
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسناد و مدارك مربوط به مناقصه عمومی

 

 23/12/1399 - 9931187شماره  

 

تن)و 9000(ماهانه حدوديمعدنکار یاتامور مربوط به بارگیري زغالسنگ و باطله حاصل از عمل یهانجام کل

 کارهاي متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت یانجام برخ

  برز شرقیشرکت زغالسنگ ال 

 

 (یک مرحله اي)

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

23/12/1399 - 9931187شماره  آگهی مناقصه عمومی   

امور مربوط به بارگیري  یهانجام کلبلوار آیت اهللا بهشتی در نظر دارد،  ،شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود  

کارهاي متفرقه با یک دستگاه لودر در  یانجام برختن)و  9000(ماهانه حدوديمعدنکار یاتزغالسنگ و باطله حاصل از عمل

به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به  یمحدوده جغرافیایی معدن تخت شرکت زغالسنگ البرز شرق

ناقصه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد م

 مراجعه نمایند. www   .eacmco.irنشانیبه سایت شرکت به 

 مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات : -1

 28/12/1399لغایت  24/12/1399دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از  

 میزان تضمین شرکت در مناقصه: -2

می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ ) یالر 250،000،000(یالر یلیونم ست و پنجاهدویمبلغ میزان تضمین شرکت در مناقصه  

Iتضمین را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا نقداً به حساب شبا به شماره  R100170000000105687922007  و یا به شماره

السنگ البرز شرقی واریز نمایند. نزد بانک ملی شعبه البرز شرقی شاهرود بنام شرکت معادن زغ 0105687922007حساب 

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

شماره تلفن           ساعات اداري با  شتر همه روزه در  سب اطالعات بی ضیان میتوانند جهت ک امور قراردادها  023- 32394061متقا

 تماس حاصل نمایند. 

 

  

 و من ا... التوفیق                                         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

 23/12/1399 - 9931187 شمارهعمومی برگ شرایط 

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

 ناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.شخص حقوقی یا حقیقی است که اس مناقصه گر(پیشنهاد دهنده):-2

تن)و  9000(ماهانه حدوديمعدنکار یاتامور مربوط به بارگیري زغالسنگ و باطله حاصل از عمل  یهانجام کل موضوع مناقصه:   -3

 یکارهاي متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت شرکت زغالسنگ البرز شرق یانجام برخ

  محل اجراي عملیات موضوع مناقصه: -4

 جاده روستاي تخت، منطقه معدنی تخت 15استان گلستان، شهرستان مینودشت،کیلومتر 

 شرح مختصري از خدمات مرتبط با موضوع مناقصه: -5

 و طبق 17صبح لغایت  7) از ساعت  روزهاي تعطیل در ایام هفته ( در صورت نیاز حتی بارگیري زغالسنگ خام در معدن تخت -

 برنامه ریزي مدیر معدن تخت.

بارگیري زغالسنگ و باطله در طول ایام هفته و حتی تعطیالت با توجه به نیاز کارخانه زغالشویی و زغال دپو شده موجود  تبصره :

 انجام می پذیرد.مناقصه گزار  نماینده ناظر قرارداد و در معدن تخت و بر اساس برنامه ریزي

اعم از بلند کردن، جابجا کردن لوازم با وزن بیش از یک تن  که امکان انجام آن با لودر میسر می باشد جرثقیلی انجام خدمات -

 .توسط لودر

 دپو کردن و جابجاکردن زغالسنگ بطور روزانه در کلیه سنگرهاي معدن تخت. -

 .با نظر ناظر قراردادبارگیري باطله معدن، جابجایی باطله، دپو کردن و پس زدن  -

با نظر مدیر معدن درمحدوده طرح هاي جنگلداري تخت  که امکان انجام آن با لودر میسر می باشد ام تمام کارهاي متفرقهانج -

 و چهل چاي.

 مرمت و تمیز کردن جاده ها در صورت رانش، و در فصول سرما، کمک رسانی به گریدر و بولدوزر. -

 بارگیري و جابجایی چوب آالت تونلی در معدن. -

 یري و جابجایی آرك ها (قاب فلزي)و سایر لوازم و تجهیزات معدنی. بارگ -

  ي معدن، جاده جنگلی طرح چهل چاي، جاده الپ افرا و روستاي تخت.برف روبی جاده ها، بازسازي جاده ها، جاده ساز -

  تخلیه و بارگیري کامیونها در محوطه معدن در صورت نیاز. -

  قه روستاي تخت با نظر مدیر معدن.در صورت لزوم انجام کارهاي متفر -

  تعهدات طرفین: -6

 تعهدات برنده مناقصه:-6-1

که براي لودر هاي چینی سال  5/23بایست جهت اجراي تعهدات از یک دستگاه لودر مناسب با سایز الستیک می برنده مناقصه -

میالدي و پس از آن که از نظر  2008ر هاي ژاپنی سال از سال تولید گذشته باشد) و لود 7میالدي (حداکثر  2013تولید دستگاه 

فنی به تأیید کارفرما رسیده باشد استفاده نماید. بدیهی است کلیه هزینه هاي دستگاه فوق اعم از تعمیرات، تأمین قطعات و لوازم 

می باشد  برنده مناقصهو ... به عهده بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه  ، سرویس و نگهداري،ی، الستیک، سوخت (گازوئیل، روغن)یدک

محاسبه و در  مناقصه گزارارائه نماید هزینه آن بنا بر نظر کارشناسان  برنده مناقصهبه  مناقصه گزارو چنانچه خدماتی از طرف 

 اولین صورت وضعیت کسر خواهد نمود.

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



 

  

 

 

 

بایست برابر برنامه زمانبندي شده اي که از طرف دستگاه نظارت ابالغ می شود، عملیات بارگیري و کارهاي می برنده مناقصه -

 متفرقه را در شیفت هاي مختلف انجام دهد .

به تایید  ،تجربه و تخصص کافی ،اهینامه ویژه لودربایست از رانندگانی استفاده نماید که عالوه بر داشتن گومی برنده مناقصه -

حراست شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی رسیده و همچنین سایر صالحیتهاي الزم براساس قوانین جمهوري اسالمی را دارا 

ژه لودر باشد از و یا راننده اي که از طرف وي جهت رانندگی معرفی می شود فاقد گواهینامه وی برنده مناقصهبوده باشند، چنانچه 

  جلوگیري خواهد شد. برنده مناقصهادامه کار و ارائه خدمات 

ده چرخ و تریلی لبه  ،داشته و توان بارگیري کامیون هاي تک بایست دستگاه را همیشه در حال آماده بکار نگهمی برنده مناقصه -

 انجام کار اقدام نماید .  بلند را داشته و در صورت بروز نقص فنی در اسرع وقت نسبت به رفع عیب و

و یا دستگاههاي دیگر وارد  مناقصه گزارتاسیسات و اماکن  ،هر گونه خساراتی که از جانب دستگاه در حال بارگیري به کامیونها -

 میبایست جوابگوي آن باشد .  برنده مناقصهبوده و  برنده مناقصهشود بر عهده 

غی عملیات بارگیري را در موعد مقرر انجام دهد و چنانچه بارگیري با تأخیر و یا به هر بایست برابر برنامه ابالمی برنده مناقصه -

بوده و ملزم به جبران آن میباشد  برنده مناقصهاز این رهگذر به عهده  مناقصه گزارهزینه کلیه خسارات وارده به  ،علتی انجام نشود

. 

اقدام وقت نسبت به انجام تعمیرات اساسی و جزئی و راه اندازي آنها در صورت خرابی لودر، در اسرع  بایستمی برنده مناقصه -

با تاخیر انجام شود و باعث رکود و یا توقف در کار بارگیري  برنده مناقصهکار تعمیرات لودر از طرف  نماید. چنانچه به هر دلیل

هاي کار از دست رفته و خسارت ناشی از آن روز مناقصه گزارزغالسنگ و یا انجام کارهاي متفرقه متعهده شود، با نظر نماینده 

 و یا از محل تضمین قرارداد برداشت خواهد شد . برنده مناقصهمحاسبه و از صورت وضعیت 

شد از قبیل : دپو بایست عالوه بر امور مربوط به بارگیري، کلیه کارهایی که امکان انجام آن با لودر میسر می بامی برنده مناقصه -

به نحو احسن انجام  مناقصه گزاررا برابر نقطه نظرات نماینده بارگیري مصالح و مواد عالوه بر زغالسنگ و ... ، سازي، خاکریزي

 دهد.

یابد و درصورت عدم حضور با موافقت کتبی  بایست شخصاً، بصورت مستمر و روزانه در محل پیمان حضورمی برنده مناقصه -

  .دستگاه نظارت، جانشین معرفی نماید

(قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه مناقصه  جمیع قوانین و مقررات مربوط به انجام موضوع بایست ازمی مناقصه برنده-

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

نخواهد  مناقصه گزارسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه شرکت است همه آنها را رعایت کند. در هرحال م

  بود.

ساعت قبل، با معرفی  24حداقل  موظف است در زمان اضافه نمودن و یا جایگزینی هر یک از رانندگان خودروها برنده مناقصه -

تا پس از تأییدات مراجع  ه نظارت شرکت اقدام نمایددستگا نامه کتبی و ارائه مدارك الزم براي رانندگی باخودروي مذکور به

. چنانچه عملکرد یا کیفیت کار برخی ذیربط (حراست، خدمات فنی، پشتیبانی و سایر موارد ) به عنوان راننده انجام وظیفه نماید

 .مورد تایید نباشد طبق نظر ناظر قرارداد نسبت به حذف نفر فوق اقدام می گردد برنده مناقصهازپرسنل 

در اجراي پیمان، حق استفاده از رانندگان شاغل در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی را ندارد؛چنانچه گزارشی  برنده مناقصه -

 روز معادلمبنی بر این موضوع ارسال گردد به ازاء هر  مناقصه گزاراز طرف حراست و یا مسئولین مربوط به دستگاه نظارت 

 اعمال خواهد شد. برنده مناقصهدر صورت وضعیت ماهانه ریال به عنوان جریمه 2،000،000

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



 

  

 

 

 

شرکت انصراف دهد باید حداقل یکماه  بخواهد قبل از اتمام قرارداد، به هر دلیلی از ادامه همکاري با برنده مناقصهدرصورتیکه  -

  را اخذ نماید . مناقصه گزاراطالع دهد و موافقت  مناقصه گزارزودتر مراتب را بصورت کتبی به 

مقررات و دستورالعمل هاي ایمنی را در مورد خود و افراد تحت امرش رعایت نماید و  می بایست کلیه اصول و برنده مناقصه -

و افراد تحت امر ایشان یا اشخاص ثالث، حادثه اي اعم از نقص عضو و یا حوادث  برنده مناقصهبراي چنانچه بنحوي از انحاء 

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

ت در مراجع قانونی حاضر و جوابگوي مقامات مربوطه و اولیاي دم باشد. در صورتی که و متن قرارداد بوده و موظف اس مناقصهقوانین، اوراق 

(در راستاي احکام صادره محاکم قضایی و یا به هرنحوي) وارد آید پرداخت کلیه خسارات وارده برعهده مناقصه گزاراز این رهگذر خساراتی به 

 برنده مناقصهت را (برابر نظر کارشناسان خود) برآورد و از محل مطالبات و یا سپرده مختار است میزان خسار مناقصه گزاربوده و  برنده مناقصه

 حق هر گونه اعتراضی را از خود در حال و آینده سلب و ساقط می نماید. برنده مناقصهبرداشت نماید و 

 :مناقصه گزارتعهدات  -6-2

مان تردد سرویس هاي شرکت هماهنگ باشد، همکاري هاي چنانچه با ز ،برنده مناقصهدر خصوص ایاب و ذهاب  مناقصه گزار -

 الزم را مبذول خواهد داشت.

 ،وعده غذاي گرم در شبانه روز بدون اخذ هزینه در صورت دایر بودن آشپزخانه منطقه تختیک  در خصوص مناقصه گزار -

  همکاري هاي الزم را خواهد داشت

 تضامین:-8

  تضمین شرکت در مناقصه: -8-1

 میبایست وجه آن  می باشد که مناقصه گر) یالر 250،000،000(یالر یلیونو پنجاه م یستدوکت در مناقصه به مبلغ تضمین شر

نزد بانک ملی شعبه  0105687922007و یا به شماره حساب  IR-100170000000105687922007حساب شبا به شماره را به 

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

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

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

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

 تضمین انجام تعهدات : -2-8

قرارداد را جهت تضمین انجام کل مبلغ از ) %10درصد ( دهقرارداد، معادل  امضاي اینهمزمان با  موظف است برنده مناقصه

خسارت وارده و  مناقصه گزارارائه دهد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد،  مناقصه گزاربه  تعهدات

 برنده مناقصهاز محل مذکور برداشت نماید و در غیر اینصورت این تضمین فوق پس از خاتمه موضوع قرارداد به  "راسا جرائم را

 .مسترد خواهد شد

 کار:تضمین حسن اجراي -8-3

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

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

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

 قرارداد در صورت تامین نقدینگی به برنده مناقصه پرداخت خواهد گردید. 

 عهدآور و مهر اشخاص حقوقی:نام و نام خانوادگی و امضاء مجازت                       نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 



 

  

 

 

 

 حداکثر زمان دریافت اسناد مناقصه و تحویل و گشایش پیشنهادها : -9

 (مراجعه به سایت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی)  28/12/1399از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداري مورخ  -

ه الك و مهر شده که حاوي سه پاکت جداگانه ( الف ـ ب ـ داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهادات خود را در پاکت سربست-

به دبیرخانه حراست شرکت مناقصه گر  28/12/1399مورخ 15:00ج ) باشد به ترتیب بندهاي بعدي تنظیم و حداکثر تا ساعت 

 تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

( در صورت صالحدید کمیسیون . اتپیشنهاد هلت تحویلتاریخ آخرین ماز  تقویمی روز 10حداکثر ظرف مدت  بازگشایی پاکت ها -

 معامالت، پیشنهاددهندگان می توانند در جلسه بازگشایی حضور داشته باشند)

شامل  ،کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهاد هاي خود را باید در پاکت هاي جداگانه دربسته ومهر شده رکتش-10

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

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

را از شرکت کنندگان دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی مناقصه گزار موظف است همه پیشنهاد هاي ارائه شده در مهلت مقرر  -11

  از پاکت ها صیانت نماید.

برروي پاکات فوق باید شماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد دهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه مناقصه  -12

  د. این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبالگزار تحویل و رسید که درآن ساعت و تاریخ قید شده باشد را دریافت نمای

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

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

و مشخصات را قبل از انقضاء مدت تسلیم پیشنهادها براي خود دید، تغییر، اصالح یا جایگزینی اسناد تممناقصه گزار حق  -13

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

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

هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارك مناقصه ابهامی داشته باشد -14

قصه گزار اطالع روز قبل از آخرین مهلت تحویل پاکت هاي الف، ب، ج مناقصه، مراتب را کتباً به مدیریت منا 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 

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

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

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

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

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

 باید فقط محتوي ضمانتنامه باشد. "الف "پاکت -15

 .)الیر 250،000،000(یالر یلیونو پنجاه م یستدو تضمین شرکت در مناقصه مبلغ معادل -

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

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

 



 

  

 

 

 

 :باید حاوي مدارك زیر باشد  "ب  "پاکت  -16

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

شرکت، توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده و نیز براي اشخاص حقیقی توسط شخص پیشنهاد دهنده می بایست 

 امضاء شود. 

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

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

 حقیقی. 

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

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

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

 جاز در اساسنامه حق دادن وکالت به غیر داشته باشند، پیشنهاد دهنده به وکالت از طرف مسئولین شرکت پیشنهاد بدهد، امضاء م

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

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

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

 . 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 امضاءضاء مجاز تعهد آور ممهور به مهر و ام و تضامینفرمهاي مبارزه با پولشویی -

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

 سپرده بانکی و ...)

 باید محتوي مدارك زیر باشد : "ج"پاکت  -17

قیمت ) 15(صفحه  ید و شرط و به صورت مهر و امضاء شده (پیشنهاد قیمت صرفاً در فرم پیشنهادقیمت بدون ق 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 پیشنهادات  کلیه در رد یا قبول یک یا شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی -

 شد و ضمانت نامه نفر دوم 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 بصورت عددي اعالم گردد وـ پیشنهاد قیمت می بایستی هم بصورت حروفی و هم 

 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 پیشنهادهاي مناقصه باید از -

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

 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  برنده مناقصه-

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

 



 

  

 

 

 

برنده مناقصه موظف است پس از ابالغ برنده شدگان، تا زمان انعقاد رسمی قرارداد و طی مراحل قانونی مربوط به آن، نسبت  -18

 .مفاد پیش نویس قرارداد و برنامه اعالمی از طرف مناقصه گزار اقدام نمایدبه انجام موضوع مناقصه طبق قیمت پیشنهادي و براساس 

باید به مهر و امضاي مجاز صاحبان امضاء مجاز شرکت  "ج"و "ب"کلیه صفحات مربوط به مدارك ارسالی در پاکتهاي  -19

ء کمیسیون معامالت پاکت داراي نقص باشد به صالحدید اعضا "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 -20

 اسناد  صورتیکه یک یا چند قسمت از در آنها امضاء و ضمیمه پیشنهاد خود نماید و و بدون تغییر یا حذف قسمتی از

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

  دهنده تلقی خواهد شد.

وانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه جزء در مواردي که در اسناد پیش بینی شده، نمی ت -21

 .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-22

ابطال خواهد هرگاه در مناقصه اي اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگانی به زیان مناقصه گزار تبانی کرده اند، مناقصه  -23

 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 گزاربه  -24

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

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

م نماید برنده مناقصه باید حداکثر پانزده روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او، نسبت به تحویل تضمین انجام تعهدات اقدا -25

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

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

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

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

 تجدید خواهد شد. 

م نشده اند بالفاصله پس ازتعیین برنده مناقصه مسترد خواهد شد تضمین مربوط به شرکت کنندگانی که برنده اول یا دو -26

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

 میزان کاال یا خدمات موضوع  در طول مدت قرارداد، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به عنوان مناقصه گزار اختیار دارد -27

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

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

 ه موظف است با همان نرخ و شرایط این قرارداد، عملیات معدنی را انجام دهد. افزایش دهد و برنده مناقص نرود

 که در صورت رضایت از عملکرد برنده مناقصه دمدت پیمان از تاریخ ابالغ به برنده مناقصه به مدت یکسال شمسی می باش -28

 .یک ساله قابل تمدید می باشد دوره سهتا 

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



 

  

 

 

 

 مناقصه گر بایستی با مطالعه مشخصات عمومی و خصوصی پیمان، بازدید از محل کار و اطالع از شرایط و نوسانات قیمتها، -29

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

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی در انجام عملیات موضوع مناقصه بصورت جزئی یا کلی و واگذاري به یک یا چند شرکت – 30

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

از آنجا که یک نسخه از قراردادهاي منعقد شده در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال  -31

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

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

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

از سه فقره باشد، قابل رسیدگی بوده و مورد بررسی  :در صورتیکه پیشنهادهاي رسیده کمتر حد نصاب رسیدگی به پیشنهادها-32

 هد گرفت و حتی یک پیشنهاد که حائزشرایط مندرج دراین اسناد باشد، بعنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.قرار خوا

قسمت امور  023-32394061شرکت کنندگان در مناقصه در صورت نیاز به هرگونه اطالعات اضافی می توانند با شماره  -33

  قراردادها، تماس حاصل نمایند.

رکت در مناقصه دارند، تقاضا می شود، پس از دریافت اسناد مناقصه از سایت شرکت معادن زغالسنگ از افرادي که قصد ش -34

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

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

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

 شخص متقاضی می باشد.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 23/12/1399 - 9931187شماره  برگ پیشنهاد قیمت مناقصه 

 
صه       شرایط مناق سی و مطالعه  ضاء کننده زیر پس از آگاهی کامل با برر صی و کلیه مدارك مربوط به       ،ام صو شرایط عمومی و خ

سنگ   یهانجام کلمناقصــه  صل از عمل امور مربوط به بارگیري زغال تن)و انجام  9000(ماهانه حدوديمعدنکار یاتو باطله حا

شرق      یبرخ سنگ البرز  شرکت زغال ستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت  و نیز با اطالع ی کارهاي متفرقه با یک د

د را به شرح جدول ذیل  کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام خدمات مندرج در اسناد مناقصه، قیمت پیشنهادي خو    

 اعالم می نماید.

 

انجام کلیه خدمات مندرج در  اسناد مناقصه بصورت حجمی و عدد ثابت به حروف .............................. ریال به ماهانه قیمت  - 1

 ............................ ریالعدد 

هر ساعت کار مفید به حروف ............................. ریال به  قیمت انجام کلیه خدمات متفرقه در اسناد مناقصه به ازاء -2

 عدد................................ ریال

 

 خانوادگی:    شرکت/نام و نام

       :شناسه یا شماره ملی  

 آدرس:               

 تلفن:   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

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

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

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

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

 باشد. مناسب ترینایسه با قیمت کارشناسی ه مبلغ پیشنهادي وي پس از مقاست ک دهنده اي 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

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

 ئید و تعهد می نمایم که:د) ضمناً بدینوسیله موافقت و تأ

 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

 اگذاري کار به هر یک از پیشنهادات را ندارد.گزار الزامی براي واطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه -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

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

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. 

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

 نخواهم کرد. اضافه بهائی را مطالبه  علت عدم اطالع

 

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

 

 تاریخ  :

 نشانی :                            

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 پیش نویس قرارداد
 

و  644ثبت  تحت شماره 9977-4784-4111 داراي کد اقتصادي شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی اد فی مابیناین قرارد

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

نامیده می شود از یکطرف و  »کارفرما«این پس به اختصار با سمت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیاٌت مدیره که از منصور شریف

 ..........................، کد پستی:................................به نشانی .................................کدملی  .............فرزند ..................آقاي 

 گردد.میشود از سوي دیگر منعقد می نامیده »پیمانکار«ز این پس به اختصارا ................................... همراه:

و انجام تن) 9000حاصل از عملیات معدنکاري(ماهانه حدود بارگیري زغالسنگ و باطلهانجام نظر به اینکه کارفرما مایل است 

یمانکاري واگذار نماید و پیمانکار اعالم را به بخش پ کارهاي متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت برخی

داشته که توانایی و قابلیت فنی الزم جهت انجام خدمات مورد نیاز کارفرما را به نحو احسن و مطابق با مشخصات مدنظر دارد و 

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

 شرح ذیل توافق نمودند:

  ) موضوع قرارداد:1ماده

و انجام تن) 9000حاصل از عملیات معدنکاري(ماهانه حدود امور مربوط به بارگیري زغالسنگ و باطله کلیه انجام عبارت است از

با  و نماینده کارفرما ات ناظر قراردادبرابر نقطه نظر کارهاي متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت برخی

 رانندگی فردي که کلیه شرایط مجاز رانندگی را دارا بوده و تعهدات پیمانکار را قبول نماید.

  شرح مختصري از کار انجامی: )2ماده 

و  17لغایت صبح  7) از ساعت  روزهاي تعطیل در ایام هفته ( در صورت نیاز حتی بارگیري زغالسنگ خام در معدن تخت -2-1

 برنامه ریزي مدیر معدن تخت. طبق

بارگیري زغالسنگ و باطله در طول ایام هفته و حتی تعطیالت با توجه به نیاز کارخانه زغالشویی و زغال دپو شده موجود  تبصره :

 کارفرما انجام می پذیرد. نماینده ناظر قرارداد و در معدن تخت و بر اساس برنامه ریزي

 جابجاکردن زغالسنگ بطور روزانه در کلیه سنگرهاي معدن تخت.دپو کردن و  -2-2

 .با نظر ناظر قراردادبارگیري باطله معدن، جابجایی باطله، دپو کردن و پس زدن  -2-3

با نظر مدیر معدن درمحدوده طرح هاي جنگلداري  که امکان انجام آن با لودر میسر می باشد انجام تمام کارهاي متفرقه -2-4

 چاي. تخت و چهل

 مرمت و تمیز کردن جاده ها در صورت رانش، و در فصول سرما، کمک رسانی به گریدر و بولدوزر. -2-5

 بارگیري و جابجایی چوب آالت تونلی در معدن. -2-6

 بارگیري و جابجایی آرك ها (قاب فلزي)و سایر لوازم و تجهیزات معدنی.  -2-7

  ي معدن، جاده جنگلی طرح چهل چاي، جاده الپ افرا و روستاي تخت.ده سازبرف روبی جاده ها، بازسازي جاده ها، جا -2-8

  تخلیه و بارگیري کامیونها در محوطه معدن در صورت نیاز. -2-9

  در صورت لزوم انجام کارهاي متفرقه روستاي تخت با نظر مدیر معدن. -2-10

اعم از بلند کردن، جابجا کردن لوازم با وزن بیش از یک  شدکه امکان انجام آن با لودر میسر می با جرثقیلی انجام خدمات-2-11

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء                                                                                                    .تن توسط لودر



 

  

 

 

 

 و نحوه پرداخت: ) مبلغ قرارداد3ماده 

  بابت انجام موضوع ماده یک  بصورت ماهیانه به شرح ذیل تعیین می گردد: بهاي قرارداد:-3-1

مطابق با مفاد   2-10الی  2-1مندرج در بند  انجام کارهاي متفرقه در معدن تخت  قیمت اجراي خدمات بارگیري و -3-1-1

 می باشد. ریال)000،000،000(یالر ........................ مبلغبه کار مفید ماه  یکازاء قرارداد به 

 ......................معادل مبلغ  کار مفید به ازاء هرساعتقرارداد  و  2-11بند مندرج در قیمت انجام خدمات جرثقیلی  -3-1-2 

 می باشد.  ریال)000،000،000(ریال

و پس از تأیید  ناظر قرارداد محاسبه شدهکارکرد پیمانکار در پایان هر ماه به نسبت کار انجامی توسط  نحوه پرداخت: -3-2

 توسط قسمت قراردادها و نظارت، کسر کسور قانونی و تخصیص وجه توسط کارفرما به حساب پیمانکار واریز خواهد گردید.

  ) مدت قرارداد:4ماده

در خواست  که در صورت تعیین میگردد ................به مدت  00/00/0000لغایت   00/00/00000مدت زمان قرارداد از تاریخ

 و توافق طرفین قابل تمدید می باشد . ایشانرضایت از عملکرد  پیمانکار،

 ) تعهدات کارفرما :5 ماده

کارفرما در خصوص ایاب و ذهاب پیمانکار، چنانچه با زمان تردد سرویس هاي شرکت هماهنگ باشد، همکاري هاي الزم  -5-1

 را مبذول خواهد داشت.

 ،وعده غذاي گرم در شبانه روز بدون اخذ هزینه در صورت دایر بودن آشپزخانه منطقه تختیک  خصوص کارفرما در -5-2

 همکاري هاي الزم را خواهد داشت.

  ) تعهدات پیمانکار:6ماده

که براي لودر هاي چینی سال  5/23بایست جهت اجراي تعهدات از یک دستگاه لودر مناسب با سایز الستیک پیمانکار می -6-1

میالدي و پس از آن که از نظر  2008سال از سال تولید گذشته باشد) و لودر هاي ژاپنی  7میالدي (حداکثر  2013ولید دستگاه ت

فنی به تأیید کارفرما رسیده باشد استفاده نماید. بدیهی است کلیه هزینه هاي دستگاه فوق اعم از تعمیرات، تأمین قطعات و لوازم 

و ... به عهده پیمانکار می باشد و بدنه  ، بیمهبیمه شخص ثالث ،سرویس و نگهداري ،ئیل، روغن)یدکی، الستیک، سوخت (گازو

چنانچه خدماتی از طرف کارفرما به پیمانکار ارائه نماید هزینه آن بنا بر نظر کارشناسان کارفرما محاسبه و در اولین صورت وضعیت 

 کسر خواهد نمود.

مه زمانبندي شده اي که از طرف دستگاه نظارت ابالغ می شود، عملیات بارگیري و کارهاي بایست برابر برناپیمانکار می -6-2

         متفرقه را در شیفت هاي مختلف انجام دهد . 

به تایید  ،تجربه و تخصص کافی ،بایست از رانندگانی استفاده نماید که عالوه بر داشتن گواهینامه ویژه لودرپیمانکار می -6-3

معادن زغالسنگ البرز شرقی رسیده و همچنین سایر صالحیتهاي الزم براساس قوانین جمهوري اسالمی را دارا  حراست شرکت

بوده باشند، چنانچه پیمانکار و یا راننده اي که از طرف وي جهت رانندگی معرفی می شود فاقد گواهینامه ویژه لودر باشد از ادامه 

  د شد.کار و ارائه خدمات پیمانکار جلوگیري خواه

ده چرخ و تریلی لبه  ،داشته و توان بارگیري کامیون هاي تک بایست دستگاه را همیشه در حال آماده بکار نگهپیمانکار می -6-4

 بلند را داشته و در صورت بروز نقص فنی در اسرع وقت نسبت به رفع عیب و انجام کار اقدام نماید . 

تاسیسات و اماکن کارفرما و یا دستگاههاي دیگر وارد  ،حال بارگیري به کامیونها هر گونه خساراتی که از جانب دستگاه در-6-5

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء                          شود بر عهده پیمانکار بوده و پیمانکار میبایست جوابگوي آن باشد . 



 

  

 

 

 

گیري را در موعد مقرر انجام دهد و چنانچه بارگیري با تأخیر و یا به هر بایست برابر برنامه ابالغی عملیات بارپیمانکار می -6-6

 هزینه کلیه خسارات وارده به کارفرما از این رهگذر به عهده پیمانکار بوده و ملزم به جبران آن میباشد . ،علتی انجام نشود

اقدام رات اساسی و جزئی و راه اندازي آنها در صورت خرابی لودر، در اسرع وقت نسبت به انجام تعمی بایستپیمانکار می -6-7

کار تعمیرات لودر از طرف پیمانکار با تاخیر انجام شود و باعث رکود و یا توقف در کار بارگیري زغالسنگ  نماید. چنانچه به هر دلیل

شی از آن محاسبه و از و یا انجام کارهاي متفرقه متعهده شود، با نظر نماینده کارفرما روزهاي کار از دست رفته و خسارت نا

 صورت وضعیت پیمانکار و یا از محل تضمین قرارداد برداشت خواهد شد .

شد از قبیل : دپو بایست عالوه بر امور مربوط به بارگیري، کلیه کارهایی که امکان انجام آن با لودر میسر می باپیمانکار می -6-8

را برابر نقطه نظرات نماینده کارفرما به نحو احسن نگ و ... ، بارگیري مصالح و مواد عالوه بر زغالسسازي، خاکریزي

 انجام دهد.

یابد و درصورت عدم حضور با موافقت کتبی  بایست شخصاً، بصورت مستمر و روزانه در محل پیمان حضورپیمانکار می -6-9

  .دستگاه نظارت، جانشین معرفی نماید

(قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه قرارداد مربوط به انجام موضوع  جمیع قوانین و مقررات بایست ازپیمانکار می-6-10

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

  ذکر متوجه شرکت کارفرما نخواهد بود.است همه آنها را رعایت کند. در هرحال مسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق ال

ساعت قبل، با معرفی  24حداقل  پیمانکار موظف است در زمان اضافه نمودن و یا جایگزینی هر یک از رانندگان خودروها -6-11

راجع تا پس از تأییدات م دستگاه نظارت شرکت اقدام نماید نامه کتبی و ارائه مدارك الزم براي رانندگی باخودروي مذکور به

. چنانچه عملکرد یا کیفیت کار برخی ذیربط (حراست، خدمات فنی، پشتیبانی و سایر موارد ) به عنوان راننده انجام وظیفه نماید

 ازپرسنل پیمانکار مورد تایید نباشد طبق نظر ناظر قرارداد نسبت به حذف نفر فوق اقدام می گردد.

انندگان شاغل در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی را ندارد؛چنانچه گزارشی پیمانکار در اجراي پیمان، حق استفاده از ر-6-12

 روز معادلاز طرف حراست و یا مسئولین مربوط به دستگاه نظارت کارفرما مبنی بر این موضوع ارسال گردد به ازاء هر 

 ریال به عنوان جریمه در صورت وضعیت ماهانه پیمانکار اعمال خواهد شد.2،000،000

درصورتیکه پیمانکار بخواهد قبل از اتمام قرارداد، به هر دلیلی از ادامه همکاري با شرکت انصراف دهد باید حداقل یکماه  -6-13

  زودتر مراتب را بصورت کتبی به کارفرما اطالع دهد و موافقت کارفرما را اخذ نماید .

نی را در مورد خود و افراد تحت امرش رعایت نماید و پیمانکار می بایست کلیه اصول و  مقررات و دستورالعمل هاي ایم -6-14

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 

اوراق موارد براساس قوانین،  فوت بوجود آید پیمانکار مکلف به انجام، اجرا و رعایت کلیه تعهدات پرسنلی، ایمنی، خدماتی و سایر

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

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

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

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

 

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء

 



 

  

 

 

 

 ) تضامین قرارداد :7ماده 

 تضمین انجام تعهدات : -7-1

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

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

 .رداد به پیمانکار مسترد خواهد شد پس از خاتمه موضوع قرافوق تضمین و در غیر اینصورت مذکور برداشت نماید 

تحویل ریال) 00،000،000.میلیون ریال ( ..............  تضمین فوق طی یک فقره سفته به شماره و مبلغ مشروحه ذیل، جمعاً به مبلغ

 د.کارفرما گردی

 سفته -1

 سپرده حسن انجام کار: -7-2

به عنوان سپرده حسن  %10از هر صورت وضعیت اعالم شده توسط پیمانکار که به تائید ناظر قرارداد رسیده باشد معادل 

 و قراردادکامل  صورت اجراي بدیهیست درانجام کار کسر و مابقی پس از کسر کسور قانونی قابل پرداخت خواهد بود، 

در صورت تامین نقدینگی در پایان قرارداد  ،ناظر قرارداد و مدیر دفتر نظارت و ارائه مفاصاً حسابتائید یمانکار و درخواست پ

  گردید.خواهد  پرداختبه پیمانکار 

 ) دستگاه نظارت شامل:  8ماده 

روزانه و ماهانه پیمانکار را  ناظر مقیم قرارداد از طرف دستگاه نظارت، مدیر معدن تخت معرفی میشود که نظارت بر عملکرد-8-1

 به عهده خواهد داشت.

دستگاه نظارت جهت نظارت بر عملیات موضوع قرارداد از نظر کمی و کیفی مدیر قراردادها و نظارت می باشد تا جهت -8-2

 گردد.نظارت کلی، جامع و کامل بر عملکرد و تایید صورت وضعیت هاي پیمانکار و نظارت بر تضامین پیمانکار تعیین می

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

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

رتی که از این رهگذر به کارفرما وارد شود، بعهده پیمانکار میباشد که نظر دستگاه نظارت الزم االجرا هر گونه خسااقدام نماید و 

 .است

 ) حق فسخ قرارداد :9ماده 

 در صورتی که پیمانکار مرتکب نقض تعهد در موارد ذیل گردد، کارفرما طی یک اخطار کتبی خواستار انجام تعهد و جبران وضع 

شخص می گردد و در صورتی که علیرغم اخطارجبرانی، پیمانکار تعهد خود را انجام نداده یا اصالح و جبران موجود در مدت زمان م

 ننماید، کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

 روز.10رها کردن و یا تعطیل کردن کار بدون وجود علل قهري بیش از  -9-1

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

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

 تأخیر در اتمام کار. -9-4

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

 امضاء خوانده شد و مورد تأیید است      



 

  

 

 

 

روزه، قرارداد حاضر را  15در هر زمان و بدون ایجاد شرایط فسخ فوق الذکر، کارفرما می تواند با دادن اخطار کتبی  توضیح:

یکطرفه فسخ نماید که در اینصورت کارفرما مبلغ قرارداد را به نسبت موارد انجام شده تعهد، به پیمانکار پرداخت خواهد نمود و 

  اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.پیمانکار حق هرگونه 

 ) افزایش و یا کاهش :10ماده 

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

 به گونه اي که سر جمع  افزایش دهد کل پیمانمبلغ  )10%تا سقف( را با یک ابالغ کارهاي جدید مرتبط با موضوع پیمانو

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

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

  مراجع حل اختالف : )11ده ما

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

توافق طرفین، از طریق مراجع ذیصالح قضایی محل اقامت کارفرما حل و فصل  مذاکره یا عدم حصول نتیجه مورد

 خواهد شد.

 :محل اجراي پیمان و نوسانات قیمت و دستمزد وقعیت جغرافیایی) م12ماده 

پیمانکار اعالم و اعتراف می نماید نسبت به کلیه عوامل جغرافیایی و طبیعی و آب و هوایی، حقوق و دستمزد پرسنلی، فنی، ایمنی، 

ی از قوانین و مقررات مربوط به تجهیزاتی و سایر شرایط عمومی پیمان و اجراي کار؛ آگاهی کامل داشته و همچنین می بایست

انجام موضوع قرارداد ( قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، دارایی، عوارض، بیمه مسئولیت، بهداشت،محیط زیست و آخرین مصوبات 

وانی یکسان و همخ مناقصهاوراق و قوانین مربوطه) آگاهی داشته در ضمن تمام مبالغ مندرج در قرارداد با مبالغ پیشنهادي وي در 

، اوضاع احوال قرارداد و نیز با اطالع کافی مناقصه اوراقداشته و کلیه مبالغ با در نظر گرفتن تمامی شرایط فنی، خدمات مندرج در 

و کامل از نوسانات قیمت (حقوق و دستمزدکارگري) اقدام به عقد قرارداد نموده است و به عذر عدم اطالع نمی تواند در آینده 

اجراي قرارداد خودداري نماید یا مبلغی اضافه بر بهاي موارد مندرج در قرارداد، در مدت زمان قرارداد مطالبه  متعذر گردد یا از

  نماید چنانچه از این رهگذر خسارتی به کارفرما وارد شود پیمانکار مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

 ) خسارت جانی و مالی :13ماده 

کارگران تحت امر پیمانکار در هنگام اجراي پیمان در محلهاي کارفرما خسارت و یا ضرر و زیانی به  چنانچه پیمانکار و یا -13-1

امکانات و تأسیسات کارفرما وارد نماید، ملزم به تأمین و یا تعمیر و یا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه پیمانکار جهت 

رت وارده را از محل کارکرد ماهیانه، مطالبات پیمانکار یا تضمین وي کسر نماید. جبران اقدام ننماید، کارفرما مجاز خواهد بود خسا

 پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی رادر این خصوص نخواهد داشت. 

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

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

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

رت وارده خواهد بود و کارفرما در این و وحشی وارد نماید شخصاً پاسخگوي اولیاء دم و مقامات ذیصالح قانونی و جبران خسا

  گونه موارد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 مسئولیت کیفري و حقوقی حوادث ناشی از موضوع قرارداد بعهده پیمانکار می باشد. -13-3

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء



 

  

 

 

 

 )شرایط فورس ماژور :14ماده 

ر قرارداد شامل حوادث و اتفاقات غیرقابل پیش بینی، غیرقابل احتراز، غیرقابل کنترل که در صورت بروز حوادث فورس ماژور د

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

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

 مسئولیتی در مورد خسارتهاي وارده به طرف مقابل را ندارند. 

در صورتی که انجام تعهدات پیمانکار به سبب فورس ماژور ناممکن گردد و بیش از سه ماه ادامه یابد یا کارفرما ادامه کارهاي 

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

 ) امانتداري:15ماده 

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

  اتب کامل امانتداري را رعایت نماید. شرایط حفظ کرده و مر

 سارات، جرایم و الزامات زیست محیطی:) خ16ماده 

I مطابق استاندارد زیست محیطیالزامات رعایت -16-1 SO14001 و بهداشت شغلی مطابق استاندارد  و ایمنیOHSAS18001 

  الزامی است. پیمانکاراز طرف 

ناظر مربوطه که به شرح  ، زیر نظرپیمانکاررعایت و اجراي اقدامات کنترلی مربوط به آثار زیست محیطی حوزه فعالیت -16-2

 .موارد ذیل می باشد

  .جلوگیري از ایجاد آلودگی هوا، آب و خاك در نتیجه انتشار گرد و غبار، دود  -16-2-1

  خودداري از پراکنده نمودن ضایعات و آلوده سازي خاك از طریق دپوي ضایعات در مکانهاي غیر مجاز. -16-2-2

 د، آالینده ها، روغنهاي سوخته و سایر مواد شیمیائی به شکل پساب.خودداري از تخلیه مواد مازا -16-2-3

 درصورت عدم رعایت موارد فوق و بروز هرگونه حادثه یا خسارت، پیمانکار موظف به پرداخت هرگونه خسارت و جریمه ناشی 

هر زمان، از سوي مراجع ذیربط از عدم رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهاي مربوطه به هر تعداد دفعات و تحت هر عنوان و در 

  از جمله مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست و یا سایر مراجع قانونی خواهد بود.

 ) الزامات حراستی : 17ماده 

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

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

  .و در قبال عدم اجراي آنها پاسخگو می باشد

 ) واگذاري به غیر: 18ماده 

 پیمانکار به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حق واگذاري کل یا جزء پیمان به غیر را ندارد.

 سطه و داللی:) وا19ماده 

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

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

را خواهد داشت. بدیهی است در صورت بروز خسارت، حق مطالبه خسارت وارده براي صاحب کاال محفوظ می  مراجع قضایی

 باشد.

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء



 

  

 

 

 

  ) کسور قانونی :20ماده 

مقررات  اعم از حاکماساس مقررات قانونی  بر که به این قرارداد تعلق گیرد، و حقوق دولتی ، قرارداديهرگونه کسورات قانونی

 .خواهد بود پیمانکاربیمه، مالیات، عوارض و غیره بعهده 

 ) نشانی طرفین:21ماده 

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

ف دیگر اعالم کنند تا زمانی که نشانی جدید کتباً به طرف دیگر اعالم نشده روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را کتباً به طر

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

  :) نسخ قرارداد22 ماده

ن در محل اقامت کارفرما تنظیم، امضاء و مبادله گردید است.صرفاً متحدالمتو در دو نسخه  تبصره 3 ماده و 22در قرارداد حاضر 

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

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

 و حاکم بر روابط حقوقی طرفین خواهد بود. 

  

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 23/12/1399 - 9931187شماره  برنامه زمانی مربوط به مناقصه 

تن)و انجام  9000(ماهانه حدوديمعدنکار یاتگیري زغالسنگ و باطله حاصل از عملامور مربوط به بار یهانجام کل موضوع :

 .یکارهاي متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت شرکت زغالسنگ البرز شرق یبرخ
 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 مدت زمان الزم موضوع ردیف

 28/12/1399مورخ  00:15ساعتلغایت  24/12/1399از تاریخ  و تسلیم پیشنهاداتدریافت اسناد  1

 اتیشنهادپیل مهلت تحو ینآخر یخاز تار یمیروز تقو 10حداکثر ظرف  الف و ب و ج بازگشائی پاکات 2

 قرارداد عقد با روز پس از اعالم برندگی وهمزمان 15  ضمانت نامه انجام تعهدات تحویل 3



 

  

 

 

 

 (براي شرکت کنندگان حقوقی) 1-پیوست یک –داوطلب شرکت در مناقصه  متقاضیانفرم اخذ اطالعات از

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

 

 شکل (نوع ) ثبتی شرکت: شرکت :تاریخ ثبت  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

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شرکت (به سال)
 شرکتسمت در این 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     بازرسین 

1      

2      

 13تاریخ تنظیم :   /  /                                                                                                                                                                       

  
 

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

 

 

 



 

  

 

 

 

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

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

  نماید.

 

 

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

 شناسنامه 

محل 

 صدور

مدرك 

 تحصیلی 

رشته 

 صیلیتح

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شرکت (به سال)
 نمونه امضاء

1 
       

 

2 
       

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
       

 

6 
       

 



 

  

 

 

 

 

 23/12/1399 - 9931187شماره  مناقصه عمومی چک لیست اسناد 

 یتن)و انجام برخ 9000(ماهانه حدوديمعدنکار یاتامور مربوط به بارگیري زغالسنگ و باطله حاصل از عمل یهانجام کل

 .یه جغرافیایی معدن تخت شرکت زغالسنگ البرز شرقکارهاي متفرقه با یک دستگاه لودر در محدود

1   قابل تحویل در پاکات (الف) برگ1                    شرکت در مناقصه                                  ضمانت نامه
 

2 

     برگ 7                                                                برگ شرایط عمومی 

 برگ 7                             یس قرارداد                                         پیش نو 

          رگب 1                                                             برنامه زمانی قرارداد 

                     برگ 2                 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی 

                                          برگ  2                               نمونه ضمانتنامه ها 

                                    برگ  1                               آگهی قرارداد عمومی 

                برگ 2           فرم اخذ اطالعات از  داوطلبان شرکت در قرارداد 

 فعالیت پروانه روگرفت ارائه . 

 امه برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزن روگرفت ارائه

 رسمی و روگرفت اساس نامه شرکت

)ب(قابل تحویل در پاکات   

3         ج (قابل تحویل در پاکات گبر  1                                                               برگ پیشنهاد قیمت(  

            

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

 

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

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی

ص اشخاص حقـوقـیمخصو  

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

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

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

............کد پستی: .......................... ...........صادي: .......................کد اقت  ............شناسه ملی: ........................   

.نام و نام خانوادگی مدیر عامل: ........................................................  

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

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

مجلس  02/11/1386مبارزه با پولشوئی مصوب  به قانونشرکت ..................................................................... با توجه 

شود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و شوراي اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می

ق را در عات فومقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی گردد خودداري نموده و هرگونه تغییر در اطال

ستندات مترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال، اسناد و امالك و سایر مراجع ذیربط) اطالع داده و کوتاه

 را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نماید.

 اریخ، مهر و امضاء شرکت/ موسسه    ت                                                                                                       

 

 

 



 

  

 

 

 

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی

 مخصوص اشخاص حقـیقـی

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

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

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

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

مجلس  02/11/1386ه قانون مبارزه با پولشوئی مصوب آقاي/ خانم ..................................................................... با توجه ب

شوم ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و ي اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم میشورا

عات فوق را در مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی گردد خودداري نموده و هرگونه تغییر در اطال

، اسناد و امالك و سایر مراجع ذیربط) اطالع داده و مستندات ثبت احوالترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (کوتاه

 را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نمایم.

 

 

گشت    اریخ، مهر، امضاء و اثر انت                                                                                                                   

 

 



 

  

 

 

 

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

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

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

 استنکاف تعهدات 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 يسو 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 زغالسنگ معادن شرکت  کتبی درخواست

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

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

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

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

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

 مهر و امضاء بانک                                                                                                                                          
 

 *متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار                                                               

 **بانک یا موسسه اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي

 ***موضوع ارجاع کار

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

ماره ضمانتنامهش-2صادر کننده                                                                پرفراژ بانک -1  

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

خوانا بودن ضمانتنامه ومخدوش نبودن -6اریخ سر رسید ضمانتنامه (حداقل سه ماهه)                                  ت- 5  

 

 

  

 



 

  

 

 

 

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 شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی دارد با را

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

 **    به نامهضمانت این سررسید انقضاي 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 عادنم شرکت کرد حواله یا وجه در تخلف نوع ذکر با باشد داشته قضایی و قانونی

 زغالسنگ معادن شرکت کتبی 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

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

 در دهش 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

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

ماره ضمانتنامهش-2صادر کننده                                                                پرفراژ بانک -1  

ابطال تمبر بانکی-4                 انک صادر کننده                              آدرس و کد پستی ب -3  

خدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامهم-6د ضمانتنامه (حداقل یکساله)                                  تاریخ سر رسی- 5  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 (فرم تایید بازدید توسط پیشنهاده دهنده)

       

واهی می شود که آقاي / خانم ........................................................................ به نمایندگی از شرکت     بدینوسیله گ   

  معدن تختاز.... ....................................................................... جهت شرکت در مناقصه در مورخه .........................

 . ................................ بازدید نمودند

 :تخت معدننام و نام خانوادگی مدیر                                          

 امضاء                                                                            

  

 

 


