
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسناد و مدارک مربوط به مناقصه عمومی

 

 11/02/1400 - 40003774 شماره

 

 دستگاه لودر دوانجام برخی كارهاي متفرقه با و ، باطله خشک م امور مربوط به بارگيري زغالسنگانجا

و یا سایر (  و تونل بزرگ رزمجاي غربی ،)مجموعه مياناب در محدوده جغرافيایی منطقه طزره  تحویلی

 مناطق تحت پوشش شركت معادن زغالسنگ البرز شرقی

 

 )یک مرحله اي(

 

 

  

 
  

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

11/02/1400 - 40003774شماره آگهی مناقصه عمومی   

بارگیري زغالسنگ انجام امور مربوط به بهشتی در نظر دارد، شهید بلوار البرز شرقی واقع در شاهرودشرکت معادن زغالسنگ     

 ،)مجموعه میانابمحدوده جغرافیایی منطقه طزره در  تحویلیلودرو  انجام برخی کارهاي متفرقه با دو دستگاه  خشک، باطله

به شرح مندرج در اسناد سایر مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ( و یا و تونل بزرگ رزمجاي غربی

مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به 

 مراجعه نمایند. w w w .eacmco.irنشانیعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به 

 مهلت دریافت و تحویل اسناد و پيشنهادات : -1

 20/02/1400لغایت  12/02/1400دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از  

 ميزان تضمين شركت در مناقصه: -2

که متقاضیان می بایست مبلغ  می باشد ریال( 000،250،000ریال) دویست و پنجاه میلیونمیزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  

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

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

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

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... التوفيق                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

 11/02/1400 - 40003774شماره عمومی برگ شرایط 

 شهید بهشتي، سایت اداری شرکت  شهیدآدرس شاهرود، بلوار به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقيمناقصه گزار: -1

 شخص حقوقي یا حقیقي است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت مي کند. مناقصه گر)پيشنهاد دهنده(:-2

  موضوع مناقصه: -3

تن(و انجام  16000انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ خشک و باطله حاصل از عملیات معدنکاری)ماهانه حدود - 

، 15مجموعه معدني میاناب )تونل تونل های رزمجا غربي، در محدوده جغرافیایيتحویلي کارهای متفرقه با دو دستگاه لودر  برخي

مناطق تحت پوشش شرکت معادن منطقه طزره یا دیگردر صورت نیاز سایر و (43و  42،ل مادر و غیره( و تونل بزرگ )تون38، 35

 مناقصه گزار ناظر برنامه اعالمي مطابق

 محل اجراي عمليات موضوع مناقصه:   -4

  شاهرود ، بعد از روستای طزره -اده دامغان ج 25معدن طزره واقع در استان سمنان، کیلومتر 

  شرح مختصري از خدمات مرتبط با موضوع مناقصه: -5
 ،(43و  42)تونل تونل بزرگمجموعه رزمجا غربي،  در محدوده  تن 16000ماهانه حدود  خشکانجام بارگیری زغالسنگ  -

رنامه اعالمي از سوی ناظر طبق بو غیره( و در صورت نیاز سایر مناطق تحت پوشش شرکت 38، 35، 15میاناب)تونل مجموعه

 .زارگمناقصه 

هفته و  در صورت نیاز حتي ایام تعطیالت با توجه به نیاز کارخانه زغالشویي و زغال دپو  تمام ایام بارگیری زغالسنگ درتبصره :

شده موجود در سایر مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي و نیز بر اساس برنامه ریزی دستگاه نظارت 

 کارفرما انجام مي پذیرد.

  فوق.معادن دپو کردن و جابجاکردن زغالسنگ در کلیه سنگرهای  -

 .مناقصه گزاربارگیری باطله معدن، جابجایي باطله، دپو کردن و پس زدن با نظر ناظر  -

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

 بارگیری و جابجایي چوب آالت تونلي در معادن. -

 فلزی(و سایر لوازم و تجهیزات معدني. بارگیری و جابجایي آرك ها )قاب  -

 برف روبي جاده ها، بازسازی جاده ها، جاده سازی معادن.  -

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

و در  انجام تمام کارهایي که امکان انجام آن با لودر میسر مي باشد با نظر ناظر قرارداد درمحدوده معادن فوق، منطقه طزره -

 صورت نیاز مناطق تحت پوشش.

 انجام تمام کارهایي که امکان انجام آن با لودر میسر مي باشد با نظر ناظر قرارداد در خارج از منطقه طزره. -

سط نماینده     نکته: ساعتي تو صورت  صه گزار انجام کارهای متفرقه مندرج در بند فوق، به  ساس مبلغ تعیین    مناق شخص و بر ا م

  پرداخت میگردد. برنده مناقصهشده  قرارداد محاسبه و به 

  شرح مختصري از تعهدات طرفين:-6

  تعهدات برنده مناقصه:-6-1

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



 

  

 

 

 

 را برابر نقطه نظرات دستگاه  خدمات موصوع مناقصهاز مناقصه گزار تحویل گرفته و  دستگاه لودر دو مناقصه موظف استبرنده -

و متعهد گردید از لودرها و لوازم آنها حفاظت کامل بعمل آورده و در پایان مناقصه یا اعالم مناقصه نظارت  مناقصه گزار انجام دهد 

 ان تحویل، مسترد نماید. گزار، لودرها را با شرایط زم

دو دستگاه لودر بصورت فعال داشته باشد و چنانچه عملیات نگهداری و تعمیر لودرهای  "دائمابرنده مناقصه تعهد مي نماید  تبصره:

تحویلي بنحوی باشد که این امر محقق نشود مي بایست لودر مورد نیاز را به هزینه خود از خارج شرکت تامین نموده و عملیات 

ادی در این خصوص پرداخت نمي نماید و عملیات فوق مورد نظر مناقصه گزار را انجام دهد و مناقصه گزار هیچگونه هزینه ماز

 %2ایجاد نگردد و در غیر اینصورت به ازاء هر روز کاری جریمه ای معادل  کارفرمامیبایست به نحوی انجام گردد که خللي در کار 

 مبلغ صورت وضعیت ماهانه اعمال و از صورت وضعیت کسر مي گردد.

سایر وسایل تحویلي را طبق صورتجلسه تنظیمي )در زمان شروع به کار( تحویل گرفته و و  لودرهابرنده مناقصه متعهد میشود -

به نحو مطلوب حفاظت و نگهداری نموده و نسبت به پیگیری تعمیرات به موقع اقدام نماید و لودرهای تحویلي را فقط در جهت 

اطالع و هماهنگي مناقصه گزار، خودداری نمایند و در اجرای پیمان بکار گیرند و از بکارگیری آن درکارهای خارج از پیمان بدون 

پایان مناقصه آنها را مطابق با صورتجلسه )زمان تحویل( عیناٌ با شرایط اولیه تحویل مناقصه گزار نمایند. در صورتیکه بر اثر عدم 

خسارت برنده مناقصه مشخص دقت در نگهداری، خسارتي به آنها وارد آید، بر اساس نظریه دستگاه نظارت مناقصه گزار میزان 

و هزینه آن از محل مطالبات و تضامین برنده مناقصه کسر خواهد شد و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض و ادعایي را از خود 

 سلب و ساقط نمود.

صورت نیاز به برنده مناقصه، به هیچ عنوان حق خارج نمودن لودرهای تحویلي از محدوده جغرافیایي موضوع پیمان را ندارد و در -

تعمیرات و انجام سایر امورات در خارج از محدوده پیمان، اخذ مجوز خروج و هماهنگي الزم با ناظر مناقصه و نماینده مناقصه گزار 

 الزامي مي باشد.

تریلي لبه داشته و توان بارگیری کامیون های تک ، ده چرخ و بایست دستگاه را همیشه در حال آماده بکار نگهبرنده مناقصه مي -

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

برنده مناقصه به منظور رعایت منافع مناقصه گزار و تقلیل هزینه های شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقي، کلیه عملیات موضوع  -

در غیراینصورت مناقصه  و تجربه کافي دارند انجام دهد و کناني که در کار خود تخصصمناقصه را با بهترین روش ها به  وسیله کار

را محاسبه و عالوه بر  ، نقص و یا عدم انجام وظایف محولهموقع کارکل خسارت وارده بابت عدم انجام به مجاز خواهد بود  گزار

 نماید.کسر برنده مناقصه  صورت وضعیتاز کل مبلغ خسارت را جریمه و  %10آن 

 کار وتعاون، حقوق مستمر و غیر مستمر کارگران تحت امر خود را برابر ضوابط و قوانین اداره  تمامي برنده مناقصه مي بایست-

رأساً پرداخت من جمله حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را و سازمان تأمین اجتماعي )طرح طبقه بندی مشاغل( اجتماعي  رفاه

 هیچگونه تعهدی نخواهد  مناقصه گزاردر این رابطه  مبالغ بیمه تامین اجتماعي پرسنل خود اقدام نماید وو نسبت به پرداخت نماید 
. در صورت استنکاف برنده مناقصه، مناقصه گزار حق دارد، راساً دستمزد کارکنان را در حضورنماینده برنده مناقصه)چنانچه داشت

 مطالباتي داشته باشد(، با در نظر گرفتن میانگین مبالغ پرداختي در ماههای گذشته به پرسنل برنده مناقصه و از محل مطالبات یا 

در صورتیکه برنده مناقصه با وجود اخطار کتبي مناقصه گزار از حضور خودداری کند، مناقصه گزار تضمینهای وی پرداخت کند و 

راساً پرداخت مزبور را انجام خواهد داد و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض بر این عمل و مبلغ پرداختي و تعداد کارگران و میزان 

 استحقاقي آنان را از خود سلب و ساقط مي نماید.

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



 

  

 

 

 

مسئولیت اعمال خالف، جرائم رانندگي و یا هرگونه سوء استفاده از دستگاه تحویلي و غیره به عهده برنده مناقصه بوده و در -

متوجه شخص برنده مناقصه است و چنانچه از این رهگذر خسارتي به مناقصه گزار صورت مشاهده و یا گزارش، مسئولیت آن 

وارد شود مناقصه گزار حق خواهد داشت خسارت وارده را از محل مطالبات یا تضامین یا صورت وضعیت وی جبران نماید و برنده 

 حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط مي نماید. مناقصه

مرجع تشخیص قصور و سهل انگاری برنده مناقصه در حوادث ایجادی)رانندگي( اعم از فوت و یا نقص عضو یا صدمات        تبصره: 

صرف نظر از نظریه           شند. این بند در روابط في مابین طرفین  سان راهنمایي و رانندگي مي با شنا ضاء و جوارح، کار وارده به اع

 جرایي دارد و طرفین بدون هیچ اعتراضي ملزم به رعایت آن هستند. ابرازی کارشناس اداره کار و دادگستری قابلیت ا

 درصورتیکه برنده مناقصه بخواهد قبل از اتمام مناقصه ، به هر دلیلي از ادامه همکاری با شرکت انصراف دهد باید حداقل یک-

 ذ نماید .ماه زودتر مراتب را بصورت کتبي به مناقصه گزار اطالع دهد و موافقت مناقصه گزار را اخ

بایست از رانندگاني استفاده نماید که عالوه بر داشتن گواهینامه ویژه لودر ، تجربه و تخصص کافي ، به تایید مي برنده مناقصه -

حراست شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي رسیده و همچنین سایر صالحیتهای الزم براساس قوانین جمهوری اسالمي را دارا 

و یا راننده ای که از طرف وی جهت رانندگي معرفي مي شود فاقد گواهینامه ویژه لودر باشد از  برنده مناقصهبوده باشند، چنانچه 

 .جلوگیری خواهد شد برنده مناقصهادامه کار و ارائه خدمات 

و افراد تحت امرش برنده مناقصه شرعاً و قانوناً تعهد مي نماید کلیه اصول و مقررات و دستورالعمل های ایمني را در مورد خود  -

رعایت نماید و چنانچه بنحوی از انحاء جهت خود و افراد تحت امر برنده مناقصه حادثه ای اعم از نقص عضو و یا حوادث منجر 

به فوت بوجود آید برنده مناقصه موظف است در مراجع قانوني حاضر و جوابگوی مقامات مربوطه و اولیای دم بوده و باشد. لذا در 

ز این رهگذر خساراتي به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي )در راستای احکام صادره محاکم قضایي و یا بهرنحوی( صورتي که ا

وارد آید پرداخت کلیه خسارات وارده بعهده برنده مناقصه بوده و مناقصه گزار مختار است میزان خسارت را برآورد و از محل 

 اید و برنده مناقصه حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي نماید.مطالبات و یا سپرده برنده مناقصه برداشت نم

در حین انجام کار نیاز به وسایل و یا نظارت مضاعفي از جانب مناقصه گزار باشد برنده مناقصه موظف است آنرا : چنانچه 1تبصره

 حوادث حادث شده هیچگونه مسئولیتي ندارد.به صورت کتبي از مناقصه گزار درخواست نماید و در غیر این صورت کارفرما درقبال 

بایست برابر برنامه زمانبندی شده ای که از طرف دستگاه نظارت ابالغ مي شود، عملیات بارگیری و کارهای برنده مناقصه مي -

دن در حال متفرقه را در شیفت های مختلف انجام دهد. الزم است راننده لودر در تمام روزهای هفته حتي روزهای تعطیل که معا

 حتماً در محل کار حضور داشته باشد.  اعالميکار مي باشد ، در شیفت 

انجام کلیه امور و هزینه های مربوط به لودرها به برنده مناقصه اعم از رانندگي، سرویس و نگهداری، روغن، سوخت مصرفي،  -

بیمه ثالث برعهده برنده مناقصه مي باشد لیکن برنده مناقصه و غیره به غیر از  بیمه بدنه، تعمیرات جزئي و اساسي، لوازم یدکي

به اطالع کارفرما برساند و در صورت عدم موضوع را جهت تمدید  ،شخص ثالث بیمه نامه موظف است، یک ماه قبل از اتمام 

    هرگونه اتفاق ، حادثه، خسارت و جرائم وارده بر عهده برنده مناقصه مي باشد. اعالم، مسئولیت

نانچه طبق درخواست برنده مناقصه، لوازم یا خدماتي توسط مناقصه گزار ارائه گردد مبلغ آن توسط کارشناسان مناقصه گزار چ-

 برآورد و از برنده مناقصه اخذ مي گردد. در صورت عدم پرداخت از محل صورت وضعیت، مطالبات و تضامین کسر مي گردد.

 برخي خدمات یا لوازم مرتبط با موضوع پیمان و یا انجام تعمیرات با امکانات موجود در: در صورت نیاز برنده مناقصه به تبصره

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



 

  

 

 

 

اکتور فروش و با احتساب اجرت تعمیرات انجام شده ، با درخواست کتبي و نظر موافق نماینده مناقصه گزار با صدور فمنطقه طزره

 به حساب برنده مناقصه بالمانع میباشد. 

برنده مناقصه متعهد خواهد شد که خود و یا نماینده وی در کلیه ایام زمان کار در محل کار حاضر و بر عملیات موضوع قرارداد  -

شخاص و نمایندگان برنده مناقصه ، باید مراتب بصورت کتبي به نظارت مستقیم داشته باشند. ضمناً در صورت هر گونه تغییر ا

ه گزار اطالع داده شود و در اولین فرصت ممکن نیز نسبت به جایگزیني فرد واجد شرایط که به تأیید نمایندگان مناقصه مناقص

رسیده باشد اقدام الزم بعمل آورد. درصورت عدم حضور بدون اطالع قبلي،  )حراست، خدمات فني، پشتیباني و سایر موارد (گزار
 ریال( به ازاء هر روز از حساب برنده مناقصه کسر نماید. 2،000،000مناقصه گزار مجاز خواهد بود که جریمه ای معادل دو میلیون ریال )

سهل انگاری در انجام وظایف محوله، که خسارتي درصورت حاضر نشدن پرسنل برنده مناقصه در محل کار و یا کم توجهي یا -

به مناقصه گزار وارد گردد، برنده مناقصه موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود و در غیر اینصورت ازمحل مطالبات برنده 

 نماید. مناقصه یا تضامین اخذ شده کسرخواهد شد و برنده مناقصه حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي 

 برنده مناقصه مي بایست توانایي فني ، عوامل الزم برای اجرای کار و همچنین بنیه مالي برای شروع کار را داشته باشد. -

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

 .مناقصه مي باشد

مناقصه گزار در قبال تأمین راننده ها، تعمیرات لودر ها، سوخت ماشین آالت، حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر راننده  توضيح:

 های لودرهای های بکارگیری شده هیچگونه تعهدی را نخواهد داشت.

شرقي را ندارد؛چنانچه گزارشي برنده مناقصه در اجرای پیمان، حق استفاده از رانندگان شاغل در شرکت معادن زغالسنگ البرز -

از طرف حراست و یا مسئولین مربوط به دستگاه نظارت مناقصه گزار مبني بر این موضوع ارسال گردد به ازاء هر شیفت مبلغ 

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

ه در منطقه مشغول فعالیت مي باشند، باید دارای معاینه فني و بیمه شخص ثالث باشند برنده مناقصه ککلیه لودرهای در اختیار  -

و در صورت نداشتن مدارك مذکور از تردد آنها در منطقه جلوگیری بعمل خواهد آمد. و در صورت اتمام تاریخ اعتبار مدارك فوق 

و ورود خسارت به اموال و یا اشخاص، برنده مناقصه موظف الذکر و عدم اطالع رساني به نمایندگان و دستگاه نظارت مناقصه گزار 

است در مراجع قانوني حاضر و جوابگوی مقامات مربوطه و اولیای دم باشد، لذا در صورتي که از این رهگذر خساراتي به شرکت 

یه خسارات وارده بعهده معادن زغالسنگ البرز شرقي )در راستای احکام صادره محاکم قضایي و یا بهرنحوی( وارد آید پرداخت کل

برنده مناقصه بوده و مناقصه گزار مختار است میزان خسارت را برآورد و از محل مطالبات و یا سپرده برنده مناقصه برداشت نماید 

 برنده مناقصه حق هر گونه طرح شکایت و ادعای اعتراضي را از خود سلب مي نماید.  و 

برنده مناقصه اعالم و اعتراف مي نماید در زمان ارائه پیشنهاد قیمت کلیه نوسانات بازار، حقوق و دستمزد کارگری، اقدام به  -

ارائه قیمت نموده است و چنانچه در طول مدت زمان قرارداد قیمت لوازم و تجهیزات به میزاني افزایش یابد که این امر موجب 

ارائه داده و آنالیز قیمت  مناقصههادی برنده مناقصه باشد، برنده مناقصه درخواست کتبي به ناظر قیمت پیشن %20افزایش بیش از

جدید را اعالم مینماید و پس از تأیید دستگاه نظارت، موضوع در جلسه کمیسیون معامالت شرکت مطرح و پیرامون تغییر و اصالح 

 قیمت تصمیم گیری خواهد شد.
علق به این مناقصه اعم از بیمه، مالیات، عوارض و غیره برعهده برنده مناقصه بوده و متقاضیان مي کلیه حقوق دولتي و کسور مت-

  بایست هزینه های مشمول این بند را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرند.

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



 

  

 

 

 

 بایست برابر برنامه ابالغي عملیات بارگیری را در موعد مقرر انجام دهد و چنانچه بارگیری با تأخیر و یا به هر برنده مناقصه مي -

بر علتي انجام نشود ، هزینه کلیه خسارات وارده به مناقصه گزار از این رهگذر به عهده برنده مناقصه بوده و ملزم به جبران آن 

بایست ، در صورت خرابي لودر، در اسرع وقت نسبت به انجام تعمیرات اساسي . برنده مناقصه مياس نظر ناظر مناقصه  میباشداس

و جزئي و راه اندازی آنها اقدام نماید. چنانچه به هر دلیل ، کار تعمیرات لودر از طرف برنده مناقصه با تاخیر انجام شود و باعث 

ارگیری زغالسنگ و یا انجام کارهای متفرقه متعهده شود، با نظر نماینده مناقصه گزار روزهای کار از دست رکود و یا توقف در کار ب

        رفته و خسارت ناشي از آن محاسبه و از صورت وضعیت برنده مناقصه و یا از محل تضمین قرارداد برداشت خواهد شد.
دستگاههای و یا  ، اشخاصمناقصه گزاراماکن  ،به کامیونها ، تاسیسات هر گونه خساراتي که از جانب دستگاه در حال بارگیری-

 . مناقصه میبایست جوابگوی آن باشد دیگر وارد شود بر عهده برنده مناقصه بوده و برنده

بایست عالوه بر امور مربوط به بارگیری، کلیه کارهایي که امکان انجام آن با لودر میسر مي باشد از قبیل برنده مناقصه مي-

 به نحو احسن انجام دهد. مناقصهدپوسازی، خاکریزی، بارگیری مصالح و مواد عالوه بر زغالسنگ و ... را برابر نقطه نظرات ناظر 

قررات مربوط به انجام موضوع قرارداد )قانون کار، بیمه تأمین اجتماعي، بیمه جمیع قوانین و م بایست ازبرنده مناقصه مي-

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

  وق الذکر متوجه شرکت کارفرما نخواهد بود.است همه آنها را رعایت کند. در هرحال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات ف

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

تا پس از تأییدات مراجع  دستگاه نظارت شرکت اقدام نماید نامه کتبي و ارائه مدارك الزم برای رانندگي باخودروی مذکور به

. چنانچه عملکرد یا کیفیت کار برخي ذیربط )حراست، خدمات فني، پشتیباني و سایر موارد ( به عنوان راننده انجام وظیفه نماید

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

 مناقصه گزارکامل حسن اجرای کلیه امور موضوع پیمان را در محدوده اجرای پیمان و دستورات کتبي  برنده مناقصه مسئولیت -

  کاهد.در اجرای کارها مي شود، به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمي مناقصه گزاربه عهده دارد و نظارتي که از طرف 

چنانچه نیاز به عملیات بارگیری در هر یک از معادن تحت پوشش شرکت زغالسنگ البرز شرقي، ایستگاه زرین، کارخانه  -

زغالشویي باشد الزم است نسبت به انجام عملیات بارگیری و یا سایر خدمات که در حد توان لودر باشد اقدام نماید. جابجایي 

و اگر این جابجایي از محدوده فوق به سایر معادن  برنده مناقصهبر عهده  مجای غربيو رز میاناب بزرگ،لودر در محدوده تونل 

 توسط قیمتمنطقه طزره یازغالشویي، ایستگاه زرین و غیره باشد انجام عملیات جابجایي یا پرداخت هزینه آن طبق برآورد 

موظف به جابجایي و انجام کار مي باشد و  اقصهبرنده مندر هر صورت  مي باشد. مناقصه گزار، بر عهده مناقصه دستگاه نظارت 

 سپس موارد فوق برای ایشان اعمال مي گردد و نمي تواند انجام کار را منوط به این امر نماید.

رعایت کلیه ملزومات، دستورالعمل ها، قوانین در طول مدت پیمان، مسئولیت های قانوني پرسنل پیمانکار و تأمین کلیه وسایل -

رفاهي و تجهیز و هرگونه موردی که مستقیم یا غیر مستقیم جهت اجرای موضوع پیمان و در تمام مراحل اجرای  ایمني، فردی،

 پروژه مورد نیاز مي باشد بر عهده پیمانکار مي باشد.

 تعهدات مناقصه گزار: -6-2
از شهرهای همجوار که سرویس دهي مناقصه گزار وسیله نقلیه رفت و برگشت کارکنان برنده مناقصه را با اتوبوس و میني بوس  -

  پرسنل شرکت زغالسنگ البرز شرقي در حال انجام مي باشد، تا منطقه طزره و بر عکس، فراهم خواهد نمود.
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استحمام و تعویض لباس تمامي کارکنان برنده مناقصه امکانات حمام و محل مناسب تعویض لباس در مناقصه گزار جهت  -

  ی از برنده مناقصه کسر  نخواهد شد.اختیار قرار خواهد داد و از این بابت هزینه
ان در اختیار کارکنان صورت درخواست برنده مناقصه و موافقت مناقصه گزار، یک وعده غذای گرم در صورت دایر بودن رستور در-

برنده مناقصه قرار داده مي شود و هزینه تعداد پرس غذای مصرفي طبق قیمت اعالمي توسط مناقصه گزار از صورت وضعیت 

 برنده مناقصه کسر خواهد شد.

ارداد در مناقصه گزار هیچگونه تعهدی نسبت به استخدام پرسنل برنده مناقصه در مدت زمان قرارداد و یا پس از اتمام قر -

  شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي نخواهد داشت.

تحویلي بر عهده مناقصه گزار مي باشد لیکن برنده مناقصه موظف است، یک ماه قبل از اتمام شخص ثالث دستگاههای بیمه -

هرگونه اتفاق یا حادثه موضوع را جهت تمدید به اطالع کارفرما برساند و در صورت عدم اعالم، مسئولیت بیمه نامه شخص ثالث ، 

  ای بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

(را تحویل برنده )کارت ماشین االت، کارت سوخت و یا هر چیز مورد نیاز  مناقصه گزار موظف است مدارك مورد نیاز لودرها -

، برنده در صورت وجود ایراد با لودرهای تحویلي داده ومناقصه نماید و برنده مناقصه موظف به کنترل و بررسي مدارك و تطابق 

 آن بر عهده برنده مناقصه مي باشد. مسئولیتلودرها را تحویل بگیرد و در غیر اینصورت  نبایدمناقصه 

 تضامين:-7

  تضمين شركت در مناقصه: -7-1

 که مناقصه گر میبایست وجه آن  ریال( مي باشد 250،000،000ریال) دویست و پنجاه میلیونتضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 

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

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

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

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

 دیده و تائیدیه آن در پاکت الف تحویل نماید.شده متقاضي در حوزه مالي شرکت بلوکه گر

 تضمين انجام تعهدات : -2-7

قرارداد را جهت تضمین انجام کل ( از مبلغ 10%موظف است همزمان با امضای این قرارداد، معادل ده درصد ) 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

 تضمين حسن اجراي كار:-7-3

به عنوان سپرده  %10رسیده باشد معادل  مناقصهاز هر صورت وضعیت اعالم شده توسط برنده مناقصه که به تائید نهایي ناظر 

حسن انجام کار کسر و مابقي پس از کسر کسور قانوني قابل پرداخت خواهد بود، بدیهي است در صورت اجرای کامل قرارداد و 

 و مدیر قراردادها و نظارت و ارائه مفاصاً حساب از سازمان تامین اجتماعي، در پایان  ناقصهمدرخواست برنده مناقصه و تائید ناظر 

 قرارداد در صورت تامین نقدینگي به برنده مناقصه پرداخت خواهد گردید. 
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 تضمين تحویل تجهيزات و ماشين آالت:  -7-4
 برآورد ریال(  15،000،000،000ریال)پانزده میلیارد به مبلغ کلیه تجهیزات و ماشین آالت مندرج در صورتجلسه، با شرایط فعلي 

موظف است همزمان با امضای این قرارداد، معادل مبلغ فوق تضمین برنده مناقصه گردید و  برنده مناقصهقیمت شده و تحویل 

مسترد  برنده مناقصهارائه دهد. مقرر گردید در پایان قرارداد تجهیزات طبق صورتجلسه زمان تحویل به  مناقصه گزارمناسب به 

 ر صورت مفقود شدن، خرابي یا موظف است از اموال تحویلي حفاظت کامل بعمل آورده و دبرنده مناقصه گردد که در این خصوص 

موظف به جایگزیني آن خواهد بود و در غیراین صورت مبلغ خسارت طبق نظر کارشناسان برنده مناقصه استهالك تجهیزات، 

 سپرده شده، کسر و اخذ خواهد گردید.برنده مناقصه برآورد مي گردد و معادل آن از تضمیني که توسط  مناقصه گزار

 دریافت اسناد مناقصه و تحویل و گشایش پيشنهادها :حداكثر زمان  -8
 )مراجعه به سایت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي(  20/02/1400پایان وقت اداری مورخ از تاریخ انتشار آگهي لغایت  -

الف ـ ب ـ  داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهادات خود را در پاکت سربسته الك و مهر شده که حاوی سه پاکت جداگانه )-

حراست شرکت مناقصه گر  به دبیرخانه 20/02/1400مورخ 15:00ساعت ج ( باشد به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و حداکثر تا 

 تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
کمیسیون ) در صورت صالحدید . اتپیشنهاد تاریخ آخرین مهلت تحویلاز  تقویمي روز 10حداکثر ظرف مدت  بازگشایي پاکت ها -

 معامالت، پیشنهاددهندگان مي توانند در جلسه بازگشایي حضور داشته باشند(

شامل  ،کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهاد های خود را باید در پاکت های جداگانه دربسته ومهر شده رکتش -9

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

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

جلسه بازگشایي مناقصه گزار موظف است همه پیشنهاد های ارائه شده در مهلت مقرر را از شرکت کنندگان دریافت، ثبت و تا  -10

  از پاکت ها صیانت نماید.

برروی پاکات فوق باید شماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام و نشاني پیشنهاد دهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه مناقصه  -11

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

روز  10دیر رسیدن و یا نرسیدن پاکات مناقصه به هر طریقي ) 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 رسیدگي خواهد شد.

و مشخصات را قبل از انقضاء مدت تسلیم پیشنهادها برای خود تمدید، تغییر، اصالح یا جایگزیني اسناد مناقصه گزار حق  -12

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

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

هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات یا سایر مدارك مناقصه ابهامي داشته باشد -13

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

خ مقتضي ارائه گردد. هر نوع توضیح یا تجدید نظر و یا تغییر و اضافه یا حذف مطلبي به دهند تا در مهلت ارائه پیشنهادات پاس

مدارك مناقصه از طریق رسمي انجام مي شود و این ضمائم جزء مدارك مناقصه منظور مي گردد و چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال 

 بنمایداد آن را به منظور انجام تغییرات و اصالحات الزم ضمیمه مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرد

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



 

  

 

 

 

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

مناقصه گزار مي تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبي به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان 

 فرصت کافي برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود داشته باشند .

 باید فقط محتوي ضمانتنامه باشد. "الف "پاكت -14
 ریال(. 250،000،000ریال) دویست و پنجاه میلیونمعادل تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  -
 خودداری شود . "الف "از ارائه هر گونه وجه نقد، چک مسافرتي و چک تضمین شده بانکي درپاکت  -

 باید حاوي مدارک زیر باشد : "ب  "پاكت  -15
از طرف مناقصه گزار ارسال شده باشد برای اشخاص حقوقي، بر طبق اساسنامه اسناد مناقصه و هر نوع ضمائم و مدارکي که بعداً -

شرکت، توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده و نیز برای اشخاص حقیقي توسط شخص پیشنهاد دهنده مي بایست 

 امضاء شود. 

پیش نویس قرارداد ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مطابق با روگرفت برابر اصل آگهي آخرین -
 تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمي توسط صاحب و یا صاحبان امضاء مجاز برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص حقیقي. 

 یشنهادی در پیش نویس قرارداد جداً خودداری گردد. تذکر: از درج هرگونه قیمت یا مبلغ پ
ارائه روگرفت برابر اصل شده اساسنامه شرکت و گواهي اداره ثبت شرکتها مبني بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و آگهي روزنامه  -

 رسمي کشوری مبني بر آخرین تغییرات شرکت و معرفي صاحبان امضاءهای مجاز با ذکر حدود اختیارات و در صورتیکه دارندگان 

 دن وکالت به غیر داشته باشند، پیشنهاد دهنده به وکالت از طرف مسئولین شرکت پیشنهاد بدهد، امضاء مجاز در اساسنامه حق دا

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

 ارائه روگرفت برابر اصل شده پروانه فعالیت برای اشخاص حقوقي. -

 .برای اشخاص حقیقي برای اشخاص حقوقي و امضاءهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور برنامه زماني مناقصه مم -

 . برای اشخاص حقیقي برای اشخاص حقوقي و امضاءچک لیست حاوی اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور  -

 .برای اشخاص حقیقي ی اشخاص حقوقي و امضاءبراممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور  فرمهای مبارزه با پولشویي و تضامین-

ارائه مدارك و مستندات مالي مبني بر توان و ظرفیت های الزم مالي جهت شروع کار ) گردش مالي حسابهای بانکي، اوراق  -

 سپرده بانکي و ...(

 باید محتوي مدارک زیر باشد : "ج"پاكت  -16

قیمت ( 15)صفحه  مهر و امضاء شده )پیشنهاد قیمت صرفاً در فرم پیشنهادقیمت بدون قید و شرط و به صورت  برگ پیشنهاد -

  منضم به اسناد مناقصه درج شود( .
  ارائه برگ آنالیز پیشنهاد قیمت منطبق با شرح خدمات موضوع مناقصه به تفکیک هر آیتم. -

 مي باشد. مختار کلیه پیشنهادات  در رد یا قبول یک یا شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي -

 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 عددی و حروفي  در گردد و ـ پیشنهاد قیمت مي بایستي هم بصورت حروفي و هم بصورت عددی اعالم

 مبلغ حروفي، مالك قرارخواهد گرفت. 

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



 

  

 

 

 

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

به پیشنهادهای مخدوش، مشروط و مبهم و پیشنهادهایي که با شرایط مندرج در آگهي اختالف داشته و یا بعد از مدت مقرر باشد. 

 در آگهي برسد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 .باشد ترین با قیمت کارشناسي، مناسب قیمت پیشنهادی وی پس از مقایسه کهخواهد بود،پیشنهاد دهنده ای  صهبرنده مناق-

برنده مناقصه موظف است پس از ابالغ برنده شدگان، تا زمان انعقاد رسمي قرارداد و طي مراحل قانوني مربوط به آن، نسبت  -17

راساس مفاد پیش نویس قرارداد و برنامه اعالمي از طرف مناقصه گزار اقدام به انجام موضوع مناقصه طبق قیمت پیشنهادی و ب

 نماید.

باید به مهر و امضای مجاز صاحبان امضاء مجاز شرکت  "ج"و "ب"کلیه صفحات مربوط به مدارك ارسالي در پاکتهای  -18

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

 یرد. در قالب استعالم باز و مورد بررسي قرار میگ "ج"و "ب"

دریافت  البرز شرقي شرکت معادن زغالسنگ مناقصه گر باید کلیه اسناد مناقصه را بشرح چک لیست پیوست اسناد از سایت -19

 اسناد مناقصه به مهر  صورتیکه یک یا چند قسمت از آنها امضاء و ضمیمه پیشنهاد خود نماید و در و بدون تغییر یا حذف قسمتي از
دهنده تلقي  نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاددهنده  و امضای پیشنهاد

  خواهد شد.

هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه جزء در مواردی که در اسناد پیش بیني شده، نمي توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم  -20

 .نمایند

  و پیمان و اجرای آن مي باشد، مورد قبول پیشنهاد دهنده است. ارتباط با این مناقصه کلیه مقررات جاری که به هر نحو در-21

هرگاه در مناقصه ای اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگاني به زیان مناقصه گزار تباني کرده اند، مناقصه ابطال خواهد  -22

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

یات مورد پیمان خود را بدون داشتن مجوز از دستگاه نظارت مناقصه گزاربه چنانچه برنده مناقصه تمام یا قسمت عمده عمل -23

شخص حقیقي یا حقوقي دیگری واگذار نماید موجب ثبوت حق فسخ برای مناقصه گزار خواهد شد، ولي درهرحال واگذاری قسمتي 

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

ه مناقصه باید حداکثر پانزده روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او، نسبت به تحویل تضمین انجام تعهدات اقدام نماید برند -24

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

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

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

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

 تجدید خواهد شد. 

تضمین مربوط به شرکت کنندگاني که برنده اول یا دوم نشده اند بالفاصله پس ازتعیین برنده مناقصه مسترد خواهد شد  -25

 وتضمین شرکت درمناقصه برنده اول و دوم مناقصه پس از انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.
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 میزان کاال یا خدمات موضوع  در طول مدت قرارداد، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به عنوان مناقصه گزار اختیار دارد -26

 را  کارهای 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 ای که سر جمع مبالغ افزوده شده از  افزایش دهد ( مبلغ کل پیمان10%تا سقف) با یک ابالغ

 ن قرارداد، عملیات معدني را انجام دهد. افزایش دهد و برنده مناقصه موظف است با همان نرخ و شرایط ای نرود

 که در صورت رضایت از عملکرد برنده مناقصه دمدت پیمان از تاریخ ابالغ به برنده مناقصه به مدت یکسال شمسي مي باش -27

 .قابل تمدید مي باشد

 مناقصه گر بایستي با مطالعه مشخصات عمومي و خصوصي پیمان، بازدید از محل کار و اطالع از شرایط و نوسانات قیمتها، -28

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

انجام عملیات موضوع مناقصه بصورت جزئي یا کلي و واگذاری به یک یا چند شرکت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در  –29

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

مین اجتماعي ارسال از آنجا که یک نسخه از قراردادهای منعقد شده در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به سازمان تأ -30

 مي گردد حضور و شرکت تمامي مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعي) به عنوان اشخاص حقیقي( در مناقصات
ممنوع بوده و چنانچه فرد متقاضي با علم به این موضوع اقدام به ارائه قیمت نماید، اگرچه قیمت پیشنهادی وی نسبت به سایرین 

 هاد وی مردود و از لیست متقاضیان حذف خواهد شد.کمتر باشد پیشن

از سه فقره باشد، قابل رسیدگي بوده و مورد بررسي  :در صورتیکه پیشنهادهای رسیده کمتر حد نصاب رسيدگی به پيشنهادها-31

 اهد شد.قرار خواهد گرفت و حتي یک پیشنهاد که حائزشرایط مندرج دراین اسناد باشد، بعنوان برنده مناقصه اعالم خو

قسمت امور  023-32394061شرکت کنندگان در مناقصه در صورت نیاز به هرگونه اطالعات اضافي مي توانند با شماره  -32

  قراردادها، تماس حاصل نمایند.

از افرادی که قصد شرکت در مناقصه دارند، تقاضا مي شود، پس از دریافت اسناد مناقصه از سایت شرکت معادن زغالسنگ  -33

البرز شرقي حتما طي تماس تلفني و یا مراجعه حضوری به امور قراردادهای شرکت و اعالم مشخصات فردی به همراه یک شماره 

مایند تا در صورت تغییرات احتمالي و انجام اصالحات اسناد مناقصه اطالع رساني تماس همراه و ثابت آمادگي خود را اعالم ن

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

 شخص متقاضي مي باشد.
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 11/02/1400 - 40003774برگ پيشنهاد قيمت مناقصه شماره 

امضاء کننده زیر پس از آگاهي کامل با بررسي و مطالعه شرایط مناقصه ، شرایط عمومي و خصوصي و کلیه مدارك مربوط به 

و  انجام برخی كارهاي متفرقه با دو دستگاه لودرتحویلی در بارگيري زغالسنگ خشک، باطله انجام امور مربوط به مناقصه 

محدوده جغرافيایی منطقه طزره )مجموعه مياناب ، رزمجاي غربی و تونل بزرگ ( و یا سایر مناطق تحت پوشش شركت 

د از لحاظ انجام خدمات مندرج در اسناد و نیز با اطالع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجو .معادن زغالسنگ البرز شرقی 

 مناقصه، قیمت پیشنهادی خود را به شرح جدول ذیل اعالم مي نماید.
 

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

 ............................ ریال

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

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

 چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و اینجانب به عنوان پيمانکارانتخاب شوم تعهد می نمایم كه :  -

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

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

 باشد. مناسب ترینپیشنهادی وی پس از مقایسه با قیمت کارشناسي  ه مبلغاست ک دهنده ای 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.

 بدینوسیله موافقت و تأئید و تعهد مي نمایم که:د( ضمناً 

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

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

 گزار الزامي برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادات را ندارد.صهاطالع کامل دارم که دستگاه مناق -3

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

ص      صه تلقي گردد و در  شنهاد ابالغ قبولي بعنوان یک تعهد الزم االجراء برای برنده مناق شرایط کار، عملیات  پی ورت آماده بودن 

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

 ظرف مهلت مقرر الزامي مي باشد. 

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

 نخواهم کرد. اضافه بهائي را مطالبه  علت عدم اطالع

 

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

 

 تاریخ  :

 نشانی :                            

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 نویس قراردادپيش 

و با  644به شماره ثبت  4111 - 4784 -9977دارای کد اقتصادی  شركت معادن زغالسنگ البرزشرقی این قرارداد في مابین

به نمایندگي آقای  023-32394041-4به نشاني شاهرود، بلوار شهید آیت ا... بهشتي، تلفن:  10480037917شناسه ملي 

نامیده مي شود از یک طرف « كارفرما» با سمت مدیرعامل و یکي از اعضاء هیاٌت مدیره که از این پس به اختصار  منصور شریف

دارای کد اقتصادی ....................به شماره ثبت........... و با شناسه ملي .................................. به نمایندگي  و شرکت ................

 تلفن:...........................................................:ه نشانيب ندگان آقای............... با امضاء ......................................یا نمای

  نامیده میشود از سوی دیگر منعقد مي گردد.« رپيمانکا»....................که از این پس به اختصار

  :قراردادموضوع  (1ماده 
تن(و انجام  16000و باطله حاصل از عملیات معدنکاری)ماهانه حدود خشک انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ - 

، 15دستگاه لودر تحویلي در محدوده جغرافیایي تونل های رزمجا غربي، مجموعه معدني میاناب )تونلبا دو کارهای متفرقه  برخي

(و در صورت نیاز سایر معادن منطقه طزره یا دیگرمناطق تحت پوشش شرکت 43و  42و غیره( و تونل بزرگ )تونل مادر ،38، 35

 قرارداد.مطابق برنامه اعالمي ناظر 

  خدمات مرتبط با موضوع قرارداد:( شرح مختصري از 2ماده  
(، 43و  42مجموعه رزمجا غربي، تونل بزرگ)تونل  تن در محدوده  16000انجام بارگیری زغالسنگ خشک ماهانه حدود  -2-1 

و غیره( و در صورت نیاز سایر مناطق تحت پوشش شرکت طبق برنامه اعالمي از سوی ناظر 38، 35، 15مجموعه میاناب)تونل

 قرارداد.

بارگیری زغالسنگ در تمام ایام هفته و  در صورت نیاز حتي ایام تعطیالت با توجه به نیاز کارخانه زغالشویي و زغال دپو صره :تب

شده موجود در سایر مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي و نیز بر اساس برنامه ریزی دستگاه نظارت 

 کارفرما انجام مي پذیرد.

 و جابجاکردن زغالسنگ در کلیه سنگرهای معادن فوق. دپو کردن  -2-2

 .بارگیری باطله معدن، جابجایي باطله، دپو کردن و پس زدن با نظر ناظر قرارداد -2-3

 مرمت و تمیز کردن جاده ها در صورت رانش، و در فصول سرما، کمک رساني به گریدر و بولدوزر. -2-4

 ر معادن.بارگیری و جابجایي چوب آالت تونلي د -2-5

 بارگیری و جابجایي آرك ها )قاب فلزی(و سایر لوازم و تجهیزات معدني.  -2-6

 برف روبي جاده ها، بازسازی جاده ها، جاده سازی معادن.  -2-7

 تخلیه و بارگیری کامیونها در محوطه معدن در صورت نیاز. -2-8

که امکان انجام آن با لودر میسر مي باشد با نظر ناظر قرارداد درمحدوده معادن فوق، منطقه طزره و  يانجام تمام کارهای -2-9

 در صورت نیاز مناطق تحت پوشش.

 .انجام تمام کارهایي که امکان انجام آن با لودر میسر مي باشد با نظر ناظر قرارداد در خارج از منطقه طزره -2-10

، به صورت ساعتي توسط نماینده کارفرما مشخص و بر اساس مبلغ تعیین شده   2-10مندرج در بند انجام کارهای متفرقه نکته: 

 قرارداد محاسبه و به پیمانکار پرداخت میگردد. 

 خوانده شد و مورد تأیيد است       امضاء



 

  

 

 

 

 مبلغ قرارداد: (3ماده 
ــوعقیمت انجام کلیه خدمات مندرج در   -3-1 ــورت حجمي و عدد ثابت به حروف .............................. ریال به  قرارداد موض بص

 عدد ............................ ریال
ــاعت کار مفید به حروف .............................          ،قرارداد 2-10بند   در مندرج  قیمت انجام کلیه خدمات متفرقه      -3-2 به ازاء هر س

 ................... ریالریال به عدد.............

 ( بهاي كل قرارداد :4ماده 
که به تائید دســتگاه نظارت  3و بر مبنای قیمتهای مندرج در ماده  2کارفرما به ازای انجام کامل عملیات مندرج در موضــوع ماده 

سید  شد ماهانه مبلغ ................... ر ساب پیمانکار واریز  ه با ساس مبلغ کل قرارداد  ............... ریال به ح خواهد نمود، که بر این ا

 ............ ریال برآورد مي گردد....................................

 نحوه پرداخت وجه: -

پس از و  تائید صورت وضعیت های مربوطه توسط دستگاه نظارت    در پایان هر ماه پس از  قرارداد  4و  3 ماده کارفرما بر اساس 

 د .نمو خواهد واریز امور مالي، به حساب پیمانکارتوسط و تأمین اعتبار  قانوني اتکسورکسر 

 : قراردادمدت  ( 5ماده 

ضایت از          1401/ 00/ 00  لغایت 1400/ 00/ 00خ   قرارداد از تاری این مدت صورت ر شد و در  سي مي با شم سال  به مدت یک

 .عملکرد برنده مناقصه، مشروط به نیاز ، تامین اعتبار ، تأیید دستگاه نظارت و توافق طرفین قابل تمدید مي باشد

  (تعهدات پيمانکار:6ماده 

را برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت   قراردادخدمات موصوع تحویل گرفته و  کارفرمااز  دستگاه لودر دو موظف است پیمانکار-6-1

، لودرها را با کارفرمایا اعالم  قراردادو متعهد گردید از لودرها و لوازم آنها حفاظت کامل بعمل آورده و در پایان انجام دهد  کارفرما

 شرایط زمان تحویل، مسترد نماید. 

دو دستگاه لودر بصورت فعال داشته باشد و چنانچه عملیات نگهداری و تعمیر لودرهای  "دائماپیمانکار تعهد مي نماید  تبصره:

تحویلي بنحوی باشد که این امر محقق نشود مي بایست لودر مورد نیاز را به هزینه خود از خارج شرکت تامین نموده و عملیات 

ین خصوص پرداخت نمي نماید و عملیات فوق میبایست به مورد نظر کارفرما را انجام دهد و کارفرما هیچگونه هزینه مازادی در ا

مبلغ صورت  %2ایجاد نگردد و در غیر اینصورت به ازاء هر روز کاری جریمه ای معادل  کارفرمانحوی انجام گردد که خللي در کار 

 وضعیت ماهانه اعمال و از صورت وضعیت کسر مي گردد.

و سایر وسایل تحویلي را طبق صورتجلسه تنظیمي )در زمان شروع به کار( تحویل گرفته و به  لودرهامتعهد میشود  پیمانکار-6-2

نحو مطلوب حفاظت و نگهداری نموده و نسبت به پیگیری تعمیرات به موقع اقدام نماید و لودرهای تحویلي را فقط در جهت اجرای 

 قرارداد، خودداری نمایند و در پایان کارفرماون اطالع و هماهنگي پیمان بکار گیرند و از بکارگیری آن درکارهای خارج از پیمان بد

نمایند. در صورتیکه بر اثر عدم دقت در نگهداری،  کارفرماآنها را مطابق با صورتجلسه )زمان تحویل( عیناٌ با شرایط اولیه تحویل 

مشخص و هزینه آن از محل مطالبات  مانکارپیمیزان خسارت  کارفرماخسارتي به آنها وارد آید، بر اساس نظریه دستگاه نظارت 

 حق هرگونه اعتراض و ادعایي را از خود سلب و ساقط نمود. پیمانکارکسر خواهد شد و  پیمانکارو تضامین 
 

 خوانده شد و مورد تأیيد است       امضاء



 

  

 

 

 

، به هیچ عنوان حق خارج نمودن لودرهای تحویلي از محدوده جغرافیایي موضوع پیمان را ندارد و در صورت نیاز به پیمانکار-6-3

 کارفرماو نماینده  قراردادتعمیرات و انجام سایر امورات در خارج از محدوده پیمان، اخذ مجوز خروج و هماهنگي الزم با ناظر 

 الزامي مي باشد.

داشته و توان بارگیری کامیون های تک ، ده چرخ و تریلي لبه دستگاه را همیشه در حال آماده بکار نگه بایستمي پیمانکار-6-4

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

دن زغالسنگ البرزشرقي، کلیه عملیات موضوع و تقلیل هزینه های شرکت معا کارفرمابه منظور رعایت منافع  پیمانکار -6-5

را با بهترین روش ها به  وسیله کارکناني که در کار خود تخصص و تجربه کافي دارند انجام دهد ور در غیراینصورت  قرارداد

موقع کار، نقص و یا عدم انجام وظایف محوله را محاسبه و عالوه به کل خسارت وارده بابت عدم انجام مجاز خواهد بود  کارفرما

 کسر نماید.پیمانکار  صورت وضعیتاز کل مبلغ خسارت را جریمه و  %10بر آن 

 کار وتعاون، حقوق مستمر و غیر مستمر کارگران تحت امر خود را برابر ضوابط و قوانین اداره  تمامي پیمانکار مي بایست-6-6

رأساً پرداخت من جمله حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را و سازمان تأمین اجتماعي )طرح طبقه بندی مشاغل( اجتماعي  رفاه

 .هیچگونه تعهدی نخواهد کارفرمادر این رابطه  و نسبت به پرداخت مبالغ بیمه تامین اجتماعي پرسنل خود اقدام نماید ونماید 
دارد، راساً دستمزد کارکنان را در حضورنماینده پیمانکار)چنانچه مطالباتي داشته . در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما حق داشت

باشد(، با در نظر گرفتن میانگین مبالغ پرداختي در ماههای گذشته به پرسنل پیمانکار و از محل مطالبات یا تضمینهای وی پرداخت 

راساً پرداخت مزبور را انجام خواهد داد و  کارفرمادداری کند، وکند و در صورتیکه پیمانکار با وجود اخطار کتبي کارفرما از حضور خ

حق هرگونه اعتراض بر این عمل و مبلغ پرداختي و تعداد کارگران و میزان استحقاقي آنان را از خود سلب و ساقط مي  پیمانکار

 نماید.

بوده و در  پیمانکارمسئولیت اعمال خالف، جرائم رانندگي و یا هرگونه سوء استفاده از دستگاه تحویلي و غیره به عهده -6-7

وارد شود  کارفرمااست و چنانچه از این رهگذر خسارتي به  پیمانکارصورت مشاهده و یا گزارش، مسئولیت آن متوجه شخص 

حق هرگونه  پیمانکارمحل مطالبات یا تضامین یا صورت وضعیت وی جبران نماید و حق خواهد داشت خسارت وارده را از  کارفرما

 اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط مي نماید.

در حوادث ایجادی)رانندگي( اعم از فوت و یا نقص عضو یا صدمات وارده    پیمانکارمرجع تشخیص قصور و سهل انگاری    تبصره:  

س      شنا ضاء و جوارح، کار صرف نظر از نظریه ابرازی    به اع شند. این بند در روابط في مابین طرفین  ان راهنمایي و رانندگي مي با

 کارشناس اداره کار و دادگستری قابلیت اجرایي دارد و طرفین بدون هیچ اعتراضي ملزم به رعایت آن هستند. 

ماه  بخواهد قبل از اتمام مناقصه ، به هر دلیلي از ادامه همکاری با شرکت انصراف دهد باید حداقل یک پیمانکاردرصورتیکه -6-8

 را اخذ نماید . کارفرمااطالع دهد و موافقت  کارفرمازودتر مراتب را بصورت کتبي به 

 لودر ، تجربه و تخصص کافي ، به تایید  بایست از رانندگاني استفاده نماید که عالوه بر داشتن گواهینامه ویژهپیمانکار مي -6-9
حراست شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي رسیده و همچنین سایر صالحیتهای الزم براساس قوانین جمهوری اسالمي را دارا 

از ادامه بوده باشند، چنانچه پیمانکار و یا راننده ای که از طرف وی جهت رانندگي معرفي مي شود فاقد گواهینامه ویژه لودر باشد 

 .کار و ارائه خدمات پیمانکار جلوگیری خواهد شد
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شرعاً و قانوناً تعهد مي نماید کلیه اصول و مقررات و دستورالعمل های ایمني را در مورد خود و افراد تحت امرش  پیمانکار -6-10

حادثه ای اعم از نقص عضو و یا حوادث منجر به فوت  پیمانکاررعایت نماید و چنانچه بنحوی از انحاء جهت خود و افراد تحت امر 

 ع قانوني حاضر و جوابگوی مقامات مربوطه و اولیای دم بوده و باشد. لذا در صورتي که از موظف است در مراج پیمانکاربوجود آید 

این رهگذر خساراتي به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي )در راستای احکام صادره محاکم قضایي و یا بهرنحوی( وارد آید 

میزان خسارت را برآورد و از محل مطالبات و یا سپرده  مختار است کارفرمابوده و  پیمانکارپرداخت کلیه خسارات وارده بعهده 

 حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي نماید. پیمانکاربرداشت نماید و  پیمانکار

موظف است آنرا به صورت  پیمانکارباشد  کارفرمادر حین انجام کار نیاز به وسایل و یا نظارت مضاعفي از جانب : چنانچه 1تبصره

 درخواست نماید و در غیر این صورت کارفرما درقبال حوادث حادث شده هیچگونه مسئولیتي ندارد. کارفرماکتبي از 

بایست برابر برنامه زمانبندی شده ای که از طرف دستگاه نظارت ابالغ مي شود، عملیات بارگیری و کارهای مي پیمانکار -6-11

راننده لودر در تمام روزهای هفته حتي روزهای تعطیل که معادن در حال متفرقه را در شیفت های مختلف انجام دهد. الزم است 

 حتماً در محل کار حضور داشته باشد.  اعالميکار مي باشد ، در شیفت 

اعم از رانندگي، سرویس و نگهداری، روغن، سوخت مصرفي،  پیمانکارانجام کلیه امور و هزینه های مربوط به لودرها به  -6-12

موظف است،  پیمانکارمي باشد لیکن  پیمانکارغیر از بیمه ثالث برعهده و غیره به  ، بیمه بدنهتعمیرات جزئي و اساسي، لوازم یدکي

در صورت عدم اعالم، مسئولیت موضوع را جهت تمدید به اطالع کارفرما برساند و ، شخص ثالثبیمه نامه یک ماه قبل از اتمام 

    مي باشد. پیمانکارهرگونه اتفاق ، حادثه، خسارت و جرائم وارده بر عهده 

برآورد و  کارفرماارائه گردد مبلغ آن توسط کارشناسان  کارفرما، لوازم یا خدماتي توسط پیمانکارچنانچه طبق درخواست -6-13

 اخذ مي گردد. در صورت عدم پرداخت از محل صورت وضعیت، مطالبات و تضامین کسر مي گردد. پیمانکاراز 

منطقه به برخي خدمات یا لوازم مرتبط با موضوع پیمان و یا انجام تعمیرات با امکانات موجود در  پیمانکار: در صورت نیاز تبصره

با صدور فاکتور فروش و با احتساب اجرت تعمیرات انجام شده به حساب  کارفرمابا درخواست کتبي و نظر موافق نماینده  ،طزره

 بالمانع میباشد.  پیمانکار

متعهد خواهد شد که خود و یا نماینده وی در کلیه ایام زمان کار در محل کار حاضر و بر عملیات موضوع قرارداد  پیمانکار -6-14

 کارفرما، باید مراتب بصورت کتبي به  پیمانکارنظارت مستقیم داشته باشند. ضمناً در صورت هر گونه تغییر اشخاص و نمایندگان 

)حراست، خدمات کارفرمایز نسبت به جایگزیني فرد واجد شرایط که به تأیید نمایندگان اطالع داده شود و در اولین فرصت ممکن ن

مجاز خواهد بود  کارفرمارسیده باشد اقدام الزم بعمل آورد. درصورت عدم حضور بدون اطالع قبلي،  فني، پشتیباني و سایر موارد (

 کسر نماید. پیمانکارروز از حساب  ریال( به ازاء هر 2،000،000که جریمه ای معادل دو میلیون ریال )

در محل کار و یا کم توجهي یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله، که خسارتي  پیمانکاردرصورت حاضر نشدن پرسنل -6-15

ن یا تضامی پیمانکارموظف به جبران خسارت وارده خواهد بود و در غیر اینصورت ازمحل مطالبات  پیمانکاروارد گردد،  کارفرمابه 

 حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نماید.  پیمانکاراخذ شده کسرخواهد شد و 

 مي بایست توانایي فني ، عوامل الزم برای اجرای کار و همچنین بنیه مالي برای شروع کار را داشته باشد. پیمانکار -6-16

 پیمانکار)در صورت لزوم( بر عهده  پیمانکارتجهیز و نگهداری محل استراحت و تامین برخي مایحتاج پرسنل تحت امر  -6-17

  مي باشد.

 تأیيد است       امضاءخوانده شد و مورد                                                                                                                             



 

  

 

 

 

در قبال تأمین راننده ها، تعمیرات لودر ها، سوخت ماشین آالت، حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر راننده های  کارفرما توضيح:

 لودرهای های بکارگیری شده هیچگونه تعهدی را نخواهد داشت.

در اجرای پیمان، حق استفاده از رانندگان شاغل در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي را ندارد؛چنانچه گزارشي  پیمانکار-6-18

مبني بر این موضوع ارسال گردد به ازاء هر شیفت مبلغ  کارفرمااز طرف حراست و یا مسئولین مربوط به دستگاه نظارت 

 اعمال خواهد شد. پیمانکار ریال به عنوان جریمه در صورت وضعیت ماهانه2،000،000

که در منطقه مشغول فعالیت مي باشند، باید دارای معاینه فني و بیمه شخص ثالث باشند  پیمانکارکلیه لودرهای در اختیار  -6-19

و در صورت نداشتن مدارك مذکور از تردد آنها در منطقه جلوگیری بعمل خواهد آمد. و در صورت اتمام تاریخ اعتبار مدارك فوق 

موظف است در  پیمانکارو ورود خسارت به اموال و یا اشخاص،  کارفرماالذکر و عدم اطالع رساني به نمایندگان و دستگاه نظارت 

مراجع قانوني حاضر و جوابگوی مقامات مربوطه و اولیای دم باشد، لذا در صورتي که از این رهگذر خساراتي به شرکت معادن 

خسارات وارده بعهده زغالسنگ البرز شرقي )در راستای احکام صادره محاکم قضایي و یا بهرنحوی( وارد آید پرداخت کلیه 

حق  پیمانکار  برداشت نماید و  پیمانکارمختار است میزان خسارت را برآورد و از محل مطالبات و یا سپرده  کارفرمابوده و  پیمانکار

 هر گونه طرح شکایت و ادعای اعتراضي را از خود سلب مي نماید.

اد قیمت کلیه نوسانات بازار، حقوق و دستمزد کارگری، اقدام به اعالم و اعتراف مي نماید در زمان ارائه پیشنه پیمانکار-6-20

ارائه قیمت نموده است و چنانچه در طول مدت زمان قرارداد قیمت لوازم و تجهیزات به میزاني افزایش یابد که این امر موجب 

جدید را ارائه داده و آنالیز قیمت  قرارداددرخواست کتبي به ناظر  پیمانکارباشد،  پیمانکارقیمت پیشنهادی  %20افزایش بیش از

اعالم مینماید و پس از تأیید دستگاه نظارت، موضوع در جلسه کمیسیون معامالت شرکت مطرح و پیرامون تغییر و اصالح قیمت 

 تصمیم گیری خواهد شد.
بوده و متقاضیان مي  پیمانکارکلیه حقوق دولتي و کسور متعلق به این مناقصه اعم از بیمه، مالیات، عوارض و غیره برعهده -6-21

 بایست هزینه های مشمول این بند را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرند.

 بایست برابر برنامه ابالغي عملیات بارگیری را در موعد مقرر انجام دهد و چنانچه بارگیری با تأخیر و یا به هر مي پیمانکار-6-22

بوده و ملزم به جبران آن بر اساس نظر  پیمانکاراز این رهگذر به عهده  کارفرماارده به علتي انجام نشود ، هزینه کلیه خسارات و

بایست ، در صورت خرابي لودر، در اسرع وقت نسبت به انجام تعمیرات اساسي و جزئي و راه مي پیمانکارمیباشد.  قراردادناظر 

با تاخیر انجام شود و باعث رکود و یا توقف در  پیمانکارر از طرف اندازی آنها اقدام نماید. چنانچه به هر دلیل ، کار تعمیرات لود

روزهای کار از دست رفته و خسارت ناشي  کارفرماکار بارگیری زغالسنگ و یا انجام کارهای متفرقه متعهده شود، با نظر نماینده 

        د.و یا از محل تضمین قرارداد برداشت خواهد ش پیمانکاراز آن محاسبه و از صورت وضعیت 

یا دستگاههای کارفرما، اشخاص و اماکن  ،تاسیساتهر گونه خساراتي که از جانب دستگاه در حال بارگیری به کامیونها ، -6-23

 میبایست جوابگوی آن باشد.  پیمانکاربوده و  پیمانکاروارد شود بر عهده دیگر 

بایست عالوه بر امور مربوط به بارگیری، کلیه کارهایي که امکان انجام آن با لودر میسر مي باشد از قبیل مي پیمانکار-6-24

 به نحو احسن انجام دهد. قرارداددپوسازی، خاکریزی، بارگیری مصالح و مواد عالوه بر زغالسنگ و ... را برابر نقطه نظرات ناظر 

مقررات مربوط به انجام موضوع قرارداد )قانون کار، بیمه تأمین اجتماعي، بیمه جمیع قوانین و  بایست ازمي پیمانکار-6-25

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

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

 خوانده شد و مورد تأیيد است       امضاء



 

  

 

 

 

ساعت قبل، با معرفي نامه کتبي  24حداقل  خودروها اموظف است در زمان اضافه نمودن و یا جایگزیني هر یک از  پیمانکار-6-26

تا پس از تأییدات مراجع ذیربط )حراست،  نظارت شرکت اقدام نمایددستگاه  و ارائه مدارك الزم برای رانندگي باخودروی مذکور به

 پیمانکار. چنانچه عملکرد یا کیفیت کار برخي ازپرسنل خدمات فني، پشتیباني و سایر موارد ( به عنوان راننده انجام وظیفه نماید

  نسبت به حذف نفر فوق اقدام مي گردد. قراردادمورد تایید نباشد طبق نظر ناظر 

به  کارفرمامسئولیت کامل حسن اجرای کلیه امور موضوع پیمان را در محدوده اجرای پیمان و دستورات کتبي  پیمانکار -6-27

  کاهد.در اجرای کارها مي شود، به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمي کارفرماعهده دارد و نظارتي که از طرف 

ک از معادن تحت پوشش شرکت زغالسنگ البرز شرقي، ایستگاه زرین، کارخانه چنانچه نیاز به عملیات بارگیری در هر ی-6-28

زغالشویي باشد الزم است نسبت به انجام عملیات بارگیری و یا سایر خدمات که در حد توان لودر باشد اقدام نماید. جابجایي 

بر عهده پیمانکار و اگر این جابجایي از محدوده فوق به سایر معادن منطقه  و رزمجای غربي میاناب بزرگ،لودر در محدوده تونل 

دستگاه توسط طزره یازغالشویي، ایستگاه زرین و غیره باشد انجام عملیات جابجایي یا پرداخت هزینه آن طبق برآورد قیمت 

و انجام کار مي باشد و سپس موارد فوق در هر صورت پیمانکار موظف به جابجایي  نظارت قرارداد، بر عهده کارفرما مي باشد.

  .برای ایشان اعمال مي گردد و نمي تواند انجام کار را منوط به این امر نماید

رعایت کلیه ملزومات، دستورالعمل ها، قوانین در طول مدت پیمان، مسئولیت های قانوني پرسنل پیمانکار و تأمین کلیه -6-29

هرگونه موردی که مستقیم یا غیر مستقیم جهت اجرای موضوع پیمان و در تمام مراحل  وسایل ایمني، فردی، رفاهي و تجهیز و

 اجرای پروژه مورد نیاز مي باشد بر عهده پیمانکار مي باشد.

  ( تعهدات كارفرما:7ماده 
را با اتوبوس و میني بوس از شهرهای همجوار که سرویس دهي  پیمانکاروسیله نقلیه رفت و برگشت کارکنان  کارفرما -7-1

 پرسنل شرکت زغالسنگ البرز شرقي در حال انجام مي باشد، تا منطقه طزره و بر عکس، فراهم خواهد نمود.

جهت استحمام و تعویض لباس تمامي کارکنان برنده مناقصه امکانات حمام و محل مناسب تعویض لباس در  کارفرما -7-2

  کسر  نخواهد شد.پیمانکار ی از اختیار قرار خواهد داد و از این بابت هزینه

، یک وعده غذای گرم در صورت دایر بودن رستوران در اختیار کارکنان کارفرماو موافقت  پیمانکارصورت درخواست  در-7-3

کسر  پیمانکاراز صورت وضعیت  کارفرماقرار داده مي شود و هزینه تعداد پرس غذای مصرفي طبق قیمت اعالمي توسط  پیمانکار

 خواهد شد.

در مدت زمان قرارداد و یا پس از اتمام قرارداد در شرکت  پیمانکارهیچگونه تعهدی نسبت به استخدام پرسنل  کارفرما-7-4

  معادن زغالسنگ البرز شرقي نخواهد داشت.

بیمه  موظف است، یک ماه قبل از اتمام پیمانکارمي باشد لیکن  کارفرماتحویلي بر عهده ثالث دستگاههای بیمه شخص -7-5

را جهت تمدید به اطالع کارفرما برساند و در صورت عدم اعالم، مسئولیت هرگونه اتفاق یا حادثه ای موضوع نامه شخص ثالث ، 

  مي باشد. پیمانکاربر عهده 

 پیمانکارموظف است مدارك مورد نیاز لودرها )کارت ماشین االت، کارت سوخت و یا هر چیز مورد نیاز (را تحویل  کارفرما -6-7

لودرها  نباید پیمانکارموظف به کنترل و بررسي مدارك و تطابق با لودرهای تحویلي داده و در صورت وجود ایراد،  پیمانکارنماید و 

 مي باشد. پیمانکارمسئولیت آن بر عهده را تحویل بگیرد و در غیر اینصورت 
 

 خوانده شد و مورد تأیيد است       امضاء

 



 

  

 

 

 

  : تضامين قرارداد( 8اده م

 تضمين انجام تعهدات  -1-8

قرارداد را جهت تضمین انجام تعهدات کل ( از مبلغ 10%موظف است همزمان با امضای این قرارداد، معادل ده درصد ) پیمانکار

از  "راسا خسارت وارده و جرائم را کارفرماارائه دهد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد،  کارفرمابه 

 .مسترد خواهد شد پیمانکارمحل مذکور برداشت نماید و در غیر اینصورت این تضمین فوق پس از خاتمه موضوع قرارداد به 

 تضمين حسن اجراي كار -8-2

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

درخواست  و قراردادکامل  صورت اجرای ست درا بدیهيانجام کار کسر و مابقي پس از کسر کسور قانوني قابل پرداخت خواهد بود، 

در صورت تامین در پایان قرارداد ناظر قرارداد و مدیر دفتر نظارت و ارائه مفاصاً حساب از سازمان تامین اجتماعي، تائید پیمانکار و 

  گردید.خواهد  پرداختر به پیمانکانقدینگي 

 تضمين تحویل تجهيزات و ماشين آالت:  -8-3
 رآورد ریال( ب 15،000،000،000ریال)پانزده میلیارد کلیه تجهیزات و ماشین آالت مندرج در صورتجلسه، با شرایط فعلي به مبلغ 

قیمت شده و تحویل پیمانکار گردید و پیمانکار موظف است همزمان با امضای این قرارداد، معادل مبلغ فوق تضمین مناسب به 

کارفرما ارائه دهد. مقرر گردید در پایان قرارداد تجهیزات طبق صورتجلسه زمان تحویل به پیمانکار مسترد گردد که در این 

 حویلي حفاظت کامل بعمل آورده و در صورت مفقود شدن، خرابي یا استهالك تجهیزات، خصوص پیمانکار موظف است از اموال ت

پیمانکار موظف به جایگزیني آن خواهد بود و در غیراین صورت مبلغ خسارت طبق نظر کارشناسان کارفرما برآورد مي گردد و 

 .معادل آن از تضمیني که توسط پیمانکار سپرده شده، کسر و اخذ خواهد گردید

 :محل اجراي پيمان و نوسانات قيمت و دستمزد ( موقعيت جغرافيایی9ماده 
پیمانکاررسماً اعالم مي نماید که از محل کار به دقت بازدید بعمل آورده و نسبت به کلیه عوامل جغرافیایي و طبیعي و آب و هوایي 

شرایط عمومي پیمان و اجرای کار       سایر  سنلي ، فني، ایمني ، تجهیزاتي و  صل نموده و همچنین اعالم مي  ، پر ؛ آگاهي کامل حا

شته و     صوبات و قوانین مربوطه آگاهي دا دارد ازمقررات مربوط به قوانین کار ، بیمه تأمین اجتماعي ، دارایي و عوارض و آخرین م

سناد مناقصه لحاظ نموده است و در صورت هر گونه افزایش، خود مسئول پرداخت ما        به التفاوت آن در مبلغ پیشنهادی خود در ا

  خواهد بود و به عذر عدم اطالع نمي تواند متعذر شده و اضافه بهائي را عالوه بر مبلغ قرارداد مطالبه نماید.

 ( خسارت جانی و مالی  :10ماده 
ضرر و زیاني به     -10-1 سارت و یا  چنانچه پیمانکارو یا کارگران تحت امر پیمانکاردر هنگام اجرای پیمان در محلهای کارفرماخ

ــارت وارده خواهند بود و چنانچه  پیمانکاردر   ــات کارفرماوارد نماید ملزم به تأمین و یا تعمیر و یا جبران خس ــیس امکانات و تأس

اورد کارفرمامجاز خواهد بود خســارت وارده را از محل کارکرد ماهیانه و یا مطالبات پیمانکارکســر اینگونه موارد اقدامي به عمل نی

 نماید. پیمانکارحق هیچگونه  اعتراضي رادر این خصوص نخواهد داشت.  

صره:   شد نامبرده        تب ضمین اجرای قرارداد و یا مطالبات پیمانکاربا شتر از ت ضرر و زیان وارده بی سارت یا  ست،  چنانچه خ موظف ا

 نسبت به کمبود کسری آن اقدام در غیر این صورت از طریق محاکم قضایي اقدام خواهد شد.

 چنانچه در هنگام اجرای قرارداد پیمانکاربه هر دلیل خسارت جاني و جرحي به شخص یا اشخاص و یا حیوانات اهلي و  -10-2

 خوانده شد و مورد تأیيد است       امضاء



 

  

 

 

 

شخصاً پاسخگوی اولیاء دم و مقامات ذیصالح قانوني و جبران خسارت وارده خواهد بود و کارفرمادر این گونه      وحشي وارد نماید  

 موارد هیچگونه مسئولیتي نخواهد داشت.

 مسئولیت کیفری و حقوقي حوادث ناشي از موضوع قرارداد بعهده پیمانکارمي باشد. -10-3

  ( خاتمه و فسخ قرارداد :11ماده 

پیمانکار مرتکب نقض تعهد در موارد ذیل گردد، کارفرما طي یک اخطار کتبي خواستار انجام تعهد و جبران وضع  در صورتي که

موجود ظرف مدت مشخص مي گردد و در صورتي که علیرغم اخطارجبراني، پیمانکار تعهد خود را انجام نداده یا اصالح و جبران 

 .ننماید، کارفرما مي تواند قرارداد را فسخ نماید

  روز.10رها کردن و یا تعطیل کردن کار بدون وجود علل قهری بیش از  -11-1

 انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اخذ مجوز و اجازه کتبي از دستگاه نظارت کارفرما. -11-2

  عدم توانایي فني پیمانکار برای انجام موضوع قرارداد، به تشخیص ناظر و کارشناسان کارفرما. -11-3

 تأخیر مکرر در انجام کار. -11-4
 سهل انگاری و بي توجهي پیمانکار در اجرائ هر یک از مفاد قرارداد. -11-5

روزه، قرارداد حاضر را  30در هر زمان و بدون ایجاد شرایط فسخ فوق الذکر، کارفرما مي تواند با دادن اخطار کتبي  توضيح:

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

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

  مراجع حل اختالف : (12ماده 
 مذاکره  قیمفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طر ریو تعب ریاختالف در تفس ایقرارداد  یدر صورت بروز هرگونه اختالف در خصوص اجرا

 محل اقامت کارفرما صالحیذ يمراجع قانون قی، موضوع از طردوستانه و در صورت عدم حضور یکي از طرفین یا عدم حصول نتیجه

  هد شد.خوا یریگیپ

  به غير : قراردادعدم واگذاري موضوع  ( 13ماده 
و... به غیر ندارد و در صـورت   تحت عناوین، وکالت، نمایندگيموضـوع قرارداد،  حق واگذاری یا انتقال  تحت هیچ عنوان،پیمانکار

هر ه را بدون مراجعه به مراجع قضایي فسخ و مبلغ سپرده را ضبط و برداشت نماید و ب       قراردادداشت   حق خواهدکارفرما تخلف 

 .نخواهد بود قراردادبر طبق مفاد پیمانکاررافع تعهدات  حال واگذاری،

  (شرایط فورس ماژور :14ماده 
در صورت بروز حوادث فورس ماژور در قرارداد شامل حوادث و اتفاقات غیرقابل پیش بیني، غیرقابل احتراز، غیرقابل کنترل که 

سئولیتهای مستقل بوده و خارج از اراده و عمل متعهد باشدو درطول مدت قرارداد حادث شده باشد و تاثیرمستقیم و موثر بر م

طرفین قرارداد داشته باشد؛ به گونه ای که مانع انجام هر یک یا تمام تعهدات قرارداد بصورت کلي یا جزیي گردد، طرفین هیچ 

 گونه مسئولیتي در مورد خسارتهای وارده به طرف مقابل را ندارند. در صورتي که انجام تعهدات پیمانکار به سبب فورس ماژور 
ناممکن گردد و بیش از سه ماه ادامه یابد یا کارفرما ادامه کارهای موضوع قرارداد را ضروری تشخیص ندهد، اختیار دارد قرارداد 

 را یکطرفه فسخ نماید. 

 خوانده شد و مورد تأیيد است       امضاء

 

 



 

  

 

 

 

  ( افزایش و یا كاهش :15ماده 

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

به گونه ای که سر جمع  افزایش دهد ( مبلغ کل پیمان10%) تا سقف را با یک ابالغ کارهای جدید مرتبط با موضوع پیماندهد و

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

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

  ( دستگاه نظارت :16ماده 

 کارفرما منطقه طزرهمدیر کیفي ناظر مقیم قرارداد جهت نظارت بر عملیات موضوع قرارداد از نظر کمي و  -1-16

  مي باشد که نظارت بر عملکرد روزانه و ماهانه پیمانکار خواهد داشت. 

پیمانکار و نظارت مدیر قراردادها و نظارت شرکت جهت نظارت کلي، جامع و کامل بر عملکرد و تایید صورت وضعیت های  -2-16

 .بر تضامین پیمانکار تعیین میگردد

در صورت گزارش ناظر مقیم قرارداد مبني بر عدم اجرای بعضي از مفاد قرارداد توسط پیمانکار، کارفرما مختار میباشد  تبصره:

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

  رهگذر به کارفرما وارد شود بعهده پیمانکار بوده و نظر ناظر مقیم الزم االجرا است.اقدام نماید و هرگونه خسارتي که از این 

 واسطه و داللی:( 17ماده 
 پیمانکار اعتراف مي نماید که در انعقاد این قرارداد واسطه و داللي وجود نداشته و وجهي بابت داللي نیز نپرداخته و نخواهد پرداخت 

ز انحاء معلوم شود کارفرما حق فسخ قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات بدون مراجعه به چنانچه خالف این مطلب بنحوی ا

 مراجع قضایي را خواهد داشت.

  ( امانتداري:18ماده 

 پیمانکارمتعهد و ملزم میگردد که در محیط کار رعایت دقیق اخالق و رفتار اسالمي را نموده و وسایل تحویلي کارفرما را به بهترین 

  حفظ کرده و مراتب کامل امانتداری را رعایت نماید .شرایط 

 رعایت اصول ایمنی و الزامات زیست محيطی:( 19ماده 

شد. هر گونه       ست محیطي در طول مدت قرارداد مي با ستورالعملها، الزامات ایمني و زی پیمانکار مکلف به رعایت کلیه مقررات، د

دستورالعملهای مربوطه به هر تعداد دفعات و تحت هر عنوان و در هر زمان،  خسارت و جریمه ناشي از عدم رعایت کلیه قوانین و

                                     بر عهده و به هزینه پیمانکار خواهد بود.

 حقوق دولتی و كسور قانونی :( 20ماده 
بیمه، مالیات، حوادث ناشي از کار و غیره بعهده کلیه کسورات قانوني، قراردادی و حقوق دولتي ناشي از اجرای این قرارداد از جمله 

 پیمانکار میباشد.

 ( الزامات حراستی :21ماده 

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

ضا نمایدو ملزم مي گردد مفاد من      سمت را ام ستي مورد نظر این ق سنل تحت امر خویش    حرا سناد فوق را به اطالع پر درج در ا

 .رسانده و در قبال عدم اجرای آنها پاسخگو مي باشد

 خوانده شد و مورد تأیيد است       امضاء



 

  

 

 

 

 نشانی طرفين و ابالغيه ها :( 22ماده 
( روز قبل 15تغییر نشاني پانزده )نشاني طرفین همان است که در صدر این قرارداد اعالم نموده اند که موظف هستند در صورت 

از تاریخ تغییر، نشاني جدید خود را کتباً به طرف دیگر اعالم کنند تا زماني که نشاني جدید کتباً به طرف دیگر اعالم نشده است، 

 ارسال کلیه مکاتبات، اوراق و ابالغیه ها به نشاني صدرالذکر، قانوني و دریافت شده تلقي میگردد.

  :قرارداد( نسخ 23 ماده
قرارداد حاضر در ... ماده و ... تبصره و در دو نسخه متحدالمتن در محل اقامت کارفرما تنظیم، امضاء و مبادله گردید است.صرفاً 

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

الك گرفتگي بدون امضاء صاحبان امضای مجاز طرفین فاقد اعتبار خواهد بود که جملگي در حکم واحد مي باشند قلم خوردگي و 

 و حاکم بر روابط حقوقي طرفین خواهد بود. 

  

    خوانده شد و مورد تأیيد است       امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       



 

  

 

 

 

 11/02/1400 - 40003774برنامه زمانی مربوط به مناقصه شماره 

و  انجام برخی كارهاي متفرقه با دو دستگاه لودرتحویلی  بارگيري زغالسنگ خشک، باطلهانجام امور مربوط به  موضوع :

در محدوده جغرافيایی منطقه طزره )مجموعه مياناب ، رزمجاي غربی و تونل بزرگ ( و یا سایر مناطق تحت پوشش شركت 

 معادن زغالسنگ البرز شرقی 
 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مدت زمان الزم موضوع ردیف

 20/02/1400مورخ  00:15ساعتلغایت  12/02/1400 از تاریخ و تسلیم پیشنهاداتدریافت اسناد  1

 یشنهاداتپیل 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 شركت كنندگان حقوقی( 1-پيوست یک –داوطلب شركت در مناقصه  متقاضيانفرم اخذ اطالعات از

 شماره و تاریخ تائيدیه صالحيت : نام مدیرعامل شركت : نام شركت :

 

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

 

  نشانی ثبتی شركت:

 

 

 اسامی و مشخصات كلی شركاء هيئت مدیره، مدیرعامل و بازرسين شركت

 

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 اعضاء هيئت مدیره

شماره شناسنامه 

 و محل صدور

نوع مدرک و 

 تحصيلی رشته

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شركت )به سال(
 سمت در این شركت

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     بازرسين 

1      

2      

 13تاریخ تنظيم :   /  /                                                                                                                                                                       

  
 

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

 

 



 

  

 

 

 

 )براي شركت كنندگان حقيقی( 2-پيوست یک –داوطلب شركت در مناقصه  متقاضيانفرم اخذ اطالعات از 

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

  نماید.

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی)پيشنهاد دهنده(:

 

 

  

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی اعضاء 
شماره 

 شناسنامه 

محل 

 صدور

مدرک 

 تحصيلی 

رشته 

 تحصيلی

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شركت )به سال(
 نمونه امضاء

1 
       

 

2 
       

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
       

 

6 
       

 



 

  

 

 

 

 11/02/1400 - 40003774شماره مناقصه عمومی چک ليست اسناد 
 

در و  انجام برخی كارهاي متفرقه با دو دستگاه لودرتحویلی بارگيري زغالسنگ خشک، باطله انجام امور مربوط به 

و یا سایر مناطق تحت پوشش شركت ()مجموعه مياناب ، رزمجاي غربی و تونل بزرگمحدوده جغرافيایی منطقه طزره

 معادن زغالسنگ البرز شرقی 

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

2 

     برگ 10                                                                برگ شرایط عمومی 

                                          برگ 10                             پیش نویس قرارداد 

          رگب 1                                                             برنامه زمانی قرارداد 

                                      برگ 2تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی 

                         برگ  2                                                نمونه ضمانتنامه ها 

                                    برگ  1                               آگهی قرارداد عمومی 

                           برگ 2فرم اخذ اطالعات از  داوطلبان شرکت در قرارداد 

 فعالیت پروانه روگرفت ارائه . 

 برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه  روگرفت ارائه

 رسمی و روگرفت اساس نامه شرکت

(ب)قابل تحویل در پاکات   

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

            

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی

 مخصوص اشخاص حقـوقـی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ترین زمان ممكن به مراجع قانونی ذیربط )ثبت احوال، اسناد و امالک و سایر مراجع ذیربط( اطالع داده و مستندات کوتاه

 به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نماید. را

 تاریخ، مهر و امضاء شركت/ موسسه                                                                                                           

 

 

 



 

  

 

 

 

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی

 مخصوص اشخاص حقـيقـی

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

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

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

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

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

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

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

ترین زمان ممكن به مراجع قانونی ذیربط )ثبت احوال، اسناد و امالک و سایر مراجع ذیربط( اطالع داده و مستندات کوتاه

 .را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نمایم

 

 

تاریخ، مهر، امضاء و اثر انگشت                                                                                                                       

 

 

 



 

  

 

 

 

كار ارجاع فرآیند در شركت 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 زغالسنگ البرز شرقی برابرشرکت معادن  مقابل در                *       از      **

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

 استنکاف تعهدات انجام نامهضمانت تسلیم یا مربوط پیمان  امضای 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 سوی از واصله کتبی تقاضای اولین دریافت محض به نماید

 شرکت کرد حواله یا وجه در باشد داشته قضایی یا قانونی مجرای 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 اداری ساعت آخر تا و است ماه سه نامهضمانت این اعتبار مدت 

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

نتواند      ** و نسازد فراهم را تمدید این 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  سوی از مقرر مدت در نامه ضمانت این مبلغ چنانچه 

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

 امضاء بانک مهر و                                                                                                                                          
 

 *متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار                                                               

 **بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

 ***موضوع ارجاع کار

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

شماره ضمانتنامه-2صادر کننده                                                               پرفراژ بانک  -1  

ابطال تمبر بانکي-4آدرس و کد پستي بانک صادر کننده                                                -3  

مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه-6          تاریخ سر رسید ضمانتنامه )حداقل سه ماهه(                        - 5  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

كار 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 برای

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

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

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

 مجاری از اقدامی یا اظهارنامه صدور به احتیاجی کهاین شرقی بدون البرز زغالسنگ معادن شرکت سوی از واصله کتبی تقاضای

  شرقی بپردازد. البرز زغالسنگ معادن 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 اداری وقت آخر تا نامهضمانت این اعتبار مدت

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

*                     بموجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند               نماید و یا                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

 

نام  بانک و سمت امضاءكننده                                                                                                                          
 

 *برنده فرآیند ارجاع کار)متقاضی(

 **بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ارجاع کار***موضوع   

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

شماره ضمانتنامه-2پرفراژ بانک صادر کننده                                                                -1  

ابطال تمبر بانکي-4 آدرس و کد پستي بانک صادر کننده                                               -3  

مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه-6تاریخ سر رسید ضمانتنامه )حداقل یکساله(                                  - 5  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

 )فرم تایيد بازدید توسط پيشنهاده دهنده(

       

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

  منطقه طزرهاز........... ....................................................................... جهت شرکت در مناقصه در مورخه ..................

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

 :منطقه طزرهنام و نام خانوادگی مدیر                                          

 امضاء                                                                            

  

 

 


