
 

  

  

 

 

 

Far_LetterDate 

 
Far_LetterNo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسناد و مدارک مربوط به مناقصه عمومی 

 

 26/02/1400 - 40005164شماره 
 

 

 خزرآباد ساختمانآسانسور  ی نصب و راه انداز  ید،خر

 )یک مرحله ای( 
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 1400/ 26/02 - 40005164شماره  آگهي مناقصه عمومي 

شهید بلوار    ،معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرودشرکت  ،  06/02/1400  -  40003263شماره شماره  پیرو آگهی شماره  

مناقصه   یق از طر را  به شرح مندرج در اسناد مناقصه  خزرآباد  ساختمان  خرید، نصب و راه اندازی آسانسور  بهشتی در نظر دارد  

  یافت جهت در  دیآ  یدعوت به عمل م  یانمتقاض  یهلذا از کل  یدواگذار نما  یطواجدالشرا   یو حقوق  یقیبه اشخاص حق  یعموم

 .یندمراجعه نما w w w .eacmco.irی  شرکت به نشان یت اسناد مناقصه به سا

 مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات :  -1

   04/03/1400 لغایت 02/1400/ 27تاریخ دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از   

   مناقصه:میزان تضمین شركت در  -2
ریال( می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ تضمین   000،100,000میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ یکصد میلیون ریال) 

به شماره   به حساب شبا  نقداً  بانکی و یا  نامه  به شماره حساب   IR100170000000105687922007را بصورت ضمانت  یا  و 

ملی شعبه    0105687922007 بانك  نمایند. هرگونه    رز شرقیالبنزد  البرز شرقی واریز  زغالسنگ  بنام شرکت معادن  شاهرود 

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

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

 اصل نمایند. تماس ح
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 و من ا... التوفیق                                                                        
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 1400/ 26/02  - 40005164شماره برگ شرایط عمومي مناقصه 

 شاهرود، بلوار شهيد بهشتي، سایت اداری شرکت   آدرسبه شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقيمناقصه گزار:   -1

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

 .خرید، نصب و راه اندازی آسانسور خزرآباد  موضوع مناقصه: -3

 مناقصه:كاالی موضوع نصب  و تحویلمحل -4

 واحدی البرز شرقي. 6خزر آباد، ویالهای سازمان تهيه و توليد،  ،ساریشهرستان  استان مازندران، 

 شرح مختصری از خدمات موضوع مناقصه: -5

 شرح خدمات:-5-1

اندازی یک دستگاه آسانسور همراه با کليه مراحل اجراء اعم از تأمين لوازم، مصالح و تجهيزات مورد نياز، نصب  نصب و راهتامين،  

  3در ساختمان  الزم    ، ایاب و ذهاب، اخذ مجوزهای استانداردپرسنلامورات ساختماني، حمل و نقل، دستمزداندازی،  و راهاجراء    ،

 پله ایستگاه با مشخصات فني زیر در داخل ساختمان جنب راه 4خزرآباد ساری در طبقه شرکت واقع در 

 :مشخصات كلي آسانسور -5-2

 نوع آسانسور )مسافربر نيمه اتوماتيک( -

 نفر(  5کيلوگرم معادل  400ظرفيت آسانسور )-

 توقف(  4طبقه  و  4تعداد طبقات توقف ) -

 متر  3.5طبقه متر بر مبنای هر   15طول مسير حرکت حدوداً -

 ابعاد کابين طبق ابعاد چاهک بعد از اجرای آهنكشي مالك عمل خواهد بود -

 باشد( تابلو فرمان )تابلو فرمان از نوع ميكروپروسسور دیجترول با امكانات زیر مي-

 سيستم تابلو فرمان سيستم با کنترل دور مربوطه -

 LCDیابي خودکار همراه با صفحه نمایشگر عيب الرمآ-

 دارای محفظه صنعتي با رنگ پودری الكترو استاتيک -

تعمير کار اسانسور از روی کابين   شود که شامل کليد فرمان برایسيستم رویزیون )این سيستم در روی کابين نصب مي -

 ( باشد.روشنایي روی کابين وکليد استپ قارچي مي

 دربهای طبقات به صورت لوالیي( نوع درب طبقات )-

 برابر کابين(   22ها )با ظرفيت سيم بكسل -

 باشد : کابين از نوع لوکس با مشخصات و تزئينات زیر مي-

 1.5MMساخته شده با ورق گالوانيزه فرم داده شده به ضخامت  -

 دارای یوك باال و پایين و ترمز اضطراری )پاراشوت( بر روی کابين -

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:                نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقیقي : 
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 مناقصه گزار های شكيل با سليقه و یراق  MDFتزئين داخل کابين با استفاده از فورميكا و -

 مناقصه گزارپوشش سنگ گرانيت، روکش خارجي و یا پراکت چوبي برای کف به سليقه -

 سقف کاذب ليزری )جدید( در سقف با طراحي مختلف -

 عدد المپ فلورسنت کم مصرف و رنگي در پشت سقف و هالوژن های شيک  2روشنایي غير مستقيم -

 مناقصه گزاردارای آینه در یک یا دو طرف با سليقه -

 مناقصه گزاردارای یک یا سه دستگيره درداخل کابين به سليقه -

 دارای یک عدد فن تهویه هوا از نوع هوشمند در پشت سقف کاذب -

 کابين در نظر گرفته شده نيمه استيل -

 کند( ميم يرد با بصدا در آوردن زنگ خروج افراد و یا بار مازاد اعالاورلود)چنانچه در کابين بيش از حد مجاز مسافر یا بار قرار گ -

کليد   DOOR CLOSEکليد    OPEN DOORنمراتور های فرمان، االرم )زنگ خطر( فن تهویه هوا،کليد، شاسي کابين )مجهز به سيستم -

STOP  متری   1نشان دهنده موقعيت کابين، جهت نما )باال و پایين( دارای روشنایي اضطراری برای موقع قطع برق ساختمان در ابعاد 

    OUT OF SERVICدهنده موقعيت کابين دارای آالرم  شاسي بيرون )مجهز به جهت نما )فلش باال و پایين( نمراتور نشان -

 برای زمان  خرابي آسانسور( 

 های پاراشوت روی کابينو فک  GAVEMERمني )پاراشوت تدریجاً طرح ویتور آلمان و دستگاه ترمز ای-

 باشد.( الزم بذکر است این سيستم جدا از ترمز الكترو مغناطيس روی موتور گير بكس مي 

 های دارای استاندارد()تراولينگ کابل  OSکابل 

 مي باشد.( 80یا  70ایتاليا ایراني در سایزهای های ساخت درب اتوماتيک )کابين از نوع درب-

استارت در ساعت با سيستم کالس د برای  180های چرخ دنده ای حلزوني با موتور گيربكس )موتورهای موجود یا گيربكس -

نوع   نيهمتر بر ثا 1.6متر بر ثانيه تا  1خنک کردن موتور، مجهز به فلكه حرکت دادن آسانسور در مواقع قطع برق و از سرعت 

 آمپر مي باشد.(  25ولت  380برق مورد نياز  و چدني یا الستيكيوزنه تعادل )با قاب ناوداني و وزنه 

 نصب تابلو با قابليت سيستم نجات اضطراری جهت جلو گيری از توقف کابين در هنگام قطع برق      -

 تهيه کليه آهن آالت مورد نياز -

کاری تماني )شامل پوشاندن اطراف بصورت شاسي و آهنكشي و بلوك چيني و نازك انجام امورات کليه کارهای امورات ساخ -

 حفاری و تخریب و...( به صورت کامل  )کچ کاری(،بيرون  ، سيمان سفيد((داخل 

های تونلي در داخل چاهک آسانسور در هر کشي از پای کنتور تا داخل موتورخانه و نصب تابلوی سه فازه و چراغاجرای کابل-

 با استاندارد و کامل )اعم از چاه، اجرا و کليه مصالح(  طبقه و نصب سيستم ارت الزمه

 کاری جهت جلوگيری از رطوبت گردد.عایق و ميبایست آبندی با توجه به باال بودن سطح آب چاهک آسانسور حتما -

 تهيه و نصب داربست فلزی داخلي چاهک آسانسور )درصورت لزوم( -

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:                امضاء اشخاص حقیقي :  نام و نام خانوادگي و
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 های موجود در داخل موتور خانه و چاهک تهيه آهن االت برای آهنكشي آسانسور و رنگ کاری)ضد زنگ( آهن-

 باشد. مي  برنده مناقصهاخذ کليه مجوزهای قانوني اعم از استاندارد و ایمني و... به عهده -

و قبل از ارئه مدارك   ظر گرفته شودنت در عملكرد آسانسور باید در زمان پيک در يبا توجه به شرایط نوسانات برق تثب  :نکته

 حتما از شرایط ساختمان بازدید بعمل آورد.

 مناقصه : برنده تعهدات  -6

با کميت و کيفيت    در زمان تعيين شده، برابر استانداردهای الزم،  موضوع مناقصه را  انجام عملياتبرنده مناقصه متعهد ميگردند،  -

 . نمایدتحویل مطلوب و با نظر و هماهنگي ناظرین مناقصه 

مناقصه متعهد ميگردند، به منظور رعایت منافع مناقصه گزار و تقليل هزینه های وی کليه عمليات موضوع مناقصه را با ه  برند  -

 کيفيت انجام دهند .مرغوب ترین 

نين بنيه مالي برای انجام کار را  برنده مناقصه اعتراف مي نماید توانایي فني، مدارك الزم، عوامل الزم برای اجرای کار و همچ  -

 . ارائه نماید برنده مناقصهو ميبایست گواهي سازنده را به  دارا مي باشد

برنده مناقصه با علم و آگاهي و رویت محل اجرای پيمان، قرارداد را امضاء خواهد نمود و به دليل عدم آگاهي از موقعيت پيمان و -

 یا نوسانات قيمت نميتواند درخواست مبلغ اضافي عالوه بر بهای قرارداد بنماید و موجبات تعطيلي کار را فراهم نماید.  
   اندن به حالت اوليه برعهده برنده مناقصه مي باشد.پاکسازی محيط کار و بازگرد  -

کليه ماشين آالت و خودروهای برنده مناقصه که در منطقه مشغول فعاليت مي باشند، باید دارای بيمه شخص ثالث و معاینه فني  -

موارد فوق موجب جلوگيری از تردد آنها  رانندگان آنها نيز مي بایست گواهينامه معتبر ارائه نمایند که نداشتن هر کدام از   باشند و

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

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

خسارت و یا ضرر و مناقصه گزار  در هنگام اجرای پيمان در محلهای  برنده مناقصه    و یا کارگران تحت امر  قصهبرنده مناچنانچه    -

وارد نماید، ملزم به تأمين و یا تعمير و یا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه  مناقصه گزار    زیاني به امكانات و تأسيسات

برنده  مجاز خواهد بود خسارت وارده را از محل کارکرد ماهيانه، مطالبات    اقصه گزارمن جهت جبران اقدام ننماید،    برنده مناقصه 

 حق هيچگونه اعتراضي رادر این خصوص نخواهد داشت.  برنده مناقصه  یا تضمين وی کسر نماید. مناقصه

باشد نامبرده موظف  برنده مناقصه  و یا مطالبات    مناقصه  چنانچه خسارت یا ضرر و زیان وارده بيشتر از تضمين اجرایتبصره:  

 است، نسبت به کمبود کسری آن اقدام و در غير این صورت از طریق محاکم قضایي اقدام خواهد شد.

به هر دليل خسارت جاني و جرحي به شخص یا اشخاص و یا حيوانات اهلي و    برنده مناقصه   مناقصهچنانچه در هنگام اجرای  -

در این مناقصه گزار اولياء دم و مقامات ذیصالح قانوني و جبران خسارت وارده خواهد بود و وحشي وارد نماید شخصاً پاسخگوی 

 گونه موارد هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت. 

  مي باشد. برنده مناقصهعهده ه مسئوليت کيفری و حقوقي حوادث ناشي از موضوع قرارداد ب -

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقي:                نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقیقي : 
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رعایت کليه نكات ایمني، بهداشت فردی و بيمه مسئوليت مدني پرسنل اجرایي و کارگاه در حوزه موضوع پيمان بر عهده برنده  -

و یا شخص ثالث و یا خسارت مالي به   مناقصه بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای که منجر به فوت، جرح پرسنل اجرایي

وسایل و ماشين آالت گردد، برنده مناقصه ملزم به جبران خسارت مي باشد و مناقصه گزار مختار است ميزان خسارت را )برابر  

اضي را نظر کارشناسان خود( برآورد و از محل مطالبات و یا سپرده برنده مناقصه برداشت نماید و برنده مناقصه حق هر گونه اعتر

 از خود در حال و آینده سلب و ساقط مي نماید و مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

و دارای تخصص الزم و پرداخت حقوق آنان طبق قانون کار در محدوده پيمان    ، آموزش دیده تأمين و به کارگيری پرسنل ماهر-

 ئوليتي در این خصوص ندارد. بر عهده برنده مناقصه مي باشد و مناقصه گزار هيچگونه مس

هماهنگ نماید و به نحوی کار نماید که به انجام کار توسط سایر    مناقصهبرنده مناقصه مي بایست برنامه کاری خود را با ناظر    -

 گروه های اجرایي لطمه نزند. 

در کليه ایام زمان کار در محل کار حاضر و بر عمليات نظارت مستقيم داشته باشند    "برنده مناقصه متعهد خواهد شد که شخصا-

و در صورت عدم حضور وی مي بایست بصورت کتبي نماینده ای معرفي نماید و حضور نماینده فوق پس از تایيد صالحيت توسط  

 باشد. مناقصه گزار مورد قبول مي

بيمه    - اجتماعي،  تأمين  بيمه  کار،  قانون  مناقصه)  موضوع  انجام  به  مربوط  مقررات  و  قوانين  از جميع  ميبایست  مناقصه  برنده 

  یت رعاکامالً مطلع بوده و   مسئوليت، حفاظت فني و بهداشت کار و محيط زیست و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض(

پرسنل    ي قانون  یها  يت مسئول  يمان،در طول مدت پ   يعيو منابع طب  یستيز  يطمح  یمني،ا  ينملزومات، دستورالعمل ها، قوان  يهکل

جهت   يم مستق  ير غ  یا   يم که مستق  یهرگونه مورد  ایاب و ذهاب و  ،يزتجه  ،يرفاه  ی،فرد  یمني،ا  یلوسا   يهکل   ينبرنده مناقصه و تأم 

در هرحال مسئوليت عدم  باشد.  يم   برنده مناقصهباشد بر عهده    يم  يازپروژه مورد ن  یو در تمام مراحل اجرا  يمانموضوع پ  یاجرا

 اجرای قوانين، حوادث ناشي از کار و مقررات فوق الذکر متوجه شرکت مناقصه گزار نخواهد بود.

در اسناد را بر   در صورتي که اقالم تحویل شده یا خدمات انجامي توسط برنده مناقصه، شرایط و مشخصات مورد نياز مندرج  -

اساس نظر ناظرین مناقصه نداشته باشد، مناقصه گزار هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداری اقالم مذکور نداشته و برنده  

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

و در صورتي که کاال، متعلقات تحویل شده یا مراحل ساخت    از تأیيد دستگاه نظارت مناقصه انجام مي شود کليه پرداخت ها پس  -

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

ذکور نداشته و برنده مناقصه موظف است بالفاصله نسبت به تعمير، تعویض  گزار هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداری اقالم م 

 یا اصالح سيستم و بازگردادندن و حمل اقالم مرجوعي با هزینه خویش اقدام نماید .  

للغير شناخته شود مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي در این خصوص ندارد و حق اقدام قانوني و مستحق    چنانچه لوازم تحویلي،-

طالبه خسارت وارده به تشخيص کارشناسان خود را خواهد داشت و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض و ادعایي در این خصوص  م 

 را از خود سلب و ساقط مي نماید.  

برنده مناقصه موظف است، نسبت به تهيه و تحویل تجهيزات حفاظت انفرادی و ایمني  پرسنلي که تحت امرش مشغول بكار    -

 طبق ضوابط و دستورالعملهای ایمني شرکت مناقصه گزار اقدام نماید. مي باشند،
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نفر از کارشناسان، بازرسين و بازدیدکنندگان و غيره که    2برنده مناقصه مي بایست که کليه پرسنل خود به انضمام تعداد حداقل  -

را )بي نام( و با هزینه خود، بيمه مسئوليت  حضور پيدا مي کنند    موضوع مناقصهاز طرف مناقصه گزار در طي مدت قرارداد در محل   

   .ه نامه مربوط را به امور حقوقي مناقصه گزار تحویل نمایدمدني نموده و تصویر بيم

چنانچه مناقصه گزار به واسطه موارد ذکر شده در قرارداد مانند ایمني و سایر نواقص، تصميمي مبني بر تعطيلي و جلوگيری از   -

 ادامه کار بگيرد، برنده مناقصه حق اعتراض و تقاضای جبران خسارت را نخواهد داشت. 

 مناقصه مكلف است از کارکنان ایراني و یا کارکنان بيگانه دارای پروانه اقامت و اجازه کار استفاده نماید. برنده -

 برنده مناقصه بدون اجازه کتبي مناقصه گزار، حق واگذاری و یا انتقال این قرارداد را کالً یا جزاً به غيرندارد.     -

 از بيمه، ماليات، عوارض حوادث ناشي از کار و غيره برعهده برنده مناقصه  پرداخت کليه کسورات قانوني و حقوق دولتي اعم  -

 مي باشد. 

برنده مناقصه مي بایست کليه اصول و  مقررات و دستورالعمل های ایمني را در مورد خود و افراد تحت امرش رعایت نماید و  -

چنانچه بنحوی از انحاء برای خود و افراد تحت امر برنده مناقصه یا اشخاص ثالث، حادثه ای اعم از نقص عضو و یا حوادث منجر  

مكلف به انجام، اجرا و رعایت کليه تعهدات پرسنلي، ایمني، خدماتي و سایر موارد براساس  به فوت بوجود آید برنده مناقصه  

قوانين، اسناد مناقصه و متن قرارداد بوده و  موظف است در مراجع قانوني حاضر و جوابگوی مقامات مربوطه و اوليای دم باشد. در  

حكام صادره محاکم قضایي و یا به هرنحوی( وارد آید پرداخت صورتي که از این رهگذر خساراتي به مناقصه گزار)در راستای ا
کليه خسارات وارده برعهده برنده مناقصه  بوده و مناقصه گزار مختار است ميزان خسارت را )برابر نظر کارشناسان خود( برآورد و از محل  

 ضي را از خود در حال و آینده سلب و ساقط مي نماید. مطالبات و یا سپرده برنده مناقصه برداشت نماید و برنده مناقصه حق هر گونه اعترا

 تعهدات مناقصه گزار: -7

پرداخت هزینه های کارشناسي و بازرسي کنترل کيفيت استاندارد های الزم از وزرات صنایع به عهده مناقصه   ،برق سه فازتامين    -

 .باشدگزار مي

 ( را صادر نماید. خزر آبادمنطقه مناقصه گزار موظف است مجوز الزم جهت تردد پرسنل برنده مناقصه در محدوده پيمان)-
 .طبق قيمت اعالمي توسط مناقصه گزار از صورت وضعيت برنده مناقصه کسر خواهد شدچنانچه خدماتي توسط مناقصه گزار ارائه گردد   -

 : دستگاه نظارت -8

نفر از افراد با تجربه   های مالي برنده مناقصه، یک مناقصه گزار جهت حسن اجرای مفاد مندرج در مناقصه و تایيد صورت وضعيت

 را به عنوان ناظر مقيم خود معرفي خواهد نمود.  

 تضامین: -9

 تضمین شركت در مناقصه: -9-1

به مبلغ   مناقصه  به (  یالر  100,000,000یال)ر  يليونم   یكصدتضمين شرکت در  ميبایست وجه آن را  مي باشد که مناقصه گر 

شعبه البرز    يبانک ملنزد    0105687922007و یا به شماره حساب    IR-100170000000105687922007حساب شبا به شماره  

 بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي واریز و اصل فيش مربوطه را در پاکت الف قرار دهد و همراه با پيشنهاد   شاهرود يشرق
 خود به شرکت تسليم نماید و یا ضمانتنامه بانكي پرفراژ شده معادل مبلغ فوق با اعتبارحداقل سه ماه که قابل تمدید به مدت سه  
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ماه دیگر باشد و بدون قيد و شرط در وجه شرکت زغالسنگ البرز شرقي و یا اینكه با درخواست کتبي از مطالبات تأیيد شده  

 تحویل نماید. متقاضي در حوزه مالي شرکت بلوکه گردیده و تائيدیه آن در پاکت الف 

 تضمین انجام تعهدات : -9-2

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

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

مسترد خواهد  برنده مناقصه  مندرج در قرارداد به    گارانتيراساً از محل مذکور برداشت نماید و در غير اینصورت پس از خاتمه دوره  

 . شد

 تضمین حسن اجرای كار:-9-3

به عنوان سپرده    %10از هر صورت وضعيت اعالم شده توسط برنده مناقصه که به تائيد نهایي ناظر قرارداد رسيده باشد معادل  

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

ارائه مفاصاً حساب از سازمان تامين اجتماعي، در پایان   ،رارداد و مدیر قراردادها و نظارتدرخواست برنده مناقصه و تائيد ناظر ق

 به برنده مناقصه پرداخت خواهد گردید.  وجه  تخصيصدر صورت  قرارداد

 :تضمین پیش پرداخت -9-4

معادل   قرارداد،تضميني  این  امضای  با  مناقصه موظف است همزمان  از    20برنده   ) )بيست درصد  بعنوان %  را  قرارداد  مبلغ کل 

  10اخت و استهالك مبلغ آن به روش مندرج در بند  ضمانت پيش پرداخت به مناقصه گزار ارائه دهد. این تضمين پس از بازپرد

 برنده مناقصه مسترد خواهد شد.  به اسناد مناقصه 

 : نحوه پرداخت وجه موضوع مناقصه -10

مبلغ کل معامله را به عنوان پيش پرداخت و پس از اخذ تضمين مناسب، به    %20قرارداد، معادل  مناقصه گزار پس از انعقاد    -

تایيد صورت وضعيت معادل مبلغ پيش پرداخت، مبلغ واریزی پيش پرداخت بعنوان پس از  حساب برنده مناقصه واریز مي نماید.

انجام کار و بر اساس گواهي ناظر و تایيد امور   اسبپرداخت به تنپيش   یا سپرده   تضمينقسط اول قرارداد محسوب مي گردد و

 .شودآزاد مي و با اخذ رسيد به درخواست سپارندهمالي، مستهلک و بنا 

پيمان را پس از کسر کسورات قانوني و    % مبلغ 30و تایيد آن توسط ناظر قرارداد، معادل    کار  %50انجام  مناقصه گزار پس از    -

 قراردادی به حساب برنده مناقصه واریز مي نماید. 

مبلغ پيمان را پس از کسر کسورات قانوني و   %30و تایيد آن توسط ناظر قرارداد، معادل    کار  %80مناقصه گزار پس از انجام    -

 قراردادی به حساب برنده مناقصه واریز مي نماید. 

دیگر از مبلغ کل   %20پس از تحویل موقت کار وتأیيد کمي و کيفي انجام موضوع مناقصه توسط دستگاه نظارت،  مناقصه گزار    -

 قرارداد راپس از کسرکسورات قانوني و قراردادی و ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي به حساب برنده مناقصه واریز مي نماید.  

 تعلل و تأخیر در تحویل و راه اندازی:  -11

برنده مناقصه ملزم مي باشد بال فاصله پس از اعالم برنده پيمان نسبت به حضور و شروع کار اقدام نماید و در مدت تعيين شده    -

 چنانچه برنده مناقصه پس از پایان مهلت مقرر، نسبت به تحویل، نصب و کار را به اتمام رسانده و تحویل مناقصه گزار نماید و 
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ریال(    5،000،000راه اندازی اقالم موضوع مناقصه اقدام ننماید، به ازای هر روز تأخير برنده مناقصه،معادل پنج ميليون ریال )

د که مبلغ جریمه مذکور از محل سپرده شرکت در مناقصه، تضامين قرارداد و مطالبات  تحت عنوان وجه التزام پرداخت خواهد نمو

برنده مناقصه، تأمين و مازاد بر آن از طرق قانوني اخذ مي گردد. مناقصه گزار مي تواند همزمان با دریافت وجه التزام نسبت به 

را طبق محاسبه کارشناسان خود از محل مطالبات، تضامين و فسخ قرارداد نيز اقدام نماید وکليه خسارات وارده به مناقصه گزار  

 دیگرطرق قانوني اخذ نماید و برنده مناقصه حق هرگونه ادعا و اعتراض را ازخود سلب و ساقط مي نماید. 

آن لوازم    توضیح: متعلقات  و  آنها    آسانسور  بایستو همچنين عمليات نصب  نهایي    یک سال  مي  برنده  از زمان تحویل  توسط 

و در صورت بروز هر گونه نقص و خرابي در این مدت کليه هزینه های بازدید، تعمير یا انتقال و در صورت    گرددمناقصه گارانتي  

با ذکر  برای این منظور مناقصه گزار مراتب را  .غيره برعهده برنده مناقصه مي باشد وسایل و عدم امكان تعمير، جایگزین نمودن

روز بعد از ابالغ مناقصه    3  معایب و نواقص و محل، کتباً به برنده مناقصه ابالغ مي کند و برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت

گزار، نواقص موجود رارفع نماید. هرگاه برنده مناقصه در انجام تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند، مناقصه گزار حق دارد آن  

هزینه باالسری از محل   %30صالح بداند رفع کند و هزینه تمام شده به اضافه  را راسأ و یا به هر ترتيب که  اقص  معایت و نو

الزم به ذکر است با توجه به اینكه کليه خدمات مطالبات شامل صورت وضعيت، حسن انجام کار و ضمانت نامه ها اخذ نماید.

اهد شد لذا دالیل و توجيهات وی در خصوص عدم پذیرش هر یک از  موضوع مناقصه بر عهده و توسط برنده مناقصه انجام خو

 .  و برنده مناقصه حق هرگونه ادعا و اعتراض را ازخود سلب و ساقط مي نماید. ایرادات به وجود آمده مسموع نخواهد بود 

   مناقصه و تحویل و گشایش پیشنهادها :حداكثر زمان دریافت اسناد  -12

به سایت شرکت معادن زغالسنگ البرز   )مراجعه  04/03/1400آگهي لغایت پایان وقت اداری مورخ  ازتاریخ انتشار  -12-1

 شرقي(  

 داوطلب شرکت در مناقصه باید پيشنهادات خود را در پاکت سربسته الك و مهر شده که حاوی سه پاکت جداگانه-12-2

دبيرخانه حراست   به  04/03/1400مورخ    15:00و حداکثر تا ساعت    ) الف ـ ب ـ ج ( باشد به ترتيب بندهای بعدی تنظيم 

 شرکت مناقصه گر تحویل داده و رسيد دریافت نمایند. 

روز تقویمي از تاریخ آخرین مهلت تحویل پيشنهادات.) در صورت صالحدید    10بازگشایي پاکت ها حداکثر ظرف مدت    -12-3

 پيشنهاددهندگان مي توانند در جلسه بازگشایي حضور داشته باشند( کميسيون معامالت، 

شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهاد های خود را باید در پاکت های جداگانه دربسته و مهر شده، شامل -13

)پاکت ب    هر و امضاء شده بازرگاني، مدارك مورد درخواست مناقصه گزار و اسناد مناقصه م   -تضمين)پاکت الف(، پيشنهاد فني

   ( و پيشنهاد قيمت)پاکت ج( گذاشته و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و دربسته و مهر شده تحویل کميسيون معامالت نمایند. 

مناقصه گزار موظف است همه پيشنهاد های ارائه شده در مهلت مقرر را از شرکت کنندگان دریافت، ثبت و تا جلسه   -14

   ت ها صيانت نماید.بازگشایي از پاک

برروی پاکات فوق باید شماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه    -15

 مناقصه گزار تحویل و رسيد که درآن ساعت و تاریخ قيد شده باشد را دریافت نماید. این شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال 
 10طریقي ) پست و ...( را ندارد. پاکات الف و ب و ج واصله حدکثر ظرف مدت  دیر رسيدن و یا نرسيدن پاکات مناقصه به هر  

 روز از آخرین مهلت تحویل در دفتر کميسيون محترم معامالت این شرکت باز و رسيدگي خواهد شد.  

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



 

  

  

 

 

 

Far_LetterDate 

 
Far_LetterNo 

 

مناقصه گزار حق تمدید، تغيير، اصالح یا جایگزیني اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مدت تسليم پيشنهادها برای خود   -16

محفوظ مي دارد و اگرچنين موردی پيش آید مراتب به دعوت شدگان متناسب با زمان مورد نياز ابالغ مي گردد و در صورتيكه 

 . دارد تقاضای استرداد آنرا بنمایدغ مراتب مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاد دهنده حق پيشنهادی قبل از ابال

هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات یا سایر مدارك مناقصه ابهامي داشته -17

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

گزار اطالع دهند تا در مهلت ارائه پيشنهادات پاسخ مقتضي ارائه گردد. هر نوع توضيح یا تجدید نظر و یا تغيير و اضافه یا  

حذف مطلبي به مدارك مناقصه از طریق رسمي انجام مي شود و این ضمائم جزء مدارك مناقصه منظور مي گردد و چنانچه 

انجام  پ به منظور  از ارسال ضميمه مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  يشنهادی قبل 

تغييرات و اصالحات الزم بنماید. از آنجائيكه ممكن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير قيمتها  

گزا مناقصه  نظارت  این صورت دستگاه  در  پيشنهاد باشد  به  کتبي  اعالم  با  را  پيشنهادها  دریافت  مهلت  آخرین  تواند  مي  ر 

 . ر پيشنهاد خود داشته باشنددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافي برای اصالح و تجدید نظر د

 باید فقط محتوی ضمانتنامه باشد. "الف "پاكت -18

 ریال(.  100,000,000يون ریال)تضمين شرکت در مناقصه مبلغ معادل یكصد ميل -

 .خودداری شود "الف "انكي درپاکت از ارائه هر گونه وجه نقد، چک مسافرتي و چک تضمين شده ب -

 باید حاوی مدارك زیر باشد :  "ب  "پاكت  -19

از طرف مناقصه گزار ارسال شده باشد برای اشخاص حقوقي، بر طبق - اسناد مناقصه و هر نوع ضمائم و مدارکي که بعداً 

اساسنامه شرکت، توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده و نيز برای اشخاص حقيقي توسط شخص پيشنهاد دهنده 

 مي بایست امضاء شود.  

ر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مطابق با روگرفت برابر اصل آگهي آخرین پيش نویس قرارداد ممهور به مه-

تغييرات شرکت مندرج در روزنامه رسمي توسط صاحب و یا صاحبان امضاء مجاز برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص 

 حقيقي. 

 داً خودداری گردد. هرگونه قيمت یا مبلغ پيشنهادی در پيش نویس قرارداد ج از درج تذكر: 

 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 تغييرات شرکت و معرفي صاحبان امضاءهای مجاز با ذکر حدود اختيارات و در صورتيكه 

مجاز در اساسنامه حق دادن وکالت به غير داشته باشند، پيشنهاد دهنده به وکالت از طرف مسئولين شرکت دارندگان امضاء  

 تسليم دارد. پيشنهاد بدهد، باید رونوشت مصدق وکالت نامه رسمي خود را همراه با پيشنهاد به مناقصه گزار

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

 رنامه زماني مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص حقيقي. ب -

 چک ليست حاوی اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص حقيقي.  -

اء مجاز تعهد آور برای اشخاص حقوقي و امضاء برای اشخاص فرمهای مبارزه با پولشویي و تضامين ممهور به مهر و امض-

 حقيقي.
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الي حسابهای بانكي، اوراق ارائه مدارك و مستندات مالي مبني بر توان و ظرفيت های الزم مالي جهت شروع کار )گردش م -

 سپرده بانكي و ...( 

 باید محتوی مدارك زیر باشد :  "ج"پاكت  -20

( 11برگ پيشنهاد قيمت بدون قيد و شرط و به صورت مهر و امضاء شده ) پيشنهاد قيمت صرفاً در فرم پيشنهاد )صفحه  -

 قيمت منضم به اسناد مناقصه درج شود( . 

 پيشنهاد قيمت منطبق با شرح خدمات موضوع مناقصه به تفكيک هر آیتم. ارائه برگ آناليز  -

 شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادات مختار مي باشد.  -

پس از تعيين برنده یا  فروشنده، تضمين شرکت در مناقصه بقيه شرکت کنندگان آزاد خواهد شد و ضمانت نامه نفر دوم   -

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

ـ پيشنهاد قيمت مي بایستي هم بصورت حروفي و هم بصورت عددی اعالم گردد و در صورت اختالف بين مبلغ عددی و حروفي 

 مبلغ حروفي، مالك قرارخواهد گرفت. 

قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي پيشنهادهای مناقصه باید از هر حيث کامل و بدون    -

نداشته باشد. به پيشنهادهای مخدوش، مشروط و مبهم و پيشنهادهایي که با شرایط مندرج در آگهي اختالف داشته و یا بعد  

 از مدت مقرر در آگهي برسد، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 ترین باشد. با قيمت کارشناسي، مناسب قيمت پيشنهادی وی پس از مقایسه پيشنهاد دهنده ای خواهد بود،کهبرنده مناقصه  -

برنده مناقصه موظف است پس از ابالغ برنده شدگان، تا زمان انعقاد رسمي قرارداد و طي مراحل قانوني مربوط به آن،   -21

اس مفاد پيش نویس قرارداد و برنامه اعالمي از طرف مناقصه نسبت به انجام موضوع مناقصه طبق قيمت پيشنهادی و براس

 گزار اقدام نماید. 

باید به مهر و امضای مجاز صاحبان امضاء مجاز شرکت   "ج"و  "ب"کليه صفحات مربوط به مدارك ارسالي در پاکتهای    -22

عضاء کميسيون معامالت پاکت دارای نقص باشد به صالحدید ا  "ج"و    "ب  "پيشنهاد دهنده رسيده باشد، درصورتيكه پاکت

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

مناقصه گر باید کليه اسناد مناقصه را بشرح چک ليست پيوست اسناد از سایت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي   -23

 د و در صورتيكه یک یا چند قسمت از اسناد  دریافت و بدون تغيير یا حذف قسمتي از آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نمای

از طرف   مناقصه  اسناد  تمام شرایط  قبول  منزله  به  پيشنهاد  باشد تسليم  نرسيده  پيشنهاد دهنده  امضای  و  مهر  به  مناقصه 

 دهنده تلقي خواهد شد. پيشنهاد 

نمي توانند بيش از یک پيشنهاد هيچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه جزء در مواردی که در اسناد پيش بيني شده،  -24

 تسليم نمایند. 

  کليه مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پيمان و اجرای آن مي باشد، مورد قبول پيشنهاد دهنده است. -25

اقصه ابطال هرگاه در مناقصه ای اطمينان حاصل شود که پيشنهاد دهندگاني به زیان مناقصه گزار تباني کرده اند، من   -26

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

گزار به شخص حقيقي یا حقوقي دیگری واگذار نماید موجب ثبوت حق فسخ برای مناقصه گزار خواهد شد، ولي درهرحال  

 ع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود.  واگذاری قسمتي از کار به غير با مجوز مناقصه گزار راف

روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او، نسبت به تحویل تضمين انجام تعهدات اقدام   پانزدهبرنده مناقصه باید حداکثر    -28

نصورت تضمين شرکت در مناقصه او بدون مراجعه به مراجع قضائي به نفع مناقصه گزار ضبط مي شود و برنده  اینماید در غير  

 مناقصه از این بابت حق هيچ گونه اعتراض یا ادعائي نخواهد داشت و در مهلت پيش بيني شده مراتب به نفر دوم جهت ارایه 

مهلت پيش بيني شده با وی قرارداد منعقد خواهد شد. در صورت  تضمين انجام تعهدات ابالغ و در صورت تحویل تضمين در 

عدم تحویل تضمين انجام تعهدات در مهلت مذکور توسط نفر دوم تضمين شرکت در مناقصه وی نيز به نفع مناقصه گزار 

 ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.  

صله پس ازتعيين برنده مناقصه مسترد خواهد  تضمين مربوط به شرکت کنندگاني که برنده اول یا دوم نشده اند بالفا  -29

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

البرز شرقي به عنوان مناقصه گزار اختيار دارد ميزان کاال یا خدمات    -30 در طول مدت قرارداد، شرکت معادن زغالسنگ 

( با همان شرایط و نرخ پيمان افزایش دهد، وکارهای جدید مرتبط با 25ست و پنج درصد) %موضوع معامله را تا سقف بي

 %25( مبلغ کل پيمان افزایش دهد به گونه ای که سر جمع مبالغ افزوده شده از  10موضوع پيمان را با یک ابالغ تا سقف)%

نرخ و شرایط این قرارداد، خدمات مندرج در    مبلغ کل پيمان فراتر نرود افزایش دهد و برنده مناقصه موظف است با همان

 قرارداد را انجام دهد. 

( خواهد بود و برنده مناقصه ملزم محل کار ،)تاریخ صورت مجلس تحویل  محل کارماه از زمان تحویل    4قرارداد    این  مدت  -31

   .و شروع کار اقدام نماید حضور، نسبت به پيمانمي باشد بالفاصله پس از اعالم برنده 

مناقصه گر بایستي با مطالعه مشخصات عمومي و خصوصي پيمان، بازدید از محل کار و اطالع از شرایط و نوسانات    -32

 و نميتواند به استناد کمبود مدارك و عدم اطالع از شرایط اجرای کار متعذر شود.  نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام نماید قيمتها،

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در انجام عمليات موضوع مناقصه بصورت جزئي یا کلي و واگذاری به یک یا چند  –  33

 رای خود محفوظ ميدارد.شرکت و همچنين در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادات مختار ميباشد و این حق را ب

از آنجا که یک نسخه از قراردادهای منعقد شده در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به سازمان تأمين اجتماعي   -34

ارسال مي گردد حضور و شرکت تمامي مستمری بگيران و بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي ) به عنوان اشخاص حقيقي( 

انچه فرد متقاضي با علم به این موضوع اقدام به ارائه قيمت نماید، اگرچه قيمت پيشنهادی وی در مناقصات ممنوع بوده و چن

 نسبت به سایرین کمتر باشد پيشنهاد وی مردود و از ليست متقاضيان حذف خواهد شد. 

از سه فقره باشد، قابل رسيدگي بوده و مورد  :در صورتيكه پيشنهادهای رسيده کمتر  حد نصاب رسیدگي به پیشنهادها-35

شرایط مندرج دراین اسناد باشد، بعنوان برنده مناقصه اعالم خواهد    بررسي قرار خواهد گرفت و حتي یک پيشنهاد که حائز

 شد. 
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قسمت   023-32394061شرکت کنندگان در مناقصه در صورت نياز به هرگونه اطالعات اضافي مي توانند با شماره    -36

   امور قراردادها، تماس حاصل نمایند.

معادن   از  -37 از سایت شرکت  مناقصه  اسناد  از دریافت  تقاضا مي شود، پس  دارند،  مناقصه  افرادی که قصد شرکت در 

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

ند تا در صورت تغييرات احتمالي و انجام اصالحات اسناد همراه یک شماره تماس همراه و ثابت آمادگي خود را اعالم نمای

مناقصه اطالع رساني انجام شود.در صورت عدم اطالع رساني توسط متقاضيان، مسئوليت هر گونه اصالح و تغييرات احتمالي  

 اسناد مناقصه بر عهده شخص متقاضي مي باشد.
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 02/1400/ 26 - 40005164شماره برگ پیشنهاد قیمت مناقصه 

امضاء کننده زیر پس از آگاهي کامل با بررسي و مطالعه شرایط مناقصه، شرایط عمومي و خصوصي و کليه مدارك، جهت انجام  

انجام خدمات مندرج در اسناد   و نيز خزر آباد شهرستان ساریدر  (آسانسور   ینصب و راه انداز  ید،خر)مناقصه خدمات موضوع 

 شرح جداول زیر اعالم نمائيد.به  مناقصه، قيمت پيشنهادی خود را
 

 

مت کل)ریال( یق قیمت واحد )ریال( واحد تعداد شرح ردیف  

آسانسور قيمت  1  دستگاه  1 
  

 - مورد نياز  قيمت سایر متعلقات و ملزومات 2
  

انجام عمليات اجرایي هزینه  3  مورد 1 
  

 قيمت کل 

  
 

 مناقصه گزار و تأیيد امورمالي    برنده مناقصه( ارزش افزوده پس از ارائه مدارك مثبته از سوی  9: بدیهي است نه درصد )%توضیح

 به بهای فوق افزوده خواهد شد 

 ارائهمذکور پس از  و عوارض    ات يمال  .بر ارزش افزوده ارائه گردد  اتيبدون در نظر گرفتن مال  يستی با   قيمت های پيشنهادی   نکته:

 .گردد يپرداخت م   طیشرا نیمربوطه به واجد  نيقوان تیفاکتور توسط برنده مناقصه و با رعا

 : پیشنهاد دهندهنشاني  

 شناسه ملي:                                                                      شماره تلفن و دورنگار:

 تلفن همراه :                                                                                            كد پستي:

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

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

مين انجام ت اء نمایم و تـض ه امـض ناد و مدارك مناقـص اس فرم اـس ه حداکثر،  ب( قرارداد را براـس رایط مناقـص عهدات را طبق مفاد ـش

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

 باشد. مناسب ترینه مبلغ پيشنهادی وی پس از مقایسه با قيمت کارشناسي است ک دهنده ای برنده مناقصه، پيشنهادتبصره: 

روع بكار نمایم  ج( ظرف مدت مق ه گزار ـش ه، تمهيدات الزم را فراهم نموده و با نظر مناقـص رر در پيمان از زمان ابالغ برنده مناقـص

 و کليه عمليات موضوع مناقصه را حداکثر در مدت قرارداد به اتمام برسانم.

 د( ضمناً بدینوسيله موافقت و تأئيد و تعهد مي نمایم که:

 تاریخ بازگشائي پاکات به مدت حداقل شش ماه دارای اعتبار ميباشد.این پيشنهاد قيمت از  -1

 کليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پيشنهاد محسوب ميشود و الزم االجرا ميباشد.  -2

 گزار الزامي برای واگذاری کار به هر یک از پيشنهادات را ندارد.اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه -3

ــت  ه -4 ــده اس ــه گزار قرارگيرد تا موقعي که قرارداد مربوطه تنظيم و مبادله نش ــتگاه مناقص ــنهاد مورد قبول دس رگاه این پيش

رایط کار، عمليات   ورت آماده بودن ـش ه تلقي گردد و در ـص نهاد ابالغ قبولي بعنوان یک تعهد الزم االجراء برای برنده مناقـص پيـش

رایط مناقصـ  ه را با همان ـش وع مناقـص ه  موـض من اینكه انعقاد قرارداد با برنده مناقـص روع نمایم. ـض ه گزار ـش ه و با هماهنگي مناقـص

 ظرف مهلت مقرر الزامي مي باشد. 

ود مورد نظر خود اعالم نموده   -5 ه و با در نظرگرفتن ـس ناد مناقـص رایط طبق اـس نهادی را با لحاظ نمودن جميع ـش و به قيمت پيـش

 نخواهم کرد. لبه اضافه بهائي را مطا علت عدم اطالع

 

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

 

 تاریخ  : 

 نشاني : 

             

 

 

                 



 

  

  

 

 

 

Far_LetterDate 

 
Far_LetterNo 

 

 قراردادپیش نویس 

 644به شماره ثبت  4111- 4784-9977دارای کد اقتصادی  البرزشرقیشرکت معادن زغالسنگ  في مابينخرید این قرارداد 

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

ناميده مي شود از یک طرف  «  کارفرما»  با سمت مدیرعامل و یكي از اعضاء هياٌت مدیره که از این پس به اختصار  منصور شریف

 ..............به شماره ثبت ........... و با شناسه ملي ................... به نمایندگي ............................. با سمت مدیر عامل و    .................و  
.................................................. نشاني:  به  مدیره  هيات  از  .................................. :تلفن  .....رئيس  به    که  پس  این 

 منعقد مي گردد.  طرفناميده ميشود از   «پیمانکار»اختصار

  ( موضوع قرارداد:1ماده

اندازی یک دستگاه آسانسور همراه با کليه مراحل اجراء اعم از تأمين لوازم، مصالح و تجهيزات مورد نياز، نصب  نصب و راهتامين،  

  3در ساختمان  الزم    امورات ساختماني، حمل و نقل، دستمزدپرسنل، ایاب و ذهاب، اخذ مجوزهای استاندارداندازی،  و راهاجراء    ،

 پله ایستگاه با مشخصات فني زیر در داخل ساختمان جنب راه 4ری در طبقه شرکت واقع در خزرآباد سا

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

 :مشخصات كلي آسانسور-2-1

 نوع آسانسور )مسافربر نيمه اتوماتيک( -

 نفر(  5کيلوگرم معادل  400ظرفيت آسانسور )-

 توقف(  4طبقه  و  4تعداد طبقات توقف ) -

 متر  3.5متر بر مبنای هر طبقه   15طول مسير حرکت حدوداً -

 ابعاد کابين طبق ابعاد چاهک بعد از اجرای آهنكشي مالك عمل خواهد بود  -

 باشد( تابلو فرمان )تابلو فرمان از نوع ميكروپروسسور دیجترول با امكانات زیر مي-

 سيستم تابلو فرمان سيستم با کنترل دور مربوطه -

 LCDیابي خودکار همراه با صفحه نمایشگر عيباالرم  -

 دارای محفظه صنعتي با رنگ پودری الكترو استاتيک -

شود که شامل کليد فرمان برای تعمير کار اسانسور از روی کابين  سيستم رویزیون )این سيستم در روی کابين نصب مي  -

 ( باشد.روشنایي روی کابين وکليد استپ قارچي مي

 طبقات )دربهای طبقات به صورت لوالیي( نوع درب  -

 برابر کابين( 22ها )با ظرفيت سيم بكسل  -

 باشد : کابين از نوع لوکس با مشخصات و تزئينات زیر مي-

 1.5MMساخته شده با ورق گالوانيزه فرم داده شده به ضخامت   -

 دارای یوك باال و پایين و ترمز اضطراری )پاراشوت( بر روی کابين  -

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء 
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 های شكيل با سليقه کارفرما و یراق  MDFتزئين داخل کابين با استفاده از فورميكا و -

 پوشش سنگ گرانيت، روکش خارجي و یا پراکت چوبي برای کف به سليقه کارفرما-

 سقف کاذب ليزری )جدید( در سقف با طراحي مختلف  -

 عدد المپ فلورسنت کم مصرف و رنگي در پشت سقف و هالوژن های شيک  2مستقيم روشنایي غير -

 دارای آینه در یک یا دو طرف با سليقه کارفرما  -

 دارای یک یا سه دستگيره درداخل کابين به سليقه کارفرما  -

 دارای یک عدد فن تهویه هوا از نوع هوشمند در پشت سقف کاذب  -

 استيل  کابين در نظر گرفته شده نيمه -

م )چنانچه در کابين بيش از حد مجاز مسافر یا بار قرار گيرد با بصدا در آوردن زنگ خروج افراد و یا بار مازاد اعال اورلود -

 کند(مي

 DOORکليد   OPEN DOORنمراتور های فرمان، االرم )زنگ خطر( فن تهویه هوا،کليد، شاسي کابين )مجهز به سيستم -

CLOSE   کليدSTOP  نشان دهنده موقعيت کابين، جهت نما )باال و پایين( دارای روشنایي اضطراری برای موقع قطع برق

 متری  1ساختمان در ابعاد 

    OUT OF SERVICدهنده موقعيت کابين دارای آالرم  ما )فلش باال و پایين( نمراتور نشان شاسي بيرون )مجهز به جهت ن -

 برای زمان  خرابي آسانسور( 

 های پاراشوت روی کابينو فک  GAVEMERترمز ایمني )پاراشوت تدریجاً طرح ویتور آلمان و دستگاه  -

 باشد.( تور گير بكس مي الزم بذکر است این سيستم جدا از ترمز الكترو مغناطيس روی مو

 های دارای استاندارد()تراولينگ کابل  OSکابل 

 مي باشد.( 80یا  70های ساخت ایتاليا ایراني در سایزهای درب اتوماتيک )کابين از نوع درب -

رای استارت در ساعت با سيستم کالس د ب  180های چرخ دنده ای حلزوني با موتور گيربكس )موتورهای موجود یا گيربكس  -

نوع   متر بر ثانيه 1.6متر بر ثانيه تا  1خنک کردن موتور، مجهز به فلكه حرکت دادن آسانسور در مواقع قطع برق و از سرعت 

 آمپر مي باشد.(  25ولت  380برق مورد نياز  و وزنه تعادل )با قاب ناوداني و وزنه چدني یا الستيكي

 نصب تابلو با قابليت سيستم نجات اضطراری جهت جلو گيری از توقف کابين در هنگام قطع برق       -

 تهيه کليه آهن آالت مورد نياز  -

کاری انجام امورات کليه کارهای امورات ساختماني )شامل پوشاندن اطراف بصورت شاسي و آهنكشي و بلوك چيني و نازك -

 حفاری و تخریب و...( به صورت کامل  کاری(، گچ)بيرون  سيمان سفيد(، (داخل 

نلي در داخل چاهک آسانسور در هر  های توکشي از پای کنتور تا داخل موتورخانه و نصب تابلوی سه فازه و چراغ اجرای کابل  -

 با استاندارد و کامل )اعم از چاه، اجرا و کليه مصالح(  طبقه و نصب سيستم ارت الزمه

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء 
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 با توجه به باال بودن سطح آب چاهک آسانسور حتما ميبایست آبندی و عایق کاری جهت جلوگيری از رطوبت گردد.-

 تهيه و نصب داربست فلزی داخلي چاهک آسانسور )درصورت لزوم(  -

 های موجود در داخل موتور خانه و چاهک تهيه آهن االت برای آهنكشي آسانسور و رنگ کاری)ضد زنگ( آهن -

 باشد.ميپيمانكاراخذ کليه مجوزهای قانوني اعم از استاندارد و ایمني و... به عهده  -

ظر گرفته شود و قبل از ارئه مدارك  نت در عملكرد آسانسور باید در زمان پيک در يوسانات برق تثب با توجه به شرایط ن :نکته

 حتما از شرایط ساختمان بازدید بعمل آورد.

 تاریخ شروع به كار:  قرارداد، مدت ( 3ماده 

ملزم مي باشد    پيمانكارماه از زمان تحویل محل کار،)تاریخ صورت مجلس تحویل محل کار( خواهد بود و    4قرارداد    این  مدت 

 بالفاصله پس از اعالم برنده پيمان، نسبت به حضور و شروع کار اقدام نماید.  

   و نحوه پرداخت: قرارداد( بهای 4ماده 

   قرارداد:بهای  -4-1

به مبلغ  سایر متعلقات و ملزومات قيمت ،ریال( 000،000،000)  به مبلغ ................................ ریال  آسانسور عدد یکقيمت 

......... ریال .... به مبلغ ....................... انجام عمليات اجرایي يمت و ق ریال( 000،000،000................................ ریال )

ریال( مي  000،000،000مبلغ ................................ ریال )به کل قرارداد   بهایبدین ترتيب تعيين و ریال(  000،000،000)

   پرداخت خواهد گردید. پيمانكاردر وجه  4-2باشد که به شرح مندرج در بند 

به بهای کارفرما و تأیيد امورمالي پيمانكار( ارزش افزوده پس از ارائه مدارك مثبته از سوی 9: بدیهي است نه درصد )%توضیح

   .فوق افزوده خواهد شد

 نحوه پرداخت: -4-2

مبلغ کل معامله را به عنوان پيش پرداخت و پس از اخذ تضمين مناسب، به    %20پس از انعقاد قرارداد، معادل    کارفرما  -4-2-1

تایيد صورت وضعيت معادل مبلغ پيش پرداخت، مبلغ واریزی پيش پرداخت بعنوان قسط پس از واریز مي نماید. پيمانكار حساب  

انجام کار و بر اساس گواهي ناظر و تایيد امور مالي،   داخت به تناسبپرپيش   یا سپرده  تضميناول قرارداد محسوب مي گردد و

 .شودآزاد مي  و با اخذ رسيد به درخواست سپارندهمستهلک و بنا 

پيمان را پس از کسر کسورات قانوني    % مبلغ 30و تایيد آن توسط ناظر قرارداد، معادل    کار  %50انجام  پس از    کارفرما  -4-2-2

 واریز مي نماید.  پيمانكارو قراردادی به حساب 
مبلغ پيمان را پس از کسر کسورات قانوني    %30و تایيد آن توسط ناظر قرارداد، معادل    کار  %80پس از انجام    کارفرما  -4-2-3

 واریز مي نماید.  پيمانكارو قراردادی به حساب 

دیگر از مبلغ   %20توسط دستگاه نظارت،    قراردادتحویل موقت کار وتأیيد کمي و کيفي انجام موضوع  پس از    کارفرما  -4-2-4

 واریز مي نماید.  پيمانكارکل قرارداد راپس از کسرکسورات قانوني و قراردادی و ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي به حساب 
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 محل تحویل، نصب و راه اندازی: ( 5ماده 

خزر آباد شهرستان ساری  در ساختمان  در قرارداد، کاالی موضوع قرارداد را  پيمانكار موظف مي باشند ظرف مهلت تعيين شده  

 نمایند.  ، نصب و راه اندازیتحویل شرکت کارفرمامتعلق به 

   : ( تعهدات پیمانکار6ماده 

را در زمان تعيين شده، برابر استانداردهای الزم، با کميت و کيفيت  قرارداد  موضوع    عملياتمتعهد ميگردند، انجام  پيمانكار-6-1

 تحویل نماید. قرارداد مطلوب و با نظر و هماهنگي ناظرین 

را با مرغوب  قرارداد  و تقليل هزینه های وی کليه عمليات موضوع  کارفرما  متعهد ميگردند، به منظور رعایت منافع  پيمانكار  -6-2

 کيفيت انجام دهند . ن تری

اعتراف مي نماید توانایي فني، مدارك الزم، عوامل الزم برای اجرای کار و همچنين بنيه مالي برای انجام کار را دارا  پيمانكار  -6-3

 .  ارائه نماید سازنده را به برنده مناقصهو ميبایست گواهي  مي باشد

با علم و آگاهي و رویت محل اجرای پيمان، قرارداد را امضاء خواهد نمود و به دليل عدم آگاهي از موقعيت پيمان و یا  پيمانكار-6-4

 نوسانات قيمت نميتواند درخواست مبلغ اضافي عالوه بر بهای قرارداد بنماید و موجبات تعطيلي کار را فراهم نماید.  
   مي باشد.پيمانكارت اوليه برعهده پاکسازی محيط کار و بازگرداندن به حال -6-5

که در منطقه مشغول فعاليت مي باشند، باید دارای بيمه شخص ثالث و معاینه فني پيمانكارکليه ماشين آالت و خودروهای -6-6

تردد آنها  رانندگان آنها نيز مي بایست گواهينامه معتبر ارائه نمایند که نداشتن هر کدام از موارد فوق موجب جلوگيری از  باشند و

 پيمانكار  کليه خسارات وارده از محل مطالبات و یا تضامين کارفرما در منطقه خواهد بود. در صورت بروز حادثه و ورود خسارت به  

 حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نماید. پيمانكاربرداشت و 

خسارت و یا ضرر و زیاني به کارفرما  در هنگام اجرای پيمان در محلهای  پيمانكار    و یا کارگران تحت امرپيمانكار  چنانچه    -6-7

جهت  پيمانكار وارد نماید، ملزم به تأمين و یا تعمير و یا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه  کارفرما    امكانات و تأسيسات 

  یا تضمين وی کسر نماید. پيمانكار ل کارکرد ماهيانه، مطالبات  مجاز خواهد بود خسارت وارده را از محکارفرما  جبران اقدام ننماید،  

 حق هيچگونه اعتراضي رادر این خصوص نخواهد داشت. پيمانكار

باشد نامبرده موظف است،  پيمانكار  و یا مطالبات  قرارداد    چنانچه خسارت یا ضرر و زیان وارده بيشتر از تضمين اجرایتبصره:  

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

به هر دليل خسارت جاني و جرحي به شخص یا اشخاص و یا حيوانات اهلي و  پيمانكار  قراردادچنانچه در هنگام اجرای  -6-8

در این گونه  کارفرما بود و وحشي وارد نماید شخصاً پاسخگوی اولياء دم و مقامات ذیصالح قانوني و جبران خسارت وارده خواهد 

 موارد هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت. 

رعایت کليه نكات ایمني، بهداشت فردی و بيمه مسئوليت مدني پرسنل اجرایي و کارگاه در حوزه موضوع پيمان بر عهده  -6-9

 ص ثالث و یا خسارت مالي به  بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای که منجر به فوت، جرح پرسنل اجرایي و یا شخپيمانكار 

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء 
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گردد،   آالت  ماشين  و  و  پيمانكار  وسایل  باشد  مي  خسارت  جبران  به  نظر  کارفرما  ملزم  )برابر  را  خسارت  ميزان  است  مختار 

حق هر گونه اعتراضي را از خود در حال  پيمانكار برداشت نماید و پيمانكار کارشناسان خود( برآورد و از محل مطالبات و یا سپرده 

 هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت. کارفرما و آینده سلب و ساقط مي نماید و 

ر، آموزش دیده و دارای تخصص الزم و پرداخت حقوق آنان طبق قانون کار در محدوده تأمين و به کارگيری پرسنل ماه-6-10

 هيچگونه مسئوليتي در این خصوص ندارد. کارفرما مي باشد و پيمانكار پيمان بر عهده 

کار توسط سایر  هماهنگ نماید و به نحوی کار نماید که به انجام قرارداد مي بایست برنامه کاری خود را با ناظر پيمانكار  -6-11

 گروه های اجرایي لطمه نزند. 

در کليه ایام زمان کار در محل کار حاضر و بر عمليات نظارت مستقيم داشته باشند   "متعهد خواهد شد که شخصاپيمانكار -6-12

توسط    و در صورت عدم حضور وی مي بایست بصورت کتبي نماینده ای معرفي نماید و حضور نماینده فوق پس از تایيد صالحيت 

 مورد قبول مي باشد.  کارفرما 

انجام موضوع  پيمانكار    -6-13 به  مربوط  مقررات  و  قوانين  از جميع  بيمه  قرارداد  ميبایست  اجتماعي،  تأمين  بيمه  کار،  قانون   (

  یت رعاکامالً مطلع بوده و   مسئوليت، حفاظت فني و بهداشت کار و محيط زیست و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض(

پرسنل    ي قانون  یها  يت مسئول  يمان،در طول مدت پ   يعيو منابع طب  یستيز  يطمح  یمني،ا  ينملزومات، دستورالعمل ها، قوان  يهکل

  یجهت اجرا  يممستق  يرغ  یا  يمکه مستق  یهرگونه مورد  ایاب و ذهاب و  ،يزتجه  ي،رفاه  ی،فرد  یمني،ا  یلوسا  يهکل  ينو تأم پيمانكار  

 در هرحال مسئوليت عدم اجرای باشد. يم پيمانكار باشد بر عهده  يم  يازپروژه مورد ن یمراحل اجراو در تمام  يمانموضوع پ

 نخواهد بود. کارفرما قوانين، حوادث ناشي از کار و مقررات فوق الذکر متوجه شرکت 

، شرایط و مشخصات مورد نياز مندرج در اسناد  قرارداد  در صورتي که اقالم تحویل شده یا خدمات انجامي توسط برنده    -6-14

پيمانكار  هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداری اقالم مذکور نداشته و کارفرما نداشته باشد،  قرارداد را بر اساس نظر ناظرین 

 ، نسبت به تحویل و حمل اقالم مرجوعي با هزینه خویش اقدام نماید. فرماکارموظف است بالفاصله پس از ابالغ 

انجام مي شود و در صورتي که کاال، متعلقات تحویل شده یا مراحل   قرارداد کليه پرداخت ها پس از تأیيد دستگاه نظارت -6-15

( را دارا نباشد،  کارفرما، شرایط و مشخصات مورد نياز و مندرج در اسناد )بر اساس نظر ناظرین  قرارداد  ساخت توسط برنده  

فاصله نسبت به تعمير، تعویض  موظف است بالپيمانكار  هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداری اقالم مذکور نداشته و  کارفرما  

 یا اصالح سيستم و بازگردادندن و حمل اقالم مرجوعي با هزینه خویش اقدام نماید .  

هيچگونه مسئوليتي در این خصوص ندارد و حق اقدام قانوني  کارفرما  چنانچه لوازم تحویلي، مستحق للغير شناخته شود  -6-16

حق هرگونه اعتراض و ادعایي در این خصوص  پيمانكار  و مطالبه خسارت وارده به تشخيص کارشناسان خود را خواهد داشت و  

 را از خود سلب و ساقط مي نماید.  

ادی و ایمني  پرسنلي که تحت امرش مشغول بكار  موظف است، نسبت به تهيه و تحویل تجهيزات حفاظت انفرپيمانكار    -6-17

 اقدام نماید. کارفرما مي باشند، طبق ضوابط و دستورالعملهای ایمني شرکت 

نفر از کارشناسان، بازرسين و بازدیدکنندگان و غيره    2پيمانكار مي بایست که کليه پرسنل خود به انضمام تعداد حداقل  -6-18

  قرارداد در محل  موضوع قرارداد  حضور پيدا مي کنند را )بي نام( و با هزینه خود، بيمه مسئوليت که از طرف کارفرما در طي مدت  

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء            .مدني نموده و تصویر بيمه نامه مربوط را به امور حقوقي کارفرما تحویل نماید
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در قرارداد مانند ایمني و سایر نواقص، تصميمي مبني بر تعطيلي و جلوگيری از  به واسطه موارد ذکر شدهکارفرما چنانچه  -6-19

 حق اعتراض و تقاضای جبران خسارت را نخواهد داشت. پيمانكار ادامه کار بگيرد، 

 مكلف است از کارکنان ایراني و یا کارکنان بيگانه دارای پروانه اقامت و اجازه کار استفاده نماید. پيمانكار  -6-20

 ، حق واگذاری و یا انتقال این قرارداد را کالً یا جزاً به غيرندارد.    کارفرمابدون اجازه کتبي پيمانكار  -6-21

 پيمانكار  پرداخت کليه کسورات قانوني و حقوق دولتي اعم از بيمه، ماليات، عوارض حوادث ناشي از کار و غيره برعهده  -6-22

 مي باشد. 

مي بایست کليه اصول و  مقررات و دستورالعمل های ایمني را در مورد خود و افراد تحت امرش رعایت نماید و پيمانكار -23-6

یا اشخاص ثالث، حادثه ای اعم از نقص عضو و یا حوادث منجر به  پيمانكار چنانچه بنحوی از انحاء برای خود و افراد تحت امر 

رعایت کليه تعهدات پرسنلي، ایمني، خدماتي و سایر موارد براساس قوانين،  مكلف به انجام، اجرا وپيمانكار فوت بوجود آید 

و متن قرارداد بوده و  موظف است در مراجع قانوني حاضر و جوابگوی مقامات مربوطه و اوليای دم باشد. در  منقصه اسناد 

یا به هرنحوی( وارد آید پرداخت کليه  )در راستای احكام صادره محاکم قضایي و  کارفرما صورتي که از این رهگذر خساراتي به 

مختار است ميزان خسارت را )برابر نظر کارشناسان خود( برآورد و از محل کارفرما بوده و  پيمانكار خسارات وارده برعهده 

   نماید. حق هر گونه اعتراضي را از خود در حال و آینده سلب و ساقط ميپيمانكار برداشت نماید و  پيمانكار مطالبات و یا سپرده 

   :كارفرما تعهدات -7

پرداخت هزینه های کارشناسي و بازرسي کنترل کيفيت استاندارد های الزم از وزرات صنایع به عهده    تامين برق سه فاز،  -7-1

 . باشدمي کارفرما

 ( را صادر نماید. خزر آباددر محدوده پيمان)منطقه پيمانكار موظف است مجوز الزم جهت تردد پرسنل کارفرما -7-2

 . کسر خواهد شدپيمانكار از صورت وضعيت کارفرما طبق قيمت اعالمي توسط ارائه گردد کارفرما چنانچه خدماتي توسط   -7-3

 ( حقوق دولتي و كسور قانوني : 8ماده 

 .کسورات قانوني و حقوق دولتي ناشي از اجرای این قرارداد از جمله بيمه، ماليات، حوادث ناشي از کار و غيره بعهده پيمانكار ميباشد کليه

 ( حق فسخ قرارداد : 9ماده 

وضع طي یک اخطار کتبي خواستار انجام تعهد و جبران    کارفرمامرتكب نقض تعهد در موارد ذیل گردد،    پيمانكار در صورتي که  

تعهد خود را انجام نداده یا اصالح و جبران   پيمانكارموجود در مدت مشخص مي گردد و در صورتي که عليرغم اخطارجبراني،  

 مي تواند قرارداد را فسخ نماید. کارفرما ننماید، 

 روز. 3رها کردن و یا تعطيل کردن کار بدون وجود علل قهری بيش از  -9-1

 .کارفرماالث بدون اخذ مجوز و اجازه کتبي از دستگاه نظارت انتقال قرارداد به شخص ث -9-2

  .کارفرماعدم توانایي فني برای انجام موضوع قرارداد، به تشخيص ناظر و کارشناسان  -9-3

 . پيمانكارتأخير در شروع یا اتمام کار  -9-4

  در اجرائ هر یک از مفاد قرارداد. پيمانكارسهل انگاری و بي توجهي  -9-5
 

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء 
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مي تواند با دادن ابالغ کتبي، قرارداد حاضر را یكطرفه فسخ    کارفرمادر هر زمان و بدون ایجاد شرایط فسخ فوق الذکر،    توضیح:

حق    پيمانكار پرداخت خواهد نمود و    پيمانكار ه تعهد، به  مبلغ قرارداد را به نسبت موارد انجام شد   کارفرمانماید که در اینصورت  

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

 ( افزایش و یا كاهش : 10ماده 

افزایش    ( با همان شرایط و نرخ پيمان25%تا سقف بيست و پنج درصد)    قرارداد راميزان کاال یا خدمات موضوع  ميتواند    کارفرما

به گونه ای که سر جمع    افزایش دهد  مبلغ کل پيمان  (10%تا سقف)  را با یک ابالغ  کارهای جدید مرتبط با موضوع پيماندهد و

نمي تواند در مورد کسر یا اضافه شدن مقدار مزبور به عنوان   پيمانكارو    مبلغ کل پيمان فراتر نرود  %25مبالغ افزوده شده از  

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

 (تعلل و تأخیر در تحویل و راه اندازی:  11ماده 

ملزم مي باشد بال فاصله پس از اعالم برنده پيمان نسبت به حضور و شروع کار اقدام نماید و در مدت تعيين شده کار    پيمانكار   -

پس از پایان مهلت مقرر، نسبت به تحویل، نصب و راه اندازی اقالم   پيمانكارچنانچه  نماید و    کارفرمارا به اتمام رسانده و تحویل  

ریال( تحت عنوان وجه التزام    5،000،000معادل پنج ميليون ریال ) ،پيمانكاره ازای هر روز تأخير  اقدام ننماید، ب   قراردادموضوع  

، تأمين و مازاد بر آن از طرق قانوني اخذ پيمانكارپرداخت خواهد نمود که مبلغ جریمه مذکور از محل تضامين قرارداد و مطالبات  

 کارفرمالتزام نسبت به فسخ قرارداد نيز اقدام نماید وکليه خسارات وارده به مي تواند همزمان با دریافت وجه ا کارفرمامي گردد. 

حق هرگونه ادعا و اعتراض   پيمانكاررا طبق محاسبه کارشناسان خود از محل مطالبات، تضامين و دیگرطرق قانوني اخذ نماید و  

 را ازخود سلب و ساقط مي نماید.

آنلوازم    توضیح: متعلقات  و  بایست مدت  و همچنين    آسانسور  آنها مي  نهایي توسط    یک سالعمليات نصب  از زمان تحویل 

و در صورت بروز هر گونه نقص و خرابي در این مدت کليه هزینه های بازدید، تعمير یا انتقال و در صورت    گارانتي گردد  پيمانكار

در صورت عدم انجام تعهدات پس از برآورد   عدم امكان تعمير، جایگزین نمودن وسایل وغيره برعهده پيمانكار مي باشد که

هزینه باالسری بر عهده پيمانكار    %30ميزان هزینه و خسارت های وارده توسط کارشناسان کارفرما، پرداخت مبلغ فوق بعالوه  

کليه خدمات موضوع    هرگونه مطالبات مثبته پيمانكار کسر خواهد شد. الزم به ذکر است با توجه به اینكهخواهد بود و از محل تضامين یا  

قرارداد بر عهده و توسط پيمانكار انجام خواهد شد لذا دالیل و توجيهات وی در خصوص عدم پذیرش هر یک از ایرادات به وجود آمده  

 .اض را ازخود سلب و ساقط مي نمایدحق هرگونه ادعا و اعتر پيمانكارو  مسموع نخواهد بود 

 تضامین:(12ماده 

 تعهدات :تضمین انجام -12-1

( از مبلغ قرارداد را جهت تضمين انجام تعهدات به  10درصد)% ده موظف است همزمان با امضای این قرارداد، معادلپيمانكار  

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

 مسترد خواهد شد. پيمانكار مندرج در قرارداد به خاتمه دوره گارانتي در غير اینصورت پس از  مذکور برداشت نماید و

 تضمین حسن اجرای كار: -12-2

 به عنوان سپرده حسن  %10که به تائيد نهایي ناظر قرارداد رسيده باشد معادل پيمانكار از هر صورت وضعيت اعالم شده توسط 
 

 امضاء     خوانده شد و مورد تأیید است   
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انجام کار کسر و مابقي پس از کسر کسور قانوني قابل پرداخت خواهد بود، بدیهي است در صورت اجرای کامل قرارداد و درخواست  

و تائيد ناظر قرارداد و مدیر قراردادها و نظارت، ارائه مفاصاً حساب از سازمان تامين اجتماعي، در پایان قرارداد در صورت  پيمانكار  

 پرداخت خواهد گردید.  پيمانكار ه به تخصيص وج

 :تضمین پیش پرداخت -12-3

% )بيست درصد ( از مبلغ کل قرارداد را بعنوان ضمانت    20موظف است همزمان با امضای این قرارداد،تضميني معادل  پيمانكار  

به   قرارداد 4-2-1مندرج در بند پيش پرداخت به کارفرما ارائه دهد. این تضمين پس از بازپرداخت و استهالك مبلغ آن به روش 

   مسترد خواهد شد.پيمانكار 

 ( خسارت جاني و مالي : 13ماده 

چنانچه پيمانكار و یا کارگران تحت امر وی در مدت اجرای پيمان، خسارت و یا ضرر و زیاني به امكانات و تأسيسات    -13-1

جهت جبران اقدام ننماید،    پيمانكار وارده خواهند بود و چنانچه    تأمين و یا تعمير و یا جبران خسارت  کارفرما وارد نماید، ملزم به 

حق هيچگونه    پيمانكار یا تضمين وی کسر نماید.    پيمانكارمجاز خواهد بود خسارت وارده را از محل کارکرد ماهيانه، مطالبات    کارفرما

 اعتراضي رادر این خصوص نخواهد داشت.  

باشد نامبرده موظف است،   پيمانكارچنانچه خسارت یا ضرر و زیان وارده بيشتر از تضمين اجرای قرارداد و یا مطالبات   تبصره:

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

و جرحي به شخص یا اشخاص و یا حيوانات اهلي و    به هر دليل خسارت جاني  پيمانكارچنانچه در هنگام اجرای قرارداد  -13-2

در این گونه   کارفرماوحشي وارد نماید شخصاً پاسخگوی اولياء دم و مقامات ذیصالح قانوني و جبران خسارت وارده خواهد بود و 

   موارد هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

 .مي باشد  پيمانكاره مسئوليت کيفری و حقوقي حوادث ناشي از موضوع قرارداد بعهد -13-3

 : محل اجرای پیمان و نوسانات قیمت و دستمزد  ( موقعیت جغرافیایي14اده م

 اعالم و اعتراف مي نماید از محل کار بازدید بعمل آورده و نسبت به کليه عوامل جغرافيایي و طبيعي و آب و هوایي، حقوق   پيمانكار 

 و دستمزد پرسنلي، فني، ایمني، تجهيزاتي و سایر شرایط عمومي پيمان و اجرای کار؛ آگاهي کامل داشته و همچنين مي بایستي  

 از قوانين و مقررات مربوط به انجام موضوع قرارداد ) قانون کار، بيمه تأمين اجتماعي، دارایي، عوارض، بيمه مسئوليت، بهداشت،

 و قوانين مربوطه( آگاهي داشته در ضمن تمام مبالغ مندرج در قرارداد با مبالغ پيشنهادی وی در محيط زیست و آخرین مصوبات 

اسناد قرارداد یكسان و همخواني داشته و کليه مبالغ با در نظر گرفتن تمامي شرایط فني، خدمات مندرج در اسناد قرارداد، اوضاع  

اقدام به عقد قرارداد نموده است و به عذر  ات قيمت )حقوق و دستمزدکارگری( ان احوال قرارداد و نيز با اطالع کافي و کامل از نوس

عدم اطالع نمي تواند در آینده متعذر گردد یا از اجرای قرارداد خودداری نماید یا مبلغي اضافه بر بهای موارد مندرج در قرارداد، در  

  مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.   پيمانكاروارد شود    رفرماکامدت زمان قرارداد مطالبه نماید چنانچه از این رهگذر خسارتي به  

 ( واسطه و داللي:  15ماده 

اعتراف مي نماید که در انعقاد این قرارداد واسطه و داللي وجود نداشته و وجهي بابت داللي نيز نپرداخته و نخواهد پرداخت   پيمانكار

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

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء                                                                                                                                             
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 محفوظ مي باشد.   کارفرمامراجع قضایي را خواهد داشت. بدیهي است در صورت بروز خسارت، حق مطالبه خسارت وارده برای 

 مراجع حل اختالف :  (16دهما

حل اختالف ناشي از اجرای مفاد این قرارداد در مرحله اول از طریق مذاکره دوستانه و در صورت عدم حضور یكي از طرفين جهت  

 حل و فصل خواهد شد.   کارفرمامذاکره یا عدم حصول نتيجه مورد توافق طرفين، از طریق مراجع ذیصالح قضایي محل اقامت 

 (شرایط فورس ماژور : 17ماده 

صورت بروز حوادث فورس ماژور در قرارداد شامل حوادث و اتفاقات غيرقابل پيش بيني، غيرقابل احتراز، غيرقابل کنترل  در  -17-1

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

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

 گونه مسئوليتي در مورد خسارتهای وارده به طرف مقابل را ندارند. 

ادامه   کارفرمابه سبب فورس ماژور ناممكن گردد و بيش از سه ماه ادامه یابد یا    پيمانكار در صورتي که انجام تعهدات  -17-2

 های موضوع قرارداد را ضروری تشخيص ندهد، اختيار دارد قرارداد را یكطرفه فسخ نماید. کار

 ( دستگاه نظارت :18ماده 

مي باشد که نظارت بر   پشتيباني یرمدناظر مقيم قرارداد جهت نظارت بر عمليات موضوع قرارداد از نظر کمي و کيفي  -1-18

   عملكرد روزانه و ماهانه پيمانكار خواهد داشت.

و نظارت    پيمانكار صورت وضعيت های    مدیر قراردادها و نظارت شرکت جهت نظارت کلي، جامع و کامل بر عملكرد و تایيد   -18-2

 تعيين ميگردد. پيمانكاربر تضامين 

مختار ميباشد    کارفرما،  پيمانكاردر صورت گزارش ناظر مقيم قرارداد مبني بر عدم اجرای بعضي از مفاد قرارداد توسط    تبصره:

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

  بوده و نظر ناظر مقيم الزم االجرا است.  پيمانكاروارد شود بعهده  کارفرمارهگذر به اقدام نماید و هرگونه خسارتي که از این 

 ( امانتداری: 19ماده 

را به بهترین    کارفرمامتعهد و ملزم ميگردد که در محيط کار رعایت دقيق اخالق و رفتار اسالمي را نموده و وسایل تحویلي    پيمانكار

موظف است کليه اطالعات دریافتي، اکتسابي و   پيمانكار. همچنين  ب کامل امانتداری را رعایت نمایدات  شرایط حفظ کرده و مر

در   کارفرماحرمانه تلقي نموده و تدابير الزم را جهت حفاظت از آنها بكار بسته و بدون مجوز  را م   کارفرماتوليد شده مربوط به  

   اختيار هيچ مرجع و شخص ثالثي قرار ندهد.

 ( خسارات، جرایم و الزامات زیست محیطي: 20ماده 

   الزامي است. كارپيماناز طرف ، منابع طبيعي و بهداشت شغلي مطابق استاندارد زیست محيطيالزامات رعایت -20-1
هرگونه خسارت و جریمه ناشي از عدم رعایت کليه قوانين و دستورالعملهای مربوطه به هر تعداد دفعات و تحت هر عنوان   -20-2

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

 به غیر :  قراردادعدم واگذاری موضوع  (21ماده 

 و... به غير ندارد و در صورت  تحت عناوین، وکالت، نمایندگيموضوع قرارداد، حق واگذاری یا انتقال  تحت هيچ عنوان، پيمانكار

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء 
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هر  ه  را بدون مراجعه به مراجع قضایي فسخ و مبلغ سپرده را ضبط و برداشت نماید و ب  قراردادداشت    حق خواهد  کارفرما  تخلف

   .نخواهد بود قراردادبر طبق مفاد  پيمانكاررافع تعهدات  حال واگذاری،

 ( الزامات حراستي : 22ماده 

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

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

 . و در قبال عدم اجرای آنها پاسخگو مي باشد

 نشانی طرفین و ابالغیه ها : ( 23اده م

( 15نشاني طرفين، همان است که در صدر این قرارداد، اعالم شده است و طرفين موظف هستند در صورت تغيير نشاني پانزده )

اعالم نشده    روز قبل از تاریخ تغيير، نشاني جدید خود را کتباً به طرف دیگر اعالم کنند تا زماني که نشاني جدید کتباً به طرف دیگر

   است، ارسال کليه مكاتبات، اوراق و ابالغيه ها به نشاني صدرمذکور در قرارداد، قانوني و دریافت شده تلقي ميگردد.

 ( نسخ قرارداد : 24ماده 

تنظيم، امضاء و مبادله گردید است.صرفاً    کارفرما تبصره و در دو نسخه متحدالمتن در محل اقامت  ....  ماده و    ....قرارداد حاضر در

کليه اطالعات و مندرجات تایپي آن که به امضاء صاحبان امضاء مجاز طرفين رسيده است معتبر و مالك عمل خواهد بود و هرگونه  

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

      و حاکم بر روابط حقوقي طرفين خواهد بود.

 

 امضاء  خوانده شد و مورد تأیید است                                                                                                                                   
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 02/1400/ 26  - 40005164شماره مناقصه برنامه زماني مربوط به 

 خزرآباد  ساختمان خرید، نصب و راه اندازی آسانسور 
 

 مدت زمان الزم  موضوع  ردیف

 04/03/1400مورخ  00:15ساعتلغایت  27/02/1400از تاریخ  و تسلیم پیشنهادات دریافت اسناد  1

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

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

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:                  نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :   
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 )برای شركت كنندگان حقوقي(  1-پیوست یك –فرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شركت در مناقصه  

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

 

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

 

  نشاني ثبتي شركت: 

 

 

 اسامي و مشخصات كلي شركاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین شركت 

 

 ردیف
نام و نام خانوادگي  

 اعضاء هیئت مدیره 

شماره شناسنامه و  

 محل صدور 

نوع مدرك و  

 رشته تحصیلي

سابقه تجربي مرتبط با  

 موضوع شركت )به سال( 
 سمت در این شركت 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     بازرسین 

1      

2      

 13تاریخ تنظیم :   /  /                                                                                                                                                                       

   

 
 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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 )برای شركت كنندگان حقیقي(  2-پیوست یك –اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شركت در مناقصه  فرم 

مت درج   يحات الزم، در این قـس رکاء را با ارائه توـض امي خود و ـش ده اند مي توانند اـس رکت نـش افراد حقيقي که موفق به ثبت ـش

  نماید.

 

 

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

 

 

 

  

 

ف 
دی

ر
 

نام و نام خانوادگي  

 اعضاء 

شماره  

 شناسنامه  
 محل صدور 

مدرك  

 تحصیلي  

رشته  

 تحصیلي 

سابقه تجربي مرتبط با  

 موضوع شركت )به سال( 
 نمونه امضاء 

1 
       

 

2 
       

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
       

 

6 
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 26/02/1400 - 40005164شماره عمومي  قراردادچك لیست اسناد 

 خرید، نصب و راه اندازی آسانسور خزرآباد  مناقصه 

1 
 قابل تحویل در پاکات الف برگ  1                                                  شرکت در مناقصهضمانت نامه   •

2 

 برگ 11                                                                برگ شرایط عمومی      •

 برگ 10                                                           پیش نویس قرارداد            •

 رگب  1                                                             برنامه زمانی مناقصه         •

 برگ  2        نمونه ضمانتنامه ها                                                                •

 برگ  2        فرم پولشویی                                                                        •

 برگ  1                                  فرم گواهی بازدید ازمحل                             •

 برگ  1                                 آگهی مناقصه عمومی                                    •

 برگ 2   فرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه       •

 . فعالیت  پروانه روگرفت ارائه •

 .برگ آنالیز پیشنهاد قیمت •

برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه    روگرفت ارائه •

 رسمی و روگرفت اساس نامه شرکت   

 قابل تحویل در پاکات ب 

3 
 قابل تحویل در پاکات ج  برگ   1                                                          برگ پیشنهاد قیمت         •

                 

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

 حقوقي: نام و نام خانوادگي و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص                       نام و نام خانوادگي و امضاء اشخاص حقیقي : 
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 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویي

 مخصوص اشخاص حقـوقـي

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

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

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

..................................کد اقتصادی:  کد پستی: ......................................  شناسه ملی: .................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 تاریخ، مهر و امضاء شركت/ موسسه                                                                                                             
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 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویي

 مخصوص اشخاص حقـیقـي

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

.................................... کد ملی:  کد اقتصادی: .................................. کد پستی: ......................................  

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

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

مجلس شورای اسالمی    02/11/1386آقای/ خانم ..................................................................... با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب  

رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی شوم ضمن  و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می

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

 دن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نمایم.اسناد و امالک و سایر مراجع ذیربط( اطالع داده و مستندات را به شرکت معا

 تاریخ، مهر، امضاء و اثر انگشت                                                                                                           
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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   معادن زغالسنگ البرز شرقی برابرشرکت    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  نامه ضمانت  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   

 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  این

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

   نگردد.  مسترد  یا   گردد  مسترد  که این  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 اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی 

 ***موضوع ارجاع کار 

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

شماره ضمانتنامه-2پرفراژ بانک صادر کننده                                                                -1  

ابطال تمبر بانكي -4ک صادر کننده                                               آدرس و کد پستي بان -3  

مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه-6تاریخ سر رسيد ضمانتنامه )حداقل سه ماهه(                                  - 5  
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كار   تعهدات انجام نامهضمانت  

 پیوست شماره دو
 

 نشانی   به      حقوقی  حقیقی/   شناسه  با *                   که این 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  نامه ضمانت  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 شرقی مطالبه کند به محض دریافت 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

نماید و یا                    *                     بموجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند            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  کتشر  کرده  حواله  یا   وجه  در  را   باال

 

نام  بانك و سمت امضاءكننده                                                                                                                             
 

 *برنده فرآیند ارجاع کار)متقاضی( 

مجوز از بانک مرکزی **بانک یا موسسه اعتباری دارای    

 ***موضوع ارجاع کار 

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

شماره ضمانتنامه-2پرفراژ بانک صادر کننده                                                                -1  

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

 مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه -6تاریخ سر رسيد ضمانتنامه )حداقل یكساله(                                  - 5
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 ) فرم تایید بازدید توسط پیشنهاده دهنده( 

        

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

شرکت معادن زغالسنگ خزرآباد  خرید، نصب و راه اندازی آسانسور    ...................................................................... جهت شرکت در مناقصه

   .بازدید نمودند ازساختمان محل نصب آسانسوردر مورخه .............................  یالبرز شرق

 

 :   پشتیبانينام و نام خانوادگي مدیر                         :           پیشنهاد دهندهنام و نام خانوادگي              

 امضاء                                                   امضاء و اثر انگشت                                                                     

  

 

 

 


