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 اسناد و مدارک مربوط به مناقصه عمومی 
 

 

 04/03/1400 - 40006275شماره 
 
 

 (تونل کالریز)طزرهمعدن ملزومات اسکات  یدخر

 )یک مرحله ای(
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 04/03/1400 - 40006275شماره آگهی مناقصه عمومی 

طزره معدن ملزومات اسکات  یدخر بهشتی در نظر داردلوار آیت اهلل ب ،شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود   

واگذار  یطواجدالشرا یو حقوق یقیبه اشخاص حق یمناقصه عموم یقاز طررا به شرح مندرج در اسناد مناقصه  (یزکالر تونل)

 www.eacmco.ir یشرکت به نشان یتاسناد مناقصه به سا یافتجهت در یدآ یدعوت به عمل م یانمتقاض یهلذا از کل یدنما

  .یندمراجعه نما

 مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات : -1

 12/03/1400لغایت  05/03/1400دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از تاریخ   

  میزان تضمین شرکت در مناقصه: -2

باشد که متقاضیان می بایست مبلغ  می( یالر 100،000،000)یالر یلیونم یکصدمیزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ      

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

ایند. شاهرود بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واریز نم البرز شرقینزد بانك ملی شعبه  0105687922007حساب 

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

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

 تماس حاصل نمایند. 
 
  

 و من ا... التوفیق                         
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04/03/1400 - 40006275شماره برگ شرایط عمومی مناقصه   

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

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

 .(يزتونل کالر)طزره معدن ملزومات اسکات  يدخر موضوع مناقصه: -3

  کاالی موضوع مناقصه: محل تحویل-4

 .(تونل کالريز) منطقه معدني طزرهانبار جاده طزره، روستای طزره،  28کيلومتر  شهرستان دامغان، استان سمنان،

 شرح مختصری از خدمات موضوع مناقصه: -5

 به شرح جدول ذيل: (يزتونل کالر)طزره معدن ملزومات اسکات  يدخر   

 مشخصات مورد نیاز میزان واحد  نام کاال ردیف

 250 عدد  لوله 1
دارای  – يوستطبق نمونه و نقشه پ 5mm ورق   ضخامت – 1mطول  – 63cmقطر 

جهت تقويت و لبه دار کردن  10ميلگرد  دارای - اتصال به يکديگر گوشواره برای 4

 18mmعدد سوراخ  2بر روی هر گوشواره ايجاد  -سر و ته لوله 

 سانتي متری( 5) 16پيچ و مهره نمره  1200 عدد 16نمره  پيچ و مهره 4
 

 مناقصه :برنده تعهدات  -6

را در زمان تعيين شده ، برابر استانداردهای الزم و با کميت و کيفيت مطلوب برنده مناقصه متعهد ميگردند، کاالی موضوع مناقصه -

 و با نظر و هماهنگي ناظرين مناقصه انجام دهند.

 مناقصه گر مي بايست توانايي فني، عوامل الزم برای اجرای کار و همچنين بنيه مالي برای شروع کار را داشته باشد. -

منظور رعايت منافع مناقصه گزار و تقليل هزينه های وی کليه عمليات موضوع مناقصه را با برنده مناقصه متعهد ميگردد، به  -

 مرغوب ترين کيفيت انجام دهند .

با مشخصات فوق جهت استفاده آزمايشي  از اقالم راساعت بعد از اعالم برندگي مي بايست يک نمونه  72برنده مناقصه حداکثر  -

 و بعد از تأييد کارشناسان فني و ناظر مناقصه نسبت به تامين مابقي اقدام نمايد.  در اختيار مناقصه گزار قرار دهد

توسط برنده مناقصه، شرايط و مشخصات مورد نياز مندرج در اسناد را بر اساس نظر ناظرين  کاالی موضوع مناقصهدر صورتي که  -

ی اقالم مذکور نداشته و برنده مناقصه موظف است مناقصه نداشته باشد، مناقصه گزار هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهدار

 بالفاصله پس از ابالغ مناقصه گزار، نسبت به تحويل و حمل اقالم مرجوعي با هزينه خويش اقدام نمايد.

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

مطالبه خسارت وارده به تشخيص کارشناسان خود را خواهد داشت و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض و ادعايي در اين خصوص 

  را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

واند را امضاء خواهد نمود و به دليل عدم آگاهي يا نوسانات قيمت نميتقرارداد  ،موضوع مناقصهبا علم و آگاهي به برنده مناقصه  -

 درخواست مبلغ اضافي عالوه بر بهای مناقصه بنمايد. 
 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:           خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : نام و نام
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 غيره برعهده برنده مناقصه مه، ماليات، عوارض حوادث ناشي از کار و پرداخت کليه کسورات قانوني و حقوق دولتي اعم از بي-

  مي باشد.

 ناظر کیفی اقالم و اجناس موضوع مناقصه:  -7
 رامناقصه گزار دفتر فني مدير  و شامل مدير بازرگانيمناقصه گزار جهت حسن اجرا و نظارت بر موضوع مناقصه تعدادی ناظر 

  تعيين نموده که نظارت بر عملکرد برنده مناقصه را بر عهده خواهند داشت.

 تضامین: -8

 تضمین شرکت در مناقصه: -8-1

گر ميبايست وجه آن را به حساب  باشد که مناقصه مي( يالر100،000،000يال)ر يليونم مناقصه به مبلغ يکصدتضمين شرکت در 

 يشعبه البرز شرق يبانک ملنزد  0105687922007و يا به شماره حساب  IR-100170000000105687922007شبا به شماره 

بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي واريز و اصل فيش مربوطه را در پاکت الف قرار دهد و همراه با پيشنهاد خود به  شاهرود

شرکت تسليم نمايد و يا ضمانتنامه بانکي پرفراژ شده معادل مبلغ فوق با اعتبارحداقل سه ماه که قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر 

در وجه شرکت زغالسنگ البرز شرقي و يا اينکه با درخواست کتبي از مطالبات تأييد شده متقاضي در  باشد و بدون قيد و شرط

 حوزه مالي شرکت بلوکه گرديده و تائيديه آن در پاکت الف تحويل نمايد.

 :تضمین انجام تعهدات -8-2
( از مبلغ قرارداد را جهت تضمين انجام تعهدات 10%درصد) ده موظف است همزمان با امضای اين قرارداد، معادلبرنده مناقصه 

خسارت وارده و جرائم را مناقصه گزار ، مناقصهدر صورت عدم انجام هر يک از تعهدات موضوع اين  ارائه دهد. مناقصه گزاربه 
  .مسترد خواهد شدبرنده مناقصه به راساً از محل مذکور برداشت نمايد و در غير اينصورت پس از خاتمه دوره گارانتي مندرج در قرارداد 

  :تضمین پیش پرداخت -8-3

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

 برنده مناقصه مسترد خواهد شد. پيش پرداخت به مناقصه گزار ارائه دهد. اين تضمين پس از بازپرداخت و استهالک مبلغ آن به

 نحوه پرداخت مبلغ موضوع مناقصه : -9
مبلغ کل معامله را به عنوان پيش پرداخت و پس از اخذ تضمين معتبر، به حساب  %20مناقصه گزار پس از انعقاد قرارداد، معادل  -

مبلغ واريزی پيش پرداخت بعنوان قسط  تاييد صورت وضعيت معادل مبلغ پيش پرداخت،پس از برنده مناقصه واريز مي نمايد. 

 ،تحويل کاال و بر اساس گواهي ناظر و تاييد امور مالي پرداخت به تناسبپيش يا سپرده تضميناول قرارداد محسوب مي گردد و

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

قالم موضوع مناقصه و پس از اخذ تأييد کمي و کيفي اقالم موضوع روز پس از تحويل کامل ا10حداکثر ظرف مناقصه گزار  -

 واريز مي نمايد. برنده مناقصهمناقصه توسط ناظرين مناقصه گزار، الباقي مبلغ کل قرارداد را به حساب 

 تعلل و تأخیر در تحویل:  -10

به ازای هر روز تأخير اقدام ننمايد،  30در موعد مقرر در بند  موضوع مناقصهدر  چنانچه برنده مناقصه نسبت به تحويل کامل کاال-

 ريال( تحت عنوان وجه التزام پرداخت خواهد نمود که مبلغ جريمه مذکور از 10،000،000برنده مناقصه،معادل ده ميليون ريال )

 مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:نام و نام خانوادگی و امضاء            خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : نام و نام
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صه گزار مي        ضامين قرارداد في مابين، تأمين و مازاد بر آن از طرق قانوني اخذ مي گردد. مناق صه و ت شرکت در مناق سپرده  محل 

 محاسبه تواند همزمان با دريافت وجه التزام نسبت به فسخ قرارداد نيز اقدام نمايد وکليه خسارات وارده به مناقصه گزار را طبق 

صه حق هرگونه ادعا و اعتراض را ازخود        ضامين و ديگرطرق قانوني اخذ نمايد و برنده مناق سان خود از محل مطالبات، ت شنا کار

 سلب و ساقط مي نمايد.

مناقصه گارانتي گردد و در صورت بروز خرابي يا تغيير کيفيت  توسط برنده ماه 36بايست مدت کيفيت کاالی تحويلي مي  توضیح:

برای اين منظور مناقصه  کاال برعهده برنده مناقصه مي باشد. انتقال و حتي جايگزين نمودن ،هزينه بازديد، تعمير کاال در اين مدت 

روز بعد از ابالغ  7قصه بايد حداکثر ظرف مدتگزار مراتب را با ذکر معايب کاال کتباً به برنده مناقصه ابالغ مي کند و برنده منا

مناقصه گزار، نسبت به تعويض و تحويل کاالی جايگزين اقدام نمايد. هرگاه برنده مناقصه در انجام تعهد خود قصور ورزد و يا 

وضعيت، حسن مسامحه کند، مناقصه گزار حق دارد خسارت وارده را مطابق با نظر کارشناسان خود، از محل مطالبات شامل صورت 

الزم به ذکر است با توجه به اينکه انجام کليه خدمات موضوع مناقصه بر عهده و توسط انجام کار و ضمانت نامه ها اخذ نمايد.

لذا برنده مناقصه حق طرح هرگونه داليل و توجيهات در خصوص عدم پذيرش هر يک از ايرادات  برنده مناقصه انجام خواهد شد

 د سلب و ساقط مي نمايد.به وجود آمده را از خو

 مناقصه و تحویل و گشایش پیشنهادها :حداکثر زمان دریافت اسناد  -11
 )مراجعه به سايت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي(  12/03/1400اداری مورخ وقت ازتاريخ انتشار آگهي لغايت پايان -11-1

سه پاکت جداگانه ) الف ـ داوطلب شرکت در مناقصه بايد پيشنهادات خود را در پاکت سربسته الک و مهر شده که حاوی -11-2

مناقصه شرکت دبيرخانه حراست  به 12/03/1400مورخ 15:00باشد به ترتيب بندهای بعدی تنظيم و حداکثر تا ساعت ب ـ ج(

 گر تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.
) در صورت صالحديد .اتپيشنهاد تاريخ آخرين مهلت تحويلاز  تقويمي روز 10حداکثر ظرف مدت  بازگشايي پاکت ها -11-3

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

شامل  ،داگانه دربسته ومهر شدهشرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهاد های خود را بايد در پاکت های ج-12

و اسناد مناقصه مهر و امضاء شده)پاکت ب ( و  ، مدارک مورد درخواست مناقصه گزاربازرگاني -پيشنهاد فني،الف ( تضمين)پاکت

  .تحويل کميسيون معامالت نمايندپيشنهاد قيمت) پاکت ج ( گذاشته و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و دربسته ومهر شده 

مناقصــه گزار موظف اســت همه پيشــنهاد های ارائه شــده در مهلت مقرر را از شــرکت کنندگان دريافت، لبت و تا جلســه  -13

  بازگشايي از پاکت ها صيانت نمايد.

شنهاد دهن          -14 شاني پي صه، نام و ن ضوع مناق صه، مو شماره مناق ستگاه برروی پاکات فوق بايد   ده درج و در مهلت مقرر به د

صه گزار ت  سئوليتي در قبال         مناق شرکت هيچگونه م شد را دريافت نمايد. اين  شده با ساعت و تاريخ قيد  سيد که درآن  حويل و ر

صله حدکثر ظرف مدت         ست و ...( را ندارد. پاکات الف و ب و ج وا صه به هر طريقي ) پ سيدن پاکات مناق سيدن و يا نر  10دير ر

 امالت اين شرکت باز و رسيدگي خواهد شد. روز از آخرين مهلت تحويل در دفتر کميسيون محترم مع

  و مشخصات را قبل از انقضاء مدت تسليم پيشنهادها برای خودتمديد، تغيير، اصالح يا جايگزيني اسناد مناقصه گزار حق  -15

 حقوقی:نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص            خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : نام و نام
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محفوظ مي دارد و اگرچنين موردی پيش آيد مراتب به دعوت شدگان متناسب با زمان مورد نياز ابالغ مي گردد و در صورتيکه 

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

هر يک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات يا ساير مدارک مناقصه ابهامي داشته باشد  - 16

 روز قبل از آخرين مهلت تحويل پاکت های الف، ب، ج مناقصه، مراتب را کتباً به مديريت مناقصه گزار اطالع  5بايستي حداکثر تا 

پاسخ مقتضي ارائه گردد. هر نوع توضيح يا تجديد نظر و يا تغيير و اضافه يا حذف مطلبي به دهند تا در مهلت ارائه پيشنهادات 

ارسال ي گردد و چنانچه پيشنهادی قبل ازمدارک مناقصه از طريق رسمي انجام مي شود و اين ضمائم جزء مدارک مناقصه منظور م

رداد آن را به منظور انجام تغييرات و اصالحات الزم بنمايد. ضميمه مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضای است

از آنجائيکه ممکن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير قيمتها باشد در اين صورت دستگاه نظارت 

يق اندازد به نحوی که آنان مناقصه گزار مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم کتبي به پيشنهاد دهندگان به تعو

  فرصت کافي برای اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود داشته باشند .

 باید فقط محتوی ضمانتنامه باشد. "الف "پاکت -17

 ريال(. 000،100،000يکصد ميليون ريال)مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  -

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

 باید حاوی مدارک زیر باشد : "ب  "پاکت  -18
اسناد مناقصه و هر نوع ضمائم و مدارکي که بعداً از طرف مناقصه گزار ارسال شده باشد برای اشخاص حقوقي، بر طبق اساسنامه -

 امضاء شود. مي بايست  حقيقي توسط شخص پيشنهاد دهنده اصصاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده و نيز برای اشخشرکت، توسط 

پيش نويس قرارداد ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مطابق با روگرفت برابر اصل آگهي آخرين -

 ی اشخاص حقيقي. مجاز برای اشخاص حقوقي و امضاء برادر روزنامه رسمي توسط صاحب و يا صاحبان امضاء تغييرات شرکت مندرج 

 از درج هرگونه قيمت يا مبلغ پيشنهادی در پيش نويس قرارداد جداً خودداری گردد.  تذکر:

ارائه روگرفت برابر اصل شده اساسنامه شرکت و گواهي اداره لبت شرکتها مبني بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و آگهي روزنامه -

رفي صاحبان امضاءهای مجاز با ذکر حدود اختيارات و در صورتيکه دارندگان رسمي کشوری مبني بر آخرين تغييرات شرکت و مع

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

 تسليم دارد. رونوشت مصدق وکالت نامه رسمي خود را همراه با پيشنهاد به مناقصه گزاربايد 

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

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

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

 .برای اشخاص حقيقي برای اشخاص حقوقي و امضاءممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور  فرمهای مبارزه با پولشويي و تضامين-

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

 و ...( سپرده بانکي
 مشخصات فني تجهيز پيشنهادی. -

  گارانتي بطور شفاف ذکر گرديده باشد. نمونه برگ گارانتي که در آن شرايط-
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 باید محتوی مدارک زیر باشد : "ج"پاکت  -19

 قيمت   (13)صفحه  قيمت بدون قيد و شرط و به صورت مهر و امضاء شده ) پيشنهاد قيمت صرفاً در فرم پيشنهاد برگ پيشنهاد-

 .منضم به اسناد مناقصه درج شود( 

  ارائه برگ آناليز پيشنهاد قيمت منطبق با شرح خدمات موضوع مناقصه به تفکيک هر آيتم. -

 مي باشد. مختار کليه پيشنهادات  در رد يا قبول يک يا شرقيشرکت معادن زغالسنگ البرز  -
 شد و ضمانت نامه نفر دوم در مناقصه بقيه شرکت کنندگان آزاد خواهد مناقصه، تضمين شرکت پس از تعيين برنده يا برندگان -

 .دريافت ضمانت نامه انجام تعهدات از برنده مناقصه آزاد خواهد گرديد پس از

صورت اختالف بين مبلغ عددی و حروفي  در ي بايستي هم بصورت حروفي و هم بصورت عددی اعالم گردد وـ پيشنهاد قيمت م

 مبلغ حروفي، مالک قرارخواهد گرفت. 
قلم خوردگي نداشته و حيث کامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص  هر پيشنهادهای مناقصه بايد از -

های مخدوش، مشروط و مبهم و پيشنهادهايي که با شرايط مندرج در آگهي اختالف داشته و يا بعد از مدت مقرر به پيشنهادباشد. 

 در آگهي برسد، مطلقاً ترتيب الر داده نخواهد شد.
 .باشد ترين با قيمت کارشناسي، مناسب قيمت پيشنهادی وی پس از مقايسه کهخواهد بود،پيشنهاد دهنده ای  برنده مناقصه-

برنده مناقصه موظف است پس از ابالغ برنده شدگان، تا زمان انعقاد رسمي قرارداد و طي مراحل قانوني مربوط به آن، نسبت -20

به انجام موضوع مناقصه طبق قيمت پيشنهادی و براساس مفاد پيش نويس قرارداد و برنامه اعالمي از طرف مناقصه گزار اقدام 

 نمايد.

بايد به مهر و امضای مجاز صاحبان امضاء مجاز شرکت  "ج"و "ب"ارک ارسالي در پاکتهای کليه صفحات مربوط به مد-21

دارای نقص باشد به صالحديد اعضاء کميسيون معامالت پاکت  "ج"و  "ب "پيشنهاد دهنده رسيده باشد، درصورتيکه پاکت

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

دريافت  البرز شرقي شرکت معادن زغالسنگ کليه اسناد مناقصه را بشرح چک ليست پيوست اسناد از سايت مناقصه گر بايد-22

اسناد مناقصه به مهر  صورتيکه يک يا چند قسمت از آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نمايد و در و بدون تغيير يا حذف قسمتي از

دهنده تلقي  به منزله قبول تمام شرايط اسناد مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده نرسيده باشد تسليم پيشنهاد و امضای پيشنهاد

  خواهد شد.

هيچ يک از شرکت کنندگان در مناقصه جزء در مواردی که در اسناد پيش بيني شده، نمي توانند بيش از يک پيشنهاد تسليم -23

 .نمايند

  پيمان و اجرای آن مي باشد، مورد قبول پيشنهاد دهنده است.و  کليه مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه-24

خواهد   هرگاه در مناقصه ای اطمينان حاصل شود که پيشنهاد دهندگاني به زيان مناقصه گزار تباني کرده اند، مناقصه ابطال-25

 خواهد گرديد. شد و نام مناقصه گران متخلف در ليست سياه شرکت قرار ميگيرد و گزارش به مراجع ذيربط ارسال

صه گزار       -26 ستگاه نظارت مناق شتن مجوز از د سمت عمده عمليات مورد پيمان خود را بدون دا صه تمام يا ق چنانچه برنده مناق

 به شخص حقيقي يا حقوقي ديگری واگذار نمايد موجب لبوت حق فسخ برای مناقصه گزار خواهد شد، ولي درهرحال واگذاری 

 قسمتي از کار به غير با مجوز مناقصه گزار رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود. 
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برنده مناقصه بايد حداکثر پانزده روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او، نسبت به تحويل تضمين انجام تعهدات اقدام نمايد -27

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

 ا ادعائي نخواهد داشت و در مهلت پيش بيني شده مراتب به نفر دوم جهت ارايه تضمين از اين بابت حق هيچ گونه اعتراض ي

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

وی نيز به نفع مناقصه گزار ضبط و تحويل تضمين انجام تعهدات در مهلت مذکور توسط نفر دوم تضمين شرکت در مناقصه 

 مناقصه تجديد خواهد شد. 

تضمين مربوط به شرکت کنندگاني که برنده اول يا دوم نشده اند بالفاصله پس ازتعيين برنده مناقصه مسترد خواهد شد -28

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

ميزان کاال يا خدمات موضوع  مدت قرارداد، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به عنوان مناقصه گزار اختيار دارددر طول -29

را  کارهای جديد مرتبط با موضوع پيمانو، افزايش دهد ( با همان شرايط و نرخ پيمان25%تا سقف بيست و پنج درصد)  را معامله

مبلغ کل پيمان فراتر  %25به گونه ای که سر جمع مبالغ افزوده شده از  زايش دهداف ( مبلغ کل پيمان10%تا سقف) با يک ابالغ

 افزايش دهد و برنده مناقصه موظف است با همان نرخ و شرايط اين قرارداد، خدمات مندرج در قرارداد را انجام دهد.  نرود

اقالم موضوع موظف است  برنده مناقصه تعيين ميگردد و يک ماهتاريخ ابالغ به برنده مناقصه به مدت  مدت زمان قرارداد از -30

 .نمايد مناقصه گزارتحويل را حداکثر تا تاريخ مذکور و در محل ذکر شده  مناقصه

 قيمتها، مناقصه گر بايستي با مطالعه مشخصات عمومي و خصوصي پيمان، بازديد از محل کار و اطالع از شرايط و نوسانات-31

 عدم اطالع از شرايط اجرای کار متعذر شود.  اقدام نمايد و نميتواند به استناد کمبود مدارک ونسبت به پيشنهاد قيمت 

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در انجام عمليات موضوع مناقصه بصورت جزئي يا کلي و واگذاری به يک يا چند شرکت – 32

 اين حق را برای خود محفوظ ميدارد.و همچنين در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار ميباشد و 

از سه فقره باشد، قابل رسيدگي بوده و مورد  :در صورتيکه پيشنهادهای رسيده کمتر حد نصاب رسیدگی به پیشنهادها-33

 بررسي قرار خواهد گرفت و حتي يک پيشنهاد که حائزشرايط مندرج دراين اسناد باشد، بعنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

امور  قسمت 023-32394061شرکت کنندگان در مناقصه در صورت نياز به هرگونه اطالعات اضافي مي توانند با شماره -34

  قراردادها، تماس حاصل نمايند.

مناقصه از سايت شرکت معادن زغالسنگ  از افرادی که قصد شرکت در مناقصه دارند، تقاضا مي شود، پس از دريافت اسناد-35

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

 مناقصه اطالع رساني  تماس همراه و لابت آمادگي خود را اعالم نمايند تا در صورت تغييرات احتمالي و انجام اصالحات اسناد

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

 شخص متقاضي مي باشد.
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 04/03/1400 - 40006275شماره برگ پیشنهاد قیمت مناقصه 

شرايط عمومي و خصوصي و کليه مدارک، جهت انجام  شرايط مناقصه، امضاء کننده زير پس از آگاهي کامل با بررسي و مطالعه

انجام خدمات مندرج در اسناد مناقصه، قيمت  و نيز (تونل کالریز)طزره معدن ملزومات اسکات ید خرخدمات موضوع 

 به شرح جداول زير اعالم نمائيد. پيشنهادی خود را

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

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

 

 شماره تلفن و دورنگار:                                                                                                                :پیشنهاد دهندهنشانی 

 تلفن همراه :                       شناسه ملی:                                                         کد پستی:                                        

 پیشنهاد دهنده امضاء و مـهر                                                                                             آدرس و ایمیل جهت مکاتبه:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملزومات اسکات معدن طزره تونل کالریزید خرجدول پیشنهاد قیمت مناقصه 

 )ریال( قیمت  هرردیف )ریال( قیمت واحد  میزان واحد  نام کاال ردیف

طبق نمونه  5mmضخامت  – 1mطول  – 63cmقطر لوله  1

گوشواره برای اتصال به  4دارای  –يوست و نقشه پ

جهت تقويت و لبه دار  10ميلگرد  دارای -يکديگر 

عدد  2بر روی هر گوشواره ايجاد  -کردن سر و ته لوله 

 18mmسوراخ 

 250 عدد

  

   1200 عدد 16پيچ و مهره نمره  2

  قيمت کل 
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 تعهد می نمایم که :  انتخاب شوم پیمانکاراینجانب به عنوان چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و  -

 الف( هزينه آگهي روزنامه ها از سپرده شرکت در مناقصه و يا مطالبات اينجانب کسر گردد. 

صه حداکثر،           شرايط مناق ضمين انجام تعهدات را طبق مفاد  ضاء نمايم و ت صه ام سناد و مدارک مناق ساس فرم ا ب( قرارداد را برا

 د از اعالم برندگي ( تسليم نمايم. روز بع 15ظرف مدت اعالم شده از تاريخ ابالغ برنده شدن ) حداکثر 

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

شروع بکار      صه گزار  صه، تمهيدات الزم را فراهم نموده و با نظر مناق نمايم ج( ظرف مدت مقرر در پيمان از زمان ابالغ برنده مناق

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

 د( ضمناً بدينوسيله موافقت و تأئيد و تعهد مي نمايم که:

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

 نفک اين پيشنهاد محسوب ميشود و الزم االجرا ميباشد. کليه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الي -2

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

ــ  -4 ــده اس ــه گزار قرارگيرد تا موقعي که قرارداد مربوطه تنظيم و مبادله نش ــتگاه مناقص ــنهاد مورد قبول دس ت هرگاه اين پيش

شرايط کار، عمليات        صورت آماده بودن  صه تلقي گردد و در  شنهاد ابالغ قبولي بعنوان يک تعهد الزم االجراء برای برنده مناق پي

صه            ضمن اينکه انعقاد قرارداد با برنده مناق شروع نمايم.  صه گزار  صه و با هماهنگي مناق شرايط مناق صه را با همان  ضوع مناق مو

 باشد. ظرف مهلت مقرر الزامي مي 

سود مورد نظر خود اعالم نموده        -5 صه و با در نظرگرفتن  سناد مناق شرايط طبق ا شنهادی را با لحاظ نمودن جميع  و به قيمت پي

 نخواهم کرد. اضافه بهائي را مطالبه  علت عدم اطالع
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 قرارداد

 644به شماره لبت  4111- 4784-9977دارای کد اقتصادی  شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی في مابينخريد اين قرارداد 

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

ناميده مي شود از يک طرف و « خریدار» با سمت مديرعامل و يکي از اعضاء هياٌت مديره که از اين پس به اختصار منصور شریف

با سمت مدير عامل و  .............................به نمايندگي  ...................و با شناسه ملي  ...........به شماره لبت  .................

که از اين پس  .................................. تلفن: .......................................................رئيس هيات مديره به نشاني:  ..............

 ناميده ميشود از طرف منعقد مي گردد. «فروشنده»به اختصار

مي باشد و فروشنده اعالم داشته که توانايي الزم  (يزتونل کالر)طزره معدن ملزومات اسکات  يدخرنظر به اينکه خريدار مايل به 

جهت تامين آن را مطابق با مشخصات مدنظر دارد و برای انجام اين کار اعالم آمادگي نموده است لذا طرفين نسبت به انعقاد 

 قرارداد حاضر اقدام و طبق مواد، مفاد و مندرجات آن به شرح ذيل توافق نمودند:

  قرارداد: 2به شرح مندرج در ماده  (يزتونل کالر)طزره معدن ملزومات اسکات  يدرخ ( موضوع قرارداد:1ماده

 موضوع مناقصه: کاالیشرح مختصری از  (2ماده 

  به شرح جدول ذيل: (يزتونل کالر)طزره معدن ملزومات اسکات  يدخر   

 مشخصات میزان مورد نیاز واحد  نام کاال ردیف

 250 عدد  لوله 1

 4دارای  –يوست طبق نمونه و نقشه پ 5mmضخامت  – 1mطول  – 63cmقطر 

جهت تقويت و لبه دار کردن  10دارای ميلگرد  -گوشواره برای اتصال به يکديگر 

 18mmعدد سوراخ  2بر روی هر گوشواره ايجاد  -سر و ته لوله 

 سانتي متری( 5) 16پيچ و مهره نمره  1200 عدد 16پيچ و مهره نمره  4

 :قراردادمدت ( 3ماده 
اقالم موضوع قرارداد را حداکثر تا فروشنده موظف است تعيين ميگردد و  يک ماهمدت به  00/00/1400تاريخ  مدت زمان قرارداد از

ز فروشنده وجه التزام مطابق ماده............ تحويل خريدار نمايد. در غير اينصورت ا 5در محل ذکر شده در ماده  00/00/1400مورخه 

  اخذ خواهد گرديدوفروشنده حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود.قرارداد 

  و نحوه پرداخت: قرارداد( بهای 4ماده 

  قرارداد:بهای  -4-1

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء
 

 جدول قیمت

 قیمت  هرردیف )ریال( قیمت واحد )ریال( میزان  واحد  نام کاال ردیف

طبق نمونه و نقشه  5mmضخامت  – 1mطول  – 63cmلوله قطر  1

دارای  -گوشواره برای اتصال به يکديگر  4دارای  –يوست پ

بر  -جهت تقويت و لبه دار کردن سر و ته لوله  10ميلگرد 

 18mmعدد سوراخ  2روی هر گوشواره ايجاد 

 250 عدد

  

   1200 عدد 16پيچ و مهره نمره  2
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.......... ريال( ................................ ريال )................................قرارداد، مبلغ ....... 2مندرج در ماده  اقالمبهای کل قرارداد به ازاء 

 در وجه فروشنده پرداخت خواهد گرديد.  4-2و به شرح مندرج در بند مي باشد 

( ارزش افزوده پس از ارائه مدارک مثبته از سوی فروشنده و تأييد امور مالي خريدار به 9%)بديهي است بهای نه درصد توضیح: 

 بهای فوق افزوده خواهد شد.

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

تاييد صورت وضعيت معادل مبلغ پيش پرداخت، مبلغ واريزی پيش پرداخت بعنوان قسط اول پس از نمايد.  فروشنده واريز مي

 ،تحويل کاال و بر اساس گواهي ناظر و تاييد امور مالي پرداخت به تناسبپيش يا سپرده تضمينقرارداد محسوب مي گردد و

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

روز پس از تحويل کامل اقالم موضوع قرارداد و پس از اخذ تأييد کمي و کيفي اقالم موضوع قرارداد 10خريدار حداکثر ظرف  -

 توسط ناظرين خريدار، الباقي مبلغ کل قرارداد را به حساب فروشنده واريز مي نمايد.

  ( محل تحویل:5ماده 

شرکت )تونل کالريز( منطقه طزره انبار  دردر قرارداد، کاالی موضوع قرارداد را موظف مي باشند ظرف مهلت تعيين شده  فروشنده

 تحويل نمايند. خريدار

 : فروشندهتعهدات ( 6ماده 

متعهد ميگردند، کاالی موضوع مناقصه را در زمان تعيين شده ، برابر استانداردهای الزم و با کميت و کيفيت مطلوب  فروشنده-6-1

 و با نظر و هماهنگي ناظرين مناقصه انجام دهند.

 د.مي بايست توانايي فني، عوامل الزم برای اجرای کار و همچنين بنيه مالي برای شروع کار را داشته باش فروشنده-6-2

را با مرغوب  قراردادو تقليل هزينه های وی کليه عمليات موضوع  خريدارمتعهد ميگردد، به منظور رعايت منافع  فروشنده-6-3

 ترين کيفيت انجام دهند .

ساعت بعد از اعالم برندگي مي بايست يک نمونه از اقالم را با مشخصات فوق جهت استفاده  72برنده مناقصه حداکثر -6-4

 در اختيار مناقصه گزار قرار دهد و بعد از تأييد کارشناسان فني و ناظر مناقصه نسبت به تامين مابقي اقدام نمايد. آزمايشي 

، شرايط و مشخصات مورد نياز مندرج در اسناد را بر اساس نظر ناظرين فروشندهتوسط  قراردادکاالی موضوع در صورتي که -6-5

موظف است بالفاصله پس  فروشندههيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداری اقالم مذکور نداشته و  خريدارنداشته باشد،  قرارداد

 ، نسبت به تحويل و حمل اقالم مرجوعي با هزينه خويش اقدام نمايد.خريداراز ابالغ 

هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد و حق اقدام قانوني و  خريدارچنانچه لوازم تحويلي، مستحق للغير شناخته شود -6-6

حق هرگونه اعتراض و ادعايي در اين خصوص را  فروشندهمطالبه خسارت وارده به تشخيص کارشناسان خود را خواهد داشت و 

  از خود سلب و ساقط مي نمايد.

را امضاء خواهد نمود و به دليل عدم آگاهي يا نوسانات قيمت نميتواند قرارداد  ،اسنادموضوع با علم و آگاهي به  فروشنده-7-6

 بنمايد.  قرارداددرخواست مبلغ اضافي عالوه بر بهای 

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء
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 ( تضامین:7ماده 

  تضمین انجام تعهدات: -7-1 
( از مبلغ قرارداد را جهت تضمين انجام تعهدات به 10%درصد) ده موظف است همزمان با امضای اين قرارداد، معادل فروشنده

خسارت وارده و جرائم را راساً از محل  خريدار، قراردادارائه دهد. در صورت عدم انجام هر يک از تعهدات موضوع اين  خريدار

  مسترد خواهد شد. هفروشندمذکور برداشت نمايد و در غير اينصورت پس از خاتمه دوره گارانتي مندرج در قرارداد به 

  :تضمین پیش پرداخت -7-2

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

 مسترد خواهد شد. فروشندهارائه دهد. اين تضمين پس از بازپرداخت و استهالک مبلغ آن به  خريدارپيش پرداخت به 

 ( تعلل و تأخیر در تحویل: 8ماده
به ازای هر روز تأخير اقدام ننمايد،  3در موعد مقرر در ماده قرارداد 2مندرج در ماده  یچنانچه فروشنده نسبت به تحويل کامل کاال

مذکور از محل  ريال( تحت عنوان وجه التزام پرداخت خواهد نمود که مبلغ جريمه 10،000،000فروشنده، معادل ده ميليون ريال )

مطالبات و تضامين قرارداد في مابين، تأمين و مازاد بر آن از طرق قانوني اخذ مي گردد. خريدار مي تواند همزمان با دريافت وجه 

التزام نسبت به فسخ قرارداد نيز اقدام نمايد وکليه خسارات وارده به خريدار را طبق محاسبه کارشناسان خود از محل مطالبات، 

 .ديگرطرق قانوني اخذ نمايد و فروشنده حق هرگونه ادعا و اعتراض را ازخود سلب و ساقط مي نمايد تضامين و

توسط فروشنده گارانتي گردد و در صورت بروز خرابي يا تغيير کيفيت کاال در اين  ماه 36بايست مدت کاالی تحويلي مي  توضیح:

برای اين منظور خريدار مراتب را با ذکر معايب کاال کتباً به  مدت کليه هزينه های انتقال و تعويض کاال برعهده فروشنده مي باشد.

جايگزين  از ابالغ خريدار ،نسبت به تعويض و تحويل کاالیروز بعد  7فروشنده ابالغ مي کند و فروشنده بايد حداکثر ظرف مدت

اقدام نمايد. هرگاه فروشنده در انجام تعهد خود قصور ورزد و يا مسامحه کند، خريدار حق دارد خسارت وارده را مطابق با نظر 

زم به ذکر است با توجه الکارشناسان خود، از محل مطالبات شامل صورت وضعيت، حسن انجام کار و ضمانت نامه ها اخذ نمايد.

به اينکه انجام کليه خدمات موضوع قرارداد بر عهده و توسط فروشنده انجام خواهد شد لذا داليل و توجيهات وی در خصوص 

 ايرادات به وجود آمده در کاالی تحويلي مسموع نخواهد بود.

 ( رعایت اصول ایمنی و الزامات زیست محیطی:9ماده 

کليه مقررات، دستورالعملها، الزامات ايمني و زيست محيطي در طول مدت قرارداد مي باشد. هر گونه فروشنده مکلف به رعايت 

خسارت و جريمه ناشي از عدم رعايت کليه قوانين و دستورالعملهای مربوطه به هر تعداد دفعات و تحت هر عنوان و در هر زمان، 

 .بر عهده و به هزينه فروشنده خواهد بود

 دولتی و کسور قانونی :( حقوق 10ماده 
  کليه حقوق دولتي و قراردادی ناشي ازاجرای اين قرارداد وکليه کسور قانوني اعم از بيمه، ماليات و غيره به عهده فروشنده ميباشد.

 ( فسخ قرارداد:11ماده 
خواستار انجام تعهد و جبران درصورتي که فروشنده مرتکب نقض تعهد در موارد ذيل گردد، خريدار طي يک اخطار جبراني به وی 

وضع موجود ظرف مدت مشخص مي گردد و چنانچه عليرغم اخطار جبراني، فروشنده تعهد خود را انجام نداده يا اصالح ننمايد، 

  خريدار مي تواند قرارداد را فسخ نمايد:

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء
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 قرارداد بدون وجود علل قهری. 1 عدم تحويل موارد مندرج در موضوع ماده -11-1
 انتقال قرارداد به شخص لالث، بدون اجازه کتبي از خريدار . -11-2

 عدم توانايي فروشنده برای انجام موضوع قرارداد به تشخيص دستگاه نظارت خريدار. -11-3

 انحالل و يا ورشکستگي فروشنده.-11-4

مبلغ  روزه، قرارداد حاضر را فسخ نمايد که در اينصورت خريدار مي بايست 15در هر صورت خريدار مي تواند با يک اعالم کتبي 

 واريزی مازاد بر ارزش کاالی تحويل شده را به فروشنده مسترد نمايد.

 ( واگذاری به غیر:12ماده 
  بدون اجازه کتبي خريدار، حق واگذاری و يا انتقال اين قرارداد را کالً يا جزاً به غير ندارد.فروشنده 

  ( افزایش و یا کاهش:13ماده 
افزايش  ( با همان شرايط و نرخ پيمان25%تا سقف بيست و پنج درصد)  قرارداد راميزان کاال يا خدمات موضوع خريدار ميتواند 

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

و فروشنده نمي تواند در مورد کسر يا اضافه شدن مقدار مزبور به عنوان  مبلغ کل پيمان فراتر نرود %25لغ افزوده شده از مبا

 خسارت يا به هر عنوان ديگر اضافه مبلغي را عالوه بر بهای تعيين شده در اين قرارداد مطالبه نمايند. 

 خسارت جانی و مالی : (14ماده 
چنانچه فروشنده و يا نيروی تحت امر وی در مدت اجرای پيمان خسارت و يا ضرر و زياني به امکانات و تأسيسات خريدار -14-1

 وارد نمايد، ملزم به تأمين و يا تعمير و يا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه فروشنده جهت جبران اقدام ننمايد، 

ده را از محل کارکرد ماهيانه، مطالبات فروشنده يا تضمين وی کسر نمايد. فروشنده حق خريدار مجاز خواهد بود خسارت وار

 هيچگونه اعتراضي را در اين خصوص نخواهد داشت. 

چنانچه خسارت يا ضرر و زيان وارده بيشتر از تضمين اجرای قرارداد و يا مطالبات فروشنده باشد نامبرده موظف است، تبصره: 

 آن اقدام و در غير اين صورت از طريق محاکم قضايي اقدام خواهد شد.نسبت به کمبود کسری 

چنانچه در هنگام اجرای قرارداد فروشنده به هر دليل خسارت جاني و جرحي به شخص يا اشخاص و يا حيوانات اهلي و -14-2

اهد بود و خريدار در اين گونه وحشي وارد نمايد شخصاً پاسخگوی اولياء دم و مقامات ذيصالح قانوني و جبران خسارت وارده خو

 موارد هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

 .مسئوليت کيفری و حقوقي حوادث ناشي از موضوع قرارداد بعهده فروشنده مي باشد -14-3

 دستگاه نظارت: (15ماده 
تعيين  را دفتر فني خودمدير  و مدير بازرگانيخريدار جهت حسن اجرا و نظارت بر موضوع قرارداد تعدادی ناظر شامل -15-1

 نموده که نظارت بر عملکرد فروشنده را بر عهده خواهند داشت.
مديريت قراردادها و نظارت شرکت خريدار جهت نظارت کلي، جامع و کامل بر عملکرد و تاييد صورت وضعيت های -15-2

  فروشنده و نظارت بر تضمين فروشنده تعيين ميگردد.

 قرارداد مبني برعدم اجرای بعضي از مفاد قرارداد توسط فروشنده و يا افراد تحت امر او و تائيددرصورت گزارش ناظر  تبصره :

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء
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نقدی و در صورت تکرار و عدم توجه فروشنده به گزارش ناظرين، نسبت به فسخ  خريدار، خريدار مختار ميباشد نسبت به جريمه

از محل تضمين انجام تعهدات، اقدام نمايد و هرگونه خسارتي که از اين رهگذر به خريدار وارد شود برعهده  قرارداد و مطالبه

  فروشنده ميباشد که نظر ناظر الزم االجرا است.

 ( مقتضیات محل و نوسانات قیمت:16ماده 
فروشنده با امضاء قرارداد تاييد مي نمايد که از مشخصات و خصوصيات موضوع قرارداد، وضعيت بازار، محل تحويل، قيمت مواد 

و نمي تواند درخواست مبلغ اضافي اوليه و غيره اطالع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمي تواند به عذر عدم اطالع معتذر گردد 

 د.عالوه بر بهای قرارداد نماي

 ( واسطه و داللی: 17ماده  

فروشنده اعتراف مي نمايد که در انعقاد اين قرارداد واسطه و داللي وجود نداشته و وجهي بابت داللي نيز نپرداخته و نخواهد 

پرداخت چنانچه خالف اين مطلب بنحوی از انحاء معلوم شود خريدار حق فسخ قرارداد و ضبط تضمين انجام تعهدات بدون 

 به مراجع قضايي را خواهد داشت. مراجعه 

 مراجع حل اختالف : (18ماده 
حل اختالف ناشي از اجرای مفاد اين قرارداد در مرحله اول از طريق مذاکره دوستانه و در صورت عدم حضور يکي از طرفين جهت 

 ر حل و فصل خواهد شد. مذاکره يا عدم حصول نتيجه مورد توافق طرفين، از طريق مراجع ذيصالح قضايي محل اقامت خريدا

 (شرایط فورس ماژور :19ماده 

در صورت بروز حوادث فورس ماژور در قرارداد شامل حوادث و اتفاقات غيرقابل پيش بيني، غيرقابل احتراز، غيرقابل  -19-1

کنترل که مستقل بوده و خارج از اراده و عمل متعهد باشدو درطول مدت قراردادحادث شده باشدو تاليرمستقيم و مولر بر 

ه گونه ای که مانع انجام هر يک يا تمام تعهدات قرارداد بصورت کلي يا جزيي گردد، مسئوليتهای طرفين قرارداد داشته باشد؛ ب

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

دامه در صورتي که انجام تعهدات فروشنده به سبب فورس ماژور ناممکن گردد و بيش از سه ماه ادامه يابد يا خريدار ا -19-2

 کارهای موضوع قرارداد را ضروری تشخيص ندهد، اختيار دارد قرارداد را يکطرفه فسخ نمايد. 

 موارد مربوط به تحريم نظام مقدس جمهوری اسالمي ايران و بيماری کرونا مشمول شايط فورس ماژور نمي باشد.تبصره:

 نشانی طرفین و ابالغیه ها : (20ماده 
(روز قبل 15صدر اين قرارداد اعالم نموده اند که موظف هستند در صورت تغيير نشاني پانزده )نشاني طرفين همان است که در 

 از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود راکتباً به طرف ديگر اعالم کنند تا زماني که نشاني جديد کتباً به طرف ديگر اعالم نشده است، 

  صدرالذکر، قانوني و دريافت شده تلقي ميگردد.ارسال کليه مکاتبات، اوراق و ابالغيه ها به نشاني 

 ( نسخ قرارداد :21ماده 
تنظيم، امضاء و مبادله گرديد است.صرفاً  خريدارقرارداد حاضر در ... ماده و ... تبصره و در دو نسخه متحدالمتن در محل اقامت 

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

 ي باشند قلم خوردگي و الک گرفتگي بدون امضاء صاحبان امضای مجاز طرفين فاقد اعتبار خواهد بود که جملگي در حکم واحد م

 و حاکم بر روابط حقوقي طرفين خواهد بود. 

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء
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 نقشه پیوست:

 

 

 63cm

1m

 63cm

1m

 63cm
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 04/03/1400 - 40006275شماره مناقصه برنامه زمانی مربوط به 

  کالریز( تونل)ملزومات اسکات معدن طزره  یدخر

 

 مدت زمان الزم موضوع ردیف

 12/03/1400مورخ  00:15ساعتلغایت  05/03/1400از تاریخ  پیشنهاداتو تسلیم 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 شرکت کنندگان حقوقی( 1-پیوست یک –فرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه 

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

 

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

 

  نشانی ثبتی شرکت:

 

 

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

 

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 اعضاء هیئت مدیره

شماره شناسنامه و 

 محل صدور

نوع مدرک و 

 رشته تحصیلی

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شرکت )به سال(
 سمت در این شرکت

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     بازرسین 

1      

2      

 13تاریخ تنظیم :   /  /                                                                                                                                                                      

   
 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:
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 )برای شرکت کنندگان حقیقی( 2-پیوست یک –فرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه 

سمت درج           ضيحات الزم، در اين ق شرکاء را با ارائه تو سامي خود و  شده اند مي توانند ا شرکت ن افراد حقيقي که موفق به لبت 

  نمايد.

 

 

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

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

نام و نام خانوادگی 

 اعضاء 

شماره 

 شناسنامه 
 محل صدور

مدرک 

 تحصیلی 

رشته 

 تحصیلی

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شرکت )به سال(
 نمونه امضاء

1 
       

 

2 
       

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
       

 

6 
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 04/03/1400 - 40006275شماره عمومی  قراردادچک لیست اسناد 

 (یزتونل کالر)ملزومات اسکات معدن طزره  یدخر

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

2 

     برگ 6                                                              برگ شرایط عمومی 

           برگ 5                                                           پیش نویس قرارداد 

         رگب 1                                                            برنامه زمانی مناقصه 

                                                                برگ  2       نمونه ضمانتنامه ها 

                                                                       برگ 2        فرم پولشویی 

                                    برگ  1                              آگهی مناقصه عمومی 

       برگ 2   فرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه 

 فعالیت پروانه روگرفت ارائه . 

 برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه  روگرفت ارائه

 رسمی و روگرفت اساس نامه شرکت  

 قابل تحویل در پاکات ب

3          برگ  1                                                         برگ پیشنهاد قیمت 

 برگ آنالیز پیشنهاد قیمت. 
 قابل تحویل در پاکات ج

                

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

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

 مخصوص اشخاص حقـوقـی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط )ثبت احوال، ا در کوتاهمنجر به پولشوئی گردد خودداري نموده و هرگونه تغییر در اطالعات فوق ر

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

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

 مخصوص اشخاص حقـیقـی

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

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

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

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

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

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

مراجع قانونی ذیربط )ثبت احوال، ترین زمان ممکن به که منجر به پولشوئی گردد خودداري 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 نمایم.

 ر انگشت       تاریخ، مهر، امضاء و اث                                                                                                   
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کار ارجاع فرآیند در شرکت نامهضمانت  

 پیوست شماره یک
 

 

    نشانی به حقوقی/ حقیقی شناسه با                           *                 کهاین به نظر

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

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

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

 استنکاف 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  

 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

 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
 
 

 مهر و امضاء بانک                                                                                                                                          
 

 *متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار                                                               

نک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی**با  

 ***موضوع ارجاع کار

 تذکر : رعايت و درج موارد ذيل در صدور ضمانتنامه الزامي است . 

شماره ضمانتنامه-2پرفراژ بانک صادر کننده                                                                -1  

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

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

 پیوست شماره دو
 

 نشانی به      حقوقی حقیقی/ شناسه با *                  کهاین به نظر 

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

 شرقی البرز زغالسنگ معادن شرکت نام مقابل در *                            از شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی دارد با را

 تعهد و گیرد تضمینمی عهدهبه یادشده قرارداد موجب که تعهداتی انجام منظور به ارز ریال/          مبلغ 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 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 روزاداری  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 شرکت کرده حواله یا وجه در را باال

 

نام  بانک و سمت امضاءکننده                                                                                                                          
 

 *برنده فرآیند ارجاع کار)متقاضی(

 **بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

 ***موضوع ارجاع کار

 تذکر : رعايت و درج موارد ذيل در صدور ضمانتنامه الزامي است . 

شماره ضمانتنامه-2پرفراژ بانک صادر کننده                                                                -1  

مبر بانکيابطال ت-4آدرس و کد پستي بانک صادر کننده                                                -3  

 همخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنام-6تاريخ سر رسيد ضمانتنامه )حداقل يکساله(                                  - 5

 

 

 


