قیمت پی و به و با در نظرگرفتن 

 نخواهم کرد. اضافه بهائی را مطالبه  علت عدم اطالع

 

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

 

 تاریخ  :

 نشانی :                            
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 قرارداد

 644به شماره ثبت  4111- 4784-9977داراي کد اقتصادي  شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی فی مابینخرید این قرارداد 

به نمایندگی آقاي  023-32394041-4به نشانی شاهرود، بلوار شهید آیت ا... بهشتی، تلفن:  10480037917و با شناسه ملی 

نامیده می شود از یک طرف » کارفرما« و یکی از اعضاء هیاٌت مدیره که از این پس به اختصاربا سمت مدیرعامل  منصور شریف

با سمت مدیر عامل و  .............................به نمایندگی  ...................و با شناسه ملی  ...........به شماره ثبت  .................و 

این پس  که از .................................. :تلفن .......................................................به نشانی: رئیس هیات مدیره  ..............

 منعقد می گردد. طرفنامیده میشود از  »پیمانکار«به اختصار

منطقه  یت جهت اکلن نوار تونل برناکمتعلقا یرو سا یکرول ی،نوار نقاله به همراه شاس ينصب و راه انداز ید،خرنظر به اینکه 

شرکت معادن ) يمتر از دهانه ورود 450 یال 200%در حدفاصل  10متر با تلرانس  220درجه به متراژ  16 یبطزره ( ش یمعدن

اي اعالم داشته که توانایی الزم جهت تامین آن را مطابق با مشخصات مدنظر دارد و بر پیمانکارمی باشد و ی زغالسنگ البرز شرق

انجام این کار اعالم آمادگی نموده است لذا طرفین نسبت به انعقاد قرارداد حاضر اقدام و طبق مواد، مفاد و مندرجات آن به شرح 

 ذیل توافق نمودند:

 ) موضوع قرارداد:1ماده

طزره  یمنطقه معدن یمتعلقات جهت اکلن نوار تونل برناک یرو سا یکرول ی،نوار نقاله به همراه شاس ينصب و راه انداز ید،خر

 2مندرج در ماده به شرح  )يمتر از دهانه ورود 450 یال 200%در حدفاصل  10متر با تلرانس  220درجه به متراژ  16 یبش(

  قرارداد:

  قرارداد: 1) شرح اقالم مندرج در موضوع ماده 2ماده

 عملیات اجرایی و فنی: -2-1

 . مورد نیاز تأمین لوازم و تجهیزات -2-1-1

متعلقات  نصب و مونتاژ شامل جوشکاري، فلزکاري و رنگ آمیزي(ضد زنگ) شاسی و کلیه مراحل نصب از قبیلانجام  -2-1-2

 .نوار نقاله، الکترو موتور و گیربکس بصورت استاندارد

کلیه مراحل ماشین کاري، جوشکاري و فلزکاري در خارج از تونل صورت می گیرد و در صورت نیاز مبرم به خدمات مذکور  :1تبصره

 صورت پذیرد. کارفرمامی بایست با تأیید و طبق دستورالعمل هاي ایمنی 

 کارفرمایت مدنظر نوار نقاله بصورت استاندارد و مطابق با کمیت و کیف سیستم راه اندازي و تحویل کامل -2-1-3

قرار  کارفرماتأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز به غیر از مواردي که مسئولیت تامین آنها در اسناد به صراحت بر عهده  :2تبصره 

 می باشد. پیمانکارگرفته است، بر عهده 

 توضیحات : -2-2

بل، کلید وغیره) و جرثقیل جهت جابجایی لوازم تجهیزات الزم برقی (کا ،تامین الکترو موتور، گیربکس، برق مورد نیاز -2-2-1

می باشد. چراغ تونلی،  کارفرماو داخل منطقه طزره بر عهده  در بیرون تونلموضوع قرارداد در حین انجام فعالیت هاي  پیمانکار

 قرار خواهد گرفت. پیمانکارامانت در اختیار  بصورتو تجهیزات انفرادي مورد نیاز  کاله ایمنی 
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 30ولیک ر جفت پایه 3ردیف شاسی رولیک که هرکدام از ردیف ها داراي 3داراي "متر می باشد که اوال 3هر شاسی نوار به طول  -2-2-2

سانتی 30متر یک جفت رولیک هادي 10هر  سانتی متر در زیر صفحه است و 90رولیکجفت پایه  1داراي  "سانتی متري باالي صفحه وثانیا

 سانتی متر از یکدیگر می باشد. 150و با فاصله  %25±سانتی متر 100. همچنین می بایست پایه با ارتفاع نصب گرددمتر

منطقه طزره بازدید به عمل آورده و طراحی و ساخت افق اول معدن برناکی از نوار نقاله موجود در  می بایست پیمانکار -2-2-3

 طبق نمونه موجود و بازدیدي خواهد بود. جدید نوار نقاله

طبلک  در محل، طبق نمونه شاسی نوار قبلی موجود می بایست پیمانکارشاسی کشنده نوار در محل نصب شده است و  -2-2-4

 ی کشنده را نصب نماید.هاي شاس

می بایست نتیجه کار را طبق این  پیمانکارتن در ساعت باشد و  70ظرفیت بارکشی فیدر و نوار نقاله می بایست حداقل  -2-2-5

 ظرفیت تحویل نماید.

ه را به گونه اي انجام دهد و نوار نقال کارفرمامی بایست فرآیند انتقال فرآورده را طبق الگو و کیفیت مدنظر پیمانکار  -2-2-6

 تنظیم و تحویل نماید که مواد معدنی بصورت مستقیم، بدون انحراف و ریزش مواد فوق، از نوار اول بر روي نوار دوم ریخته شود.

 تاریخ شروع به کار: قرارداد،مدت ) 3ماده 

می باشد.تاریخ شروع قراداد  00/00/1390لغایت  00/00/1399از مورخه .روز) می باشد نود( روز 90 به مدتقرارداد  این مدت

روز کاري  7تا  "(از زمان تحویل کارگاه)، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه خواهد بود و پیمانکار ملزم می باشد نهایتا

 پس از اعالم برنده پیمان نسبت به تحویل گرفتن کارگاه و شروع کار اقدام نماید و در غیر اینصورت مشمول جریمه دیرکرد طبق

   نظر ناظر قرارداد می گردد.

  :و نحوه پرداخت قرارداد) بهاي 4ماده 

 قرارداد:بهاي  -4-1

 EP۶۰۰نوار نقاله جدول 

 هرردیف(ریال)قیمت  واحد(ریال)قیمت  مشخصات فنی  نام کاال ردیف

 4+2تر)، میلی م 1±میلی متر  11سانتی متر )، ضخامت ( 80 ، عرض (Ep 600حداقل  نوار نقاله (الستیکی) 1

 الیه یکپارچه

  

   میلی متر 5میلی متر و حداکثر  4قوطی،لوله و ناودان، نبشی با ضخامت حداقل  شاسی 2

سانتی  90سانتی متر و 30رولیک 3

 متر

   )cm12میلی متر و قطر 5بلبرینگ قابل تعویض(ضخامت بدنه رولیک لوله بدون درز،

   سانتی متر 110سانتی متر در 300د میلی مترساده(بدون آج) در ابعا 3ورق سینی 4

   طبق نمونه موجود در محل بازدید طلبک درام 5

   میلی متر و طبق نمونه موجود در محل بازدید 4ورق  سانتی متر 30پایه رولیک  6

   میلی متر و طبق نمونه موجود در محل بازدید 10ورق  سانتی متر 90پایه رولیک  7

   سایز مورد نیاز و به مقدار الزمدر  مهره و واشر  پیچ، 8

   به مقدار الزم و طبق نمونه موجود در محل بازدید چوبی و لوازم مربوطه تراورس 9

   به مقدار الزم جهت اتصال پایه شاسی به تراورس هاي چوبی میخ ریل 10

   طبق نمونه موجود در محل بازدید فیدر تغذیه نوار 11

   ق نمونه موجود در محل بازدیدجفت و طب 20 رولیک هادي 12

    هزینه نصب و راه اندازي  

  قیمت کل 
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به بهاي  کارفرماو تأیید امورمالی  پیمانکاررزش افزوده پس از ارائه مدارك مثبته از سوي ) ا9%: بدیهی است نه درصد (توضیح

 فوق افزوده خواهد شد.

 نحوه پرداخت: -4-2

و تایید ناظر قرارداد مبنی بر تجهیز کامل کارگاه( خرید و انتقال لوازم مورد نیاز و تجهیزات  پس از انعقاد قرارداد کارفرما -4-2-1

 واریز می نماید. پیمانکارمبلغ کل معامله را به عنوان پیش پرداخت و پس از اخذ تضمین مناسب، به حساب  %20ادل ، معکار)،

مابقی در زمان واریز صورت وضعیت دوم  %50از مبلغ پیش پرداخت در زمان واریز صورت وضعیت اول و %50معادل  -2-2-4

 یت دوم، مبلغ پیش پرداخت صفر گردد.کسر می شود. به گونه اي که پس از پرداخت صورت وضع

و  یرا پس از کسر کسورات قانون یمانمبلغ پ %50معادل وو تایید ناظر قرارداد کار  %50 معادل پس از انجام کارفرما -3-2-4

 .یدنما یم یزوار پیمانکار به حساب يقرارداد

و  یرا پس از کسر کسورات قانون یمانمبلغ پ %30دلمعا وو تایید ناظر قرارداد کار  %70 پس از انجام معادل کارفرما -4-2-4

 .یدنما یم یزوار پیمانکار به حساب يقرارداد

دیگر از مبلغ  %20توسط دستگاه نظارت،  قراردادپس از تحویل موقت کار وتأیید کمی و کیفی انجام موضوع  کارفرما -5-2-4

 واریز می نماید.  پیمانکار اصا حساب تامین اجتماعی به حسابکل قرارداد را پس از کسرکسورات قانونی و قراردادي و ارائه مف

پس از پایان دوره گارانتی و اخذ تأیید کمی و کیفی اقالم موضوع قرارداد توسط دستگاه نظارت و کسر کلیه  کارفرما -6-2-4

 را به حساب وي واریز می نماید. پیمانکارکسورات قانونی، مبالغ حسن انجام کار کسر شده از 

 :، نصب و راه اندازي) محل تحویل5ده ما

 طزره دراکلن نوار تونل برناکی منطقهکاالي موضوع قرارداد را  ،در قراردادمهلت تعیین شده موظف می باشند ظرف  پیمانکار

 نمایند. تحویل کارفرماشرکت 

  :پیمانکار ) تعهدات6ماده 

با کمیت و کیفیت  در زمان تعیین شده، برابر استانداردهاي الزم، راموضوع قرارداد  عملیات متعهد میگردند، انجام پیمانکار -6-1

 .تحویل نماید قراردادمطلوب و با نظر و هماهنگی ناظرین 

مرغوب را با موضوع قرارداد و تقلیل هزینه هاي وي کلیه عملیات  کارفرمامتعهد میگردند، به منظور رعایت منافع  پیمانکار -6-2

 کیفیت انجام دهند .ترین 

نین بنیه مالی براي انجام کار را اعتراف می نماید توانایی فنی، مدارك الزم، عوامل الزم براي اجراي کار و همچ پیمانکار -6-3

 دارا می باشد.

با علم و آگاهی و رویت محل اجراي پیمان، قرارداد را امضاء خواهد نمود و به دلیل عدم آگاهی از موقعیت پیمان و  پیمانکار-6-5

 سانات قیمت نمیتواند درخواست مبلغ اضافی عالوه بر بهاي قرارداد بنماید و موجبات تعطیلی کار را فراهم نماید. یا نو
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  می باشد. پیمانکارپاکسازي محیط کار و بازگرداندن به حالت اولیه برعهده  -6-6

که در منطقه مشغول فعالیت می باشند، باید داراي بیمه شخص ثالث و معاینه فنی  پیمانکارکلیه ماشین آالت و خودروهاي  -6-7

که نداشتن هر کدام از موارد فوق موجب جلوگیري از تردد آنها رانندگان آنها نیز می بایست گواهینامه معتبر ارائه نمایند  باشند و

 پیمانکارکلیه خسارات وارده از محل مطالبات و یا تضامین  کارفرمادر منطقه خواهد بود. در صورت بروز حادثه و ورود خسارت به 

 حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید. پیمانکاربرداشت و 

ت کلیه نکات ایمنی، بهداشت فردي و بیمه مسئولیت مدنی پرسنل اجرایی و کارگاه در حوزه موضوع پیمان بر عهده رعای -6-8

بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه اي که منجر به فوت، جرح پرسنل اجرایی و یا شخص ثالث و یا خسارت مالی به  پیمانکار

مختار است میزان خسارت را (برابر نظر  کارفرماران خسارت می باشد و ملزم به جب پیمانکاروسایل و ماشین آالت گردد، 

حق هر گونه اعتراضی را از خود در حال  پیمانکاربرداشت نماید و  پیمانکارکارشناسان خود) برآورد و از محل مطالبات و یا سپرده 

 هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. کارفرماو آینده سلب و ساقط می نماید و 

تأمین و به کارگیري پرسنل ماهر و داراي تخصص الزم و پرداخت حقوق آنان طبق قانون کار در محدوده پیمان بر عهده  -6-9

 هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. کارفرمامی باشد و  پیمانکار

اید که به انجام کار توسط سایر می بایست برنامه کاري خود را با ناظر قرارداد هماهنگ نماید و به نحوي کار نم پیمانکار -6-10

 گروه هاي اجرایی لطمه نزند.

در کلیه ایام زمان کار در محل کار حاضر و بر عملیات نظارت مستقیم داشته باشند  "متعهد خواهد شد که شخصا پیمانکار -6-11

س از تایید صالحیت توسط و در صورت عدم حضور وي می بایست بصورت کتبی نماینده اي معرفی نماید و حضور نماینده فوق پ

 مورد قبول می باشد.  کارفرما

پیمانکار میبایست از جمیع قوانین و مقررات مربوط به انجام موضوع قرارداد ( قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه  -6-12

 یترعاالً مطلع بوده و کام مسئولیت، حفاظت فنی و بهداشت کار و محیط زیست و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض)

پرسنل  یقانون يها یتمسئول یمان،در طول مدت پ یعیو منابع طب یستیز یطمح یمنی،ا ینملزومات، دستورالعمل ها، قوان یهکل

 يجهت اجرا یممستق یرغ یا یمکه مستق يهرگونه مورد ایاب و ذهاب و ،یزتجه ی،رفاه ي،فرد یمنی،ا یلوسا یهکل ینو تأمپیمانکار 

در هرحال مسئولیت عدم اجراي باشد. یم پیمانکارباشد بر عهده  یم یازپروژه مورد ن يو در تمام مراحل اجرا راردادق موضوع

  قوانین، حوادث ناشی از کار و مقررات فوق الذکر متوجه شرکت کارفرما نخواهد بود.

شخصات مورد نیاز مندرج در اسناد را بر شرایط و م ،پیمانکاردر صورتی که اقالم تحویل شده یا خدمات انجامی توسط  -6-13

موظف  پیمانکارهیچ گونه مسئولیتی در خصوص نگهداري اقالم مذکور نداشته و  کارفرمانداشته باشد،  قرارداداساس نظر ناظرین 

 نسبت به تحویل و حمل اقالم مرجوعی با هزینه خویش اقدام نماید. ،کارفرمااست بالفاصله پس از ابالغ 
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ل و در صورتی که کاال، متعلقات تحویل شده یا مراح انجام می شود قراردادکلیه پرداخت ها پس از تأیید دستگاه نظارت  -6-14

 کارفرما) را دارا نباشد،  کارفرماشرایط و مشخصات مورد نیاز و مندرج در اسناد (بر اساس نظر ناظرین  ،پیمانکارساخت توسط 

موظف است بالفاصله نسبت به تعمیر، تعویض یا اصالح  پیمانکارهیچ گونه مسئولیتی در خصوص نگهداري اقالم مذکور نداشته و 

 قالم مرجوعی با هزینه خویش اقدام نماید . سیستم و بازگردادندن و حمل ا

هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و حق اقدام قانونی  کارفرماچنانچه لوازم تحویلی، مستحق للغیر شناخته شود  -6-15

وص حق هرگونه اعتراض و ادعایی در این خص پیمانکارو مطالبه خسارت وارده به تشخیص کارشناسان خود را خواهد داشت و 

 را از خود سلب و ساقط می نماید. 

پرسنلی که تحت امرش مشغول بکار  موظف است، نسبت به تهیه و تحویل تجهیزات حفاظت انفرادي و ایمنیپیمانکار  -16-6

 می باشند، طبق ضوابط و دستورالعملهاي ایمنی شرکت کارفرما اقدام نماید.

 می باشد.پیمانکار (در صورت لزوم) بر عهده پیمانکار اج پرسنل تحت امر مایحت تجهیز و نگهداري محل استراحت و تامین -17-6

نفر از کارشناسان، بازرسین و بازدیدکنندگان و غیره  2حداقل  می بایست که کلیه پرسنل خود به انضمام تعدادپیمانکار  -18-6

را (بی نام) و با هزینه خود، بیمه مسئولیت  ی کنندحضور پیدا م نصب نوار نقاله در طی مدت قرارداد در تونل محل کارفرماکه از طرف 

  .تحویل نماید کارفرمامدنی نموده و تصویر بیمه نامه مربوط را به امور حقوقی 

چنانچه در مدت زمان قرارداد موارد و خدماتی که در اسناد مناقصه پیش بینی نشده است، پیش آید طی درخواست کتبی  -19-6

، مدیر خدمات فنی و مدیر نظارت، مدیر دفتر فنی معاونت مالی، اري جلسه اي با حضور معاونت معدنی،ناظر مقیم قرارداد و برگز

 ملزم به انجام خدمات مورد نظر خواهد بود.  پیمانکار و پیمانکار مراتب مورد بررسی و پس از توافق بر سر قیمت پشتیبانی

د مانند ایمنی و سایر نواقص، تصمیمی مبنی بر تعطیلی و جلوگیري از به واسطه موارد ذکر شده در قراردا کارفرماچنانچه  -6-20

 حق اعتراض و تقاضاي جبران خسارت را نخواهد داشت. پیمانکارادامه کار بگیرد، 

 مکلف است از کارکنان ایرانی و یا کارکنان بیگانه داراي پروانه اقامت و اجازه کار استفاده نماید. پیمانکار -6-21

ار می بایست کلیه اصول و  مقررات و دستورالعمل هاي ایمنی را در مورد خود و افراد تحت امرش رعایت نماید و پیمانک -6-22

چنانچه بنحوي از انحاء براي پیمانکار و افراد تحت امر ایشان یا اشخاص ثالث، حادثه اي اعم از نقص عضو و یا حوادث منجر به 

جرا و رعایت کلیه تعهدات پرسنلی، ایمنی، خدماتی و سایر موارد براساس قوانین، اسناد فوت بوجود آید پیمانکار مکلف به انجام، ا

و متن قرارداد بوده و موظف است در مراجع قانونی حاضر و جوابگوي مقامات مربوطه و اولیاي دم باشد. در صورتی که از  مناقصه

ی و یا به هرنحوي) وارد آید پرداخت کلیه خسارات وارده این رهگذر خساراتی به کارفرما(در راستاي احکام صادره محاکم قضای

برعهده پیمانکار  بوده و کارفرما مختار است میزان خسارت را (برابر نظر کارشناسان خود) برآورد و از محل مطالبات و یا سپرده 

 ط می نماید.پیمانکار برداشت نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را از خود در حال و آینده سلب و ساق

 : کارفرماتعهدات -7

جرثقیل جهت جابجایی لوازم تجهیزات الزم برقی (کابل، کلید وغیره) و  ،برق مورد نیاز تامین الکترو موتور، گیربکس، -7-1

ی چراغ تونلمی باشد.  کارفرمابر عهده و داخل منطقه طزره  در بیرون تونلموضوع قرارداد در حین انجام فعالیت هاي  پیمانکار

 قرار خواهد گرفت. پیمانکاروکاله ایمنی بصورت امانت در اختیار 

 ) را صادر نماید.منطقه برناکی طزرهدر محدوده پیمان( پیمانکارموظف است مجوز الزم جهت تردد پرسنل  کارفرما -7-2

ان در اختیار کارکنان گرم در صورت دایر بودن رستور يیک وعده غذا ،کارفرماو موافقت  پیمانکارصورت درخواست  در -7-3
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لیکن از  شودقرار داده می  پیمانکاردر اختیار کارکنان  محلی جهت اسکان، کارفرما و موافقت  پیمانکارصورت درخواست  در -7-4

  خواهد بود پیمانکارده زمان تحویل محل، مسئولیت نگهداري، تجهیز و کلیه اتفاقات حادث شده در مکان مذکور بر عه

 کسر خواهد شد پیمانکاراز صورت وضعیت  کارفرماطبق قیمت اعالمی توسط ارائه گردد  کارفرماچنانچه خدماتی توسط  -7-5

 و کسور قانونی : ) حقوق دولتی8ماده 

 .میباشد پیمانکارکسورات قانونی و حقوق دولتی ناشی از اجراي این قرارداد از جمله بیمه، مالیات، حوادث ناشی از کار و غیره بعهده  کلیه

 ) حق فسخ قرارداد :9ماده 

ر انجام تعهد و جبران وضع طی یک اخطار کتبی خواستا کارفرمامرتکب نقض تعهد در موارد ذیل گردد،  پیمانکاردر صورتی که 

تعهد خود را انجام نداده یا اصالح و جبران  پیمانکارموجود در مدت مشخص می گردد و در صورتی که علیرغم اخطارجبرانی، 

 می تواند قرارداد را فسخ نماید. کارفرماننماید، 

 روز. 3رها کردن و یا تعطیل کردن کار بدون وجود علل قهري بیش از  -9-1

 .کارفرماتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اخذ مجوز و اجازه کتبی از دستگاه نظارت ان -9-2

  .کارفرماعدم توانایی فنی براي انجام موضوع قرارداد، به تشخیص ناظر و کارشناسان  -9-3

 .پیمانکارتأخیر در شروع یا اتمام کار  -9-4

 مفاد قرارداد.در اجرائ هر یک از  پیمانکارسهل انگاري و بی توجهی  -9-5

می تواند با دادن ابالغ کتبی، قرارداد حاضر را یکطرفه فسخ  کارفرمادر هر زمان و بدون ایجاد شرایط فسخ فوق الذکر،  توضیح:

حق  پیمانکارپرداخت خواهد نمود و  پیمانکارمبلغ قرارداد را به نسبت موارد انجام شده تعهد، به  کارفرمانماید که در اینصورت 

 عتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید. هرگونه ا

 ) افزایش و یا کاهش :10ماده 

افزایش  ) با همان شرایط و نرخ پیمان25%تا سقف بیست و پنج درصد(  قرارداد رامیزان کاال یا خدمات موضوع میتواند  کارفرما

به گونه اي که سر جمع  افزایش دهد مبلغ کل پیمان )10%تا سقف( را با یک ابالغ کارهاي جدید مرتبط با موضوع پیماندهد و

نمی تواند در مورد کسر یا اضافه شدن مقدار مزبور به عنوان  پیمانکارو  مبلغ کل پیمان فراتر نرود %25مبالغ افزوده شده از 

 د. خسارت یا به هر عنوان دیگر اضافه مبلغی را عالوه بر بهاي تعیین شده در این قرارداد مطالبه نماین

 تعلل و تأخیر در تحویل و راه اندازي: )11ماده 

پس از پایان مهلت مقرر، نسبت به تحویل، نصب و راه اندازي اقالم موضوع قرارداد اقدام ننماید، به ازاي هر  پیمانکارچنانچه  -

هد نمود که مبلغ جریمه مذکور ریال) تحت عنوان وجه التزام پرداخت خوا 5،000،000معادل پنج میلیون ریال (،پیمانکارروز تأخیر 

 کارفرماتأمین و مازاد بر آن از طرق قانونی اخذ می گردد.  ،پیمانکاراز محل سپرده شرکت در مناقصه، تضامین قرارداد و مطالبات 

محاسبه  را طبق کارفرماالتزام نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام نماید وکلیه خسارات وارده به  می تواند همزمان با دریافت وجه

حق هرگونه ادعا و اعتراض را ازخود سلب و  پیمانکارکارشناسان خود از محل مطالبات، تضامین و دیگرطرق قانونی اخذ نماید و 

 ساقط می نماید.

و در صورت بروز هر گونه نقص  گرددمدت شش ماه گارانتی  می بایستلوازم تحویلی و همچنین عملیات نصب آنها  توضیح:

 مدت کلیه هزینه هاي بازدید، تعمیر یا انتقال و در صورت عدم امکان تعمیر، جایگزین نمودن وسایل وغیره  و خرابی در این
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می باشد که در صورت عدم انجام تعهدات پس از برآورد میزان هزینه و خسارت هاي وارده توسط کارشناسان  پیمانکارده برعه

خواهد بود و از محل تضامین یا هرگونه مطالبات  پیمانکارهزینه باالسري بر عهده  %30، پرداخت مبلغ فوق بعالوه کارفرما

 پیمانکارر است با توجه به اینکه کلیه خدمات موضوع قرارداد بر عهده و توسط کسر خواهد شد. الزم به ذک پیمانکارمثبته 

 انجام خواهد شد لذا دالیل و توجیهات وي در خصوص عدم پذیرش هر یک از ایرادات به وجود آمده مسموع نخواهد بود.

 تضامین:)12ماده 

 تضمین انجام تعهدات :-12-1

) از مبلغ قرارداد را جهت تضمین انجام تعهدات به 10%درصد( ده قرارداد، معادلموظف است همزمان با امضاي این پیمانکار 

خسارت وارده و جرائم را راساً از محل کارفرما ارائه دهد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد، کارفرما 

 مسترد خواهد شد.پیمانکار در قرارداد به مذکور برداشت نماید و در غیر اینصورت پس از خاتمه دوره گارانتی مندرج 

 تضمین حسن اجراي کار:-12-2

به عنوان سپرده حسن  %10شد معادل که به تائید نهایی ناظر قرارداد رسیده باپیمانکار از هر صورت وضعیت اعالم شده توسط 

صورت اجراي کامل قرارداد و درخواست  انجام کار کسر و مابقی پس از کسر کسور قانونی قابل پرداخت خواهد بود، بدیهی است در

و تائید ناظر قرارداد و مدیر قراردادها و نظارت، ارائه مفاصاً حساب از سازمان تامین اجتماعی، در پایان قرارداد و پس از پیمانکار 

 پرداخت خواهد گردید. پیمانکار وجه به  پایان دوره گارانتی، در صورت تخصیص

 :تضمین پیش پرداخت -12-3

% (بیست درصد ) از مبلغ کل قرارداد را بعنوان ضمانت  20موظف است همزمان با امضاي این قرارداد،تضمینی معادل مانکار پی

مسترد خواهد پیمانکار ارائه دهد. این تضمین پس از بازپرداخت و استهالك مبلغ آن به روش ذیل به کارفرما پیش پرداخت به 

 مابقی در زمان واریز صورت وضعیت دوم کسر  %50زمان واریز صورت وضعیت اول و از مبلغ پیش پرداخت در %50شد.معادل 

 می شود. به گونه اي که پس از پرداخت صورت وضعیت دوم، مبلغ پیش پرداخت صفر گردد.

 ) خسارت جانی و مالی :13ماده 

رر و زیانی به امکانات و تأسیسات و یا کارگران تحت امر وي در مدت اجراي پیمان، خسارت و یا ض پیمانکارچنانچه  -13-1

جهت جبران اقدام ننماید،  پیمانکارتأمین و یا تعمیر و یا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه  وارد نماید، ملزم به کارفرما

حق هیچگونه  مانکارپییا تضمین وي کسر نماید.  پیمانکارمجاز خواهد بود خسارت وارده را از محل کارکرد ماهیانه، مطالبات  کارفرما

 اعتراضی رادر این خصوص نخواهد داشت. 

باشد نامبرده موظف است،  پیمانکارچنانچه خسارت یا ضرر و زیان وارده بیشتر از تضمین اجراي قرارداد و یا مطالبات  تبصره:

 نسبت به کمبود کسري آن اقدام و در غیر این صورت از طریق محاکم قضایی اقدام خواهد شد.

به هر دلیل خسارت جانی و جرحی به شخص یا اشخاص و یا حیوانات اهلی و  پیمانکارنانچه در هنگام اجراي قرارداد چ-13-2

در این گونه  کارفرماوحشی وارد نماید شخصاً پاسخگوي اولیاء دم و مقامات ذیصالح قانونی و جبران خسارت وارده خواهد بود و 

  موارد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 .می باشد پیمانکارمسئولیت کیفري و حقوقی حوادث ناشی از موضوع قرارداد بعهده  -13-3
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 :اي پیمان و نوسانات قیمت و دستمزدمحل اجر ) موقعیت جغرافیایی14اده م

 اعالم و اعتراف می نماید از محل کار بازدید بعمل آورده و نسبت به کلیه عوامل جغرافیایی و طبیعی و آب و هوایی، حقوق  پیمانکار

 می بایستی  و دستمزد پرسنلی، فنی، ایمنی، تجهیزاتی و سایر شرایط عمومی پیمان و اجراي کار؛ آگاهی کامل داشته و همچنین

 از قوانین و مقررات مربوط به انجام موضوع قرارداد ( قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، دارایی، عوارض، بیمه مسئولیت، بهداشت،

محیط زیست و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه) آگاهی داشته در ضمن تمام مبالغ مندرج در قرارداد با مبالغ پیشنهادي وي در 

یکسان و همخوانی داشته و کلیه مبالغ با در نظر گرفتن تمامی شرایط فنی، خدمات مندرج در اسناد قرارداد، اوضاع  اسناد قرارداد

اقدام به عقد قرارداد نموده است و به عذر انات قیمت (حقوق و دستمزدکارگري) احوال قرارداد و نیز با اطالع کافی و کامل از نوس

ذر گردد یا از اجراي قرارداد خودداري نماید یا مبلغی اضافه بر بهاي موارد مندرج در قرارداد، در عدم اطالع نمی تواند در آینده متع

  مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. پیمانکاروارد شود  کارفرمامدت زمان قرارداد مطالبه نماید چنانچه از این رهگذر خسارتی به 

 ) واسطه و داللی: 15ماده 

ی نماید که در انعقاد این قرارداد واسطه و داللی وجود نداشته و وجهی بابت داللی نیز نپرداخته و نخواهد پرداخت اعتراف م پیمانکار

مراجعه به حق فسخ قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات بدون  کارفرماچنانچه خالف این مطلب بنحوي از انحاء معلوم شود 

 محفوظ می باشد. کارفرماورت بروز خسارت، حق مطالبه خسارت وارده براي مراجع قضایی را خواهد داشت. بدیهی است در ص

 مراجع حل اختالف : )16ماده

حل اختالف ناشی از اجراي مفاد این قرارداد در مرحله اول از طریق مذاکره دوستانه و در صورت عدم حضور یکی از طرفین جهت 

 حل و فصل خواهد شد.  کارفرمامراجع ذیصالح قضایی محل اقامت مذاکره یا عدم حصول نتیجه مورد توافق طرفین، از طریق 

 )شرایط فورس ماژور :17ماده 

در صورت بروز حوادث فورس ماژور در قرارداد شامل حوادث و اتفاقات غیرقابل پیش بینی، غیرقابل احتراز، غیرقابل کنترل -17-1

قراردادحادث شده باشدو تاثیرمستقیم و موثر بر مسئولیتهاي  که مستقل بوده و خارج از اراده و عمل متعهد باشدو درطول مدت

طرفین قرارداد داشته باشد؛ به گونه اي که مانع انجام هر یک یا تمام تعهدات قرارداد بصورت کلی یا جزیی گردد، طرفین هیچ 

 گونه مسئولیتی در مورد خسارتهاي وارده به طرف مقابل را ندارند. 

ادامه  کارفرمابه سبب فورس ماژور ناممکن گردد و بیش از سه ماه ادامه یابد یا  پیمانکارعهدات در صورتی که انجام ت-17-2

 کارهاي موضوع قرارداد را ضروري تشخیص ندهد، اختیار دارد قرارداد را یکطرفه فسخ نماید. 

 ) دستگاه نظارت :18ماده 

می باشد که نظارت بر  منطقه طزره یرمدز نظر کمی و کیفی ناظر مقیم قرارداد جهت نظارت بر عملیات موضوع قرارداد ا -18-1

  خواهد داشت. پیمانکارعملکرد روزانه و ماهانه 

و نظارت  پیمانکارصورت وضعیت هاي  مدیر قراردادها و نظارت شرکت جهت نظارت کلی، جامع و کامل بر عملکرد و تایید -18-2

 تعیین میگردد. پیمانکاربر تضامین 

مختار میباشد  کارفرما، پیمانکارگزارش ناظر مقیم قرارداد مبنی بر عدم اجراي بعضی از مفاد قرارداد توسط  در صورت تبصره:

به گزارش ناظر، نسبت به فسخ قرارداد  پیمانکارنسبت به جریمه نقدي با نظر دستگاه نظارت و در صورت تکرار و عدم توجه 

  بوده و نظر ناظر مقیم الزم االجرا است. پیمانکاروارد شود بعهده  کارفرما اقدام نماید و هرگونه خسارتی که از این رهگذر به
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 ) امانتداري:19ماده 

را به بهترین  کارفرماتعهد و ملزم میگردد که در محیط کار رعایت دقیق اخالق و رفتار اسالمی را نموده و وسایل تحویلی م پیمانکار

موظف است کلیه اطالعات دریافتی، اکتسابی و  پیمانکار. همچنین ب کامل امانتداري را رعایت نمایدات شرایط حفظ کرده و مر

در  کارفرمامانه تلقی نموده و تدابیر الزم را جهت حفاظت از آنها بکار بسته و بدون مجوز را محر کارفرماتولید شده مربوط به 

  اختیار هیچ مرجع و شخص ثالثی قرار ندهد.

 ) خسارات، جرایم و الزامات زیست محیطی:20ماده 

  الزامی است. رپیمانکااز طرف ، منابع طبیعی و بهداشت شغلی مطابق استاندارد زیست محیطیالزامات رعایت -20-1

هرگونه خسارت و جریمه ناشی از عدم رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهاي مربوطه به هر تعداد دفعات و تحت هر عنوان  -20-2

  خواهد بود. پیمانکارو در هر زمان، بر عهده و به هزینه 

 به غیر : قراردادعدم واگذاري موضوع  )21ماده 

و... به غیر ندارد و در صورت  تحت عناوین، وکالت، نمایندگیموضوع قرارداد، ذاري یا انتقال حق واگ تحت هیچ عنوان، پیمانکار

هر ه را بدون مراجعه به مراجع قضایی فسخ و مبلغ سپرده را ضبط و برداشت نماید و ب قراردادداشت  حق خواهد کارفرما تخلف

  .هد بودنخوا قراردادبر طبق مفاد  پیمانکاررافع تعهدات  حال واگذاري،

 ) الزامات حراستی :22ماده 

موظف است پس از انعقاد قرارداد به قسمت حراست شرکت واقع در ستاد مرکزي شاهرود مراجعه نموده و الزامات  پیمانکار

 حراستی مورد نظر این قسمت را امضا نمایدو ملزم می گردد مفاد مندرج در اسناد فوق را به اطالع پرسنل تحت امر خویش رسانده

 .و در قبال عدم اجراي آنها پاسخگو می باشد

 نشانی طرفین و ابالغیه ها :) 23ماده 

) 15نشانی طرفین، همان است که در صدر این قرارداد، اعالم شده است و طرفین موظف هستند در صورت تغییر نشانی پانزده (

ند تا زمانی که نشانی جدید کتباً به طرف دیگر اعالم نشده روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را کتباً به طرف دیگر اعالم کن

  است، ارسال کلیه مکاتبات، اوراق و ابالغیه ها به نشانی صدرمذکور در قرارداد، قانونی و دریافت شده تلقی میگردد.

 ) نسخ قرارداد :24ماده 

تنظیم، امضاء و مبادله گردید است.صرفاً  کارفرمات تبصره و در دو نسخه متحدالمتن در محل اقام.... ماده و  24قرارداد حاضر در

کلیه اطالعات و مندرجات تایپی آن که به امضاء صاحبان امضاء مجاز طرفین رسیده است معتبر و مالك عمل خواهد بود و هرگونه 

کم واحد می باشند قلم خوردگی و الك گرفتگی بدون امضاء صاحبان امضاي مجاز طرفین فاقد اعتبار خواهد بود که جملگی در ح

     و حاکم بر روابط حقوقی طرفین خواهد بود.
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 10/12/1399 - 9930023شماره مناقصه  تجدیدبرنامه زمانی مربوط به 

 یمنطقه معدن یمتعلقات جهت اکلن نوار تونل برناک یرو سا یکرول ی،نوار نقاله به همراه شاس ينصب و راه انداز ید،خر

 ) يمتر از دهانه ورود 450 یال 200%در حدفاصل  10متر با تلرانس  220درجه به متراژ  16 یبطزره ( ش

 

 مدت زمان الزم موضوع ردیف

 19/21/1399مورخ  00:15ساعتلغایت  11/21/1399از تاریخ  و تسلیم پیشنهاداتناد دریافت اس 1

 یشنهاداتپیل مهلت تحو ینآخر یخاز تار یمیروز تقو 10حداکثر ظرف  الف و ب و ج بازگشائی پاکات 3

 قرارداد عقد با روز پس از اعالم برندگی وهمزمان 15 ضمانت نامه انجام تعهدات تحویل 4

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:                 و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : نام   
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 (براي شرکت کنندگان حقوقی) 1-پیوست یک –مناقصه  تجدیدفرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در

 تائیدیه صالحیت :شماره و تاریخ  نام مدیرعامل شرکت : نام شرکت :

 

 شکل (نوع ) ثبتی شرکت: تاریخ ثبت شرکت : شماره ثبت شرکت :

 

  نشانی ثبتی شرکت:

 

 

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

 

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 اعضاء هیئت مدیره

شماره شناسنامه و 

 محل صدور

نوع مدرك و 

 رشته تحصیلی

تجربی مرتبط با سابقه 

 موضوع شرکت (به سال)
 سمت در این شرکت

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     بازرسین 

1      

2      

 13تاریخ تنظیم :   /  /                                                                                                                                                                      

   

 
 

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

 



 

  

  

 

 

Far_Let t erDat e 

 
Far_Let t erNo 

 (براي شرکت کنندگان حقیقی) 2-پیوست یک –مناقصه  تجدیدفرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در

ض         شرکاء را با ارائه تو سامی خود و  شده اند می توانند ا شرکت ن سمت درج  افراد حقیقی که موفق به ثبت  یحات الزم، در این ق

  نماید.

 

 

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

 

 

 

  

 

ف
دی

ر
 

نام و نام خانوادگی 

 اعضاء 

شماره 

 شناسنامه 
 محل صدور

مدرك 

 تحصیلی 

رشته 

 تحصیلی

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شرکت (به سال)
 نمونه امضاء

1 
       

 

2 
       

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
       

 

6 
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 10/12/1399 - 9930023شماره عمومی  تجدید مناقصهچک لیست اسناد 

منطقه  یمتعلقات جهت اکلن نوار تونل برناک یرو سا یکرول ی،نوار نقاله به همراه شاس ينصب و راه انداز ید،خرمناقصه 

 ) يمتر از دهانه ورود 450 یال 200%در حدفاصل  10متر با تلرانس  220درجه به متراژ  16 یبطزره ( ش یمعدن

 

1 
  برگ 1                                                 شرکت در مناقصهضمانت نامه 

قابل تحویل در پاکات الف
 

2 

     برگ 10                                                              برگ شرایط عمومی 

           برگ 9                                                           پیش نویس قرارداد 

         رگب 1                                                            برنامه زمانی مناقصه 

        برگ  2                                                               نمونه ضمانتنامه ها 

                                                    برگ 2                           فرم پولشویی 

                            برگ  1                                فرم گواهی بازدید ازمحل 

 برگ  1                              ی مناقصه عمومی                                   آگه 

       رگب 2   فرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه 

 فعالیت پروانه روگرفت ارائه . 

 برگ آنالیز پیشنهاد قیمت. 

 ه رج در روزنامبرابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت مند روگرفت ارائه

 رسمی و روگرفت اساس نامه شرکت  

 قابل تحویل در پاکات ب

3 
         برگ  1                                                         برگ پیشنهاد قیمت 

 قابل تحویل در پاکات ج

                

 لطفاً این برگ پس از مهر و امضا در پاکت ب تحویل شود.

 حقوقی: نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص                      ام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : نام و ن
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 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی

 مخصوص اشخاص حقـوقـی

                                    ................................................نام شرکت/ موسسه: ..............................................................

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

........شماره ثبت: ............................ ........محل ثبت: ..............................  .......تاریخ ثبت: ............................   

........کد پستی: .............................. .......کد اقتصادي: ...........................  ........شناسه ملی: ............................   

ام خانوادگی مدیر عامل: .........................................................نام و ن  

..............................................................آدرس/ محل قانونی شرکت: ...........................................................................  

..........................................................................تلفن/ فاکس: ..  

مجلس شوراي اسالمی و  02/11/1386ا پولشوئی مصوب شرکت ..................................................................... با توجه به قانون مبارزه ب

شود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که بدینوسیله متعهد و ملتزم میآئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، 

ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال، منجر به پولشوئی گردد خودداري نموده و هرگونه تغییر در اطالعات فوق را در کوتاه

 اطالع داده و مستندات را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نماید.اسناد و امالك و سایر مراجع ذیربط) 

 اریخ، مهر و امضاء شرکت/ موسسه    ت                                                                                                       
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 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی

وص اشخاص حقـیقـیمخص  

                       نام و نام خانوادگی: .........................................................                     

........کد پستی: .............................. .......کد اقتصادي: ...........................  ......................کد ملی: ..............   

..............................................................آدرس/ محل قانونی شرکت: ...........................................................................  

.................تلفن/ فاکس: ...........................................................  

مجلس شوراي اسالمی  02/11/1386ارزه با پولشوئی مصوب آقاي/ خانم ..................................................................... با توجه به قانون مب

یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی  د قانونشوم ضمن رعایت مواو آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می

ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال، که منجر به پولشوئی گردد خودداري نموده و هرگونه تغییر در اطالعات فوق را در کوتاه

 شرقی ارائه نمایم. اسناد و امالك و سایر مراجع ذیربط) اطالع داده و مستندات را به شرکت معادن زغالسنگ البرز

 اریخ، مهر، امضاء و اثر انگشت       ت                                                                                                   
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کار ارجاع فرآیند در شرکت نامهضمانت  

 پیوست شماره یک
 

 

    نشانی به حقوقی/ حقیقی شناسه با                           *                 کهاین به نظر

 نماید. شرکت                ***                مزایده / مناقصه کار ارجاع در است مایل                               پستی کد

                                  غمبل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی برابر مقابل در                *       از      **

 پیشنهاد که دهد اطالع شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به                   **             چنانچه نمایدمی ریال/ارزتضمین تعهد

 استنکاف عهداتت انجام نامهضمانت تسلیم یا مربوط پیمان  امضاي از الیه مشار و شده واقع قبول نامبرده مورد کننده شرکت

 شرقی مطالبه البرز زغالسنگ معادن شرکت که را مبلغی هر از ارز / ریال     میزان است،تا نموده

 به احتیاجی که و بدون این شرقی البرز زغالسنگ معادن شرکت سوي از واصله کتبی تقاضاي اولین دریافت محض به نماید

 شرکت کرد حواله یا وجه در باشد داشته قضایی یا قانونی مجراي از اقدامی یا اظهارنامه صدور یا و دلیل اقامه یا استنکاف اثبات

 شرقی بپردازد. البرز زغالسنگ معادن

 به بنا مدت این باشد. می معتبر                                 روز اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامهضمانت این اعتبار مدت 

**         که درصورتی و است تمدید قابل دیگر ماه سه مدت شرقی براي البرز غالسنگز معادن شرکت  کتبی درخواست

نتواند       و نسازد فراهم را تمدید این موجب یا           * و کند تمدید را نامه ضمانت  این مدت نخواهد یا نتواند  

 در شده مبلغ درج باشد مجدد مطالبه به احتیاجی کهاین نبدو است متعهد **                        تمدید نماید، را حاضر به **

 کند. شرقی پرداخت البرز زغالسنگ معادن شرکت کرد حواله یا وجه در را نامهضمانت این

 در نامهضمانت نشود شرقی مطالبه البرز زغالسنگ معادن شرکت  سوي از مقرر مدت در نامه ضمانت این مبلغ چنانچه 

  نگردد. مسترد یا گردد مسترد کهاین از اعم است ساقط اعتبار درجه از و اطلب خود به خود سررسید
 
 

 مهر و امضاء بانک                                                                                                                                          
 

اع کار                                                               *متقاضی شرکت در فرآیند ارج  

 **بانک یا موسسه اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي

 ***موضوع ارجاع کار

 تذکر : رعایت و درج موارد ذیل در صدور ضمانتنامه الزامی است . 

ماره ضمانتنامهش-2                               رفراژ بانک صادر کننده                                پ -1  

بطال تمبر بانکیا-4درس و کد پستی بانک صادر کننده                                               آ -3  

نامهخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتم-6د ضمانتنامه (حداقل سه ماهه)                                  تاریخ سر رسی- 5  

 

 

 



 

  

  

 

 

Far_Let t erDat e 

 
Far_Let t erNo 

کار تعهدات انجام نامهضمانت  

 پیوست شماره دو

 

 نشانی به      حقوقی حقیقی/ شناسه با *                  کهاین به نظر 

 ***        با موضوع قرارداد انعقاد قصد است داده اطالع          **                    به      کدپستی 

 شرقی البرز زغالسنگ معادن شرکت نام مقابل در *                            از قی داردشرکت معادن زغالسنگ البرز شر با را

 تعهد و گیرد تضمینمی عهدهبه یادشده قرارداد موجب که تعهداتی انجام منظور به ارز ریال/          مبلغ براي

 **    به نامهضمانت این سررسید ايانقض از قبل و کتباً شرقی البرز زغالسنگ معادن شرکت کهدرصورتی نمایدمی

 تا ،است ورزیده تخلف یادشده قرارداد از ناشی تعهدات از یک هر اجراي از     *   که دهد اطالع

 اولین شرقی مطالبه کند به محض دریافت البرز زغالسنگ معادن شرکت که را مبلغی هر ارز ریال/     میزان       

 مجاري از اقدامی یا اظهارنامه صدور به احتیاجی کهاین شرقی بدون البرز زغالسنگ معادن شرکت سوي از واصله کتبی تقاضاي

  شرقی بپردازد. البرز زغالسنگ معادن شرکت کرد حواله یا وجه در تخلف نوع ذکر با باشد داشته قضایی و قانونی

 زغالسنگ معادن شرکت تبیک درخواست به بنا و است    روز اداري وقت آخر تا نامهضمانت این اعتبار مدت

که         درصورتی و باشدقابل تمدیدمی شود درخواست که مدتی براي شدهتعیین اداري روز وقت پایان از واصله قبل شرقی البرز

ا فراهم نسازد و نتواند          نماید و یا                    *                     بموجب این تمدید ر تمدید را نامه ضمانت مدت نخواهد این  یا نتواند

 در شده درج مبلغ باشد مجدد مطالبه به احتیاجی که آن بدون متعهداست **      را حاضر به تمدید نماید،                  **        

 کند. شرقی پرداخت البرز زغالسنگ معادن شرکت کرده حواله یا وجه در را باال

 

ام  بانک و سمت امضاءکنندهن                                                                                                                          
 

 *برنده فرآیند ارجاع کار(متقاضی)

 **بانک یا موسسه اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي

 ***موضوع ارجاع کار

ضمانتنامه الزامی است .  تذکر : رعایت و درج موارد ذیل در صدور  

ماره ضمانتنامهش-2صادر کننده                                                                پرفراژ بانک -1  

بطال تمبر بانکیا-4درس و کد پستی بانک صادر کننده                                               آ -3  

 مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه-6(حداقل یکساله)                                   تاریخ سر رسید ضمانتنامه- 5
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 )و تایید نماینده مناقصه گزار پیشنهاده دهندهبازدید  (فرم

       

ه نمایندگی از شرکت ............................. ...................... ب.....................بدینوسیله گواهی می شود که آقاي / خانم ..................   

و  یکرول ی،نوار نقاله به همراه شاس ينصب و راه انداز ید،خر مناقصهتجدید ...................................................................... جهت شرکت در 

متر  450 یال 200%در حدفاصل  10متر با تلرانس  220درجه به متراژ  16 بیطزره ( ش یمنطقه معدن یمتعلقات جهت اکلن نوار تونل برناک یرسا

بازدید  نوار نقاله نصب شده و موجود در منطقه طزرهدر مورخه ............................. از یشرکت معادن زغالسنگ البرز شرق) ياز دهانه ورود

  بازدید شده، تامین و نصب نماید.که نوار نقاله جدید را طبق نمونه و تعهد می نماید  هنمود

 

 نام و نام خانوادگی مدیر منطقه طزره :                        :           پیشنهاد دهندهنام و نام خانوادگی              

 امضاء                                                  امضاء و اثر انگشت                                                                     

  

 

 

 


