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 اسناد و مدارک مربوط به مناقصه عمومی
 

 

 04/03/1400 -40006278شماره 
 
 

  لیتری 800 معدنی تدستگاه واگن پنجاهخرید 

 )یک مرحله ای(
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 04/03/1400 -40006278شماره آگهی مناقصه عمومی 

 یدستگاه واگنت معدن پنجاه یدخر دبهشتی در نظر دارشهید لوار 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  یتریل 800

 w w w یشرکت به نشان یتاسناد مناقصه به سا یافتجهت در یدآ یدعوت به عمل م یانمتقاض یهلذا از کل یدنما

.eacmco.i r یندمراجعه نما.  

 حویل اسناد و پیشنهادات :مهلت دریافت و ت -1

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

  میزان تضمین شركت در مناقصه: -2

ضیان می بایست مبلغ که متقا شدمی با( یالر 500،000،000)یالر یلیونم پانصدمیزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ      

و یا به شماره  IR 100170000000105687922007تضمین را بصورت ضمانت نامه بانكی و یا نقداً به حساب شبا به شماره 

مایند. قی واریز نشاهرود بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شر البرز شرقینزد بانك ملی شعبه  0105687922007حساب 

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

ردادهوا  اموور قرا  023- 32394061متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن 

 تماس حاصل نمایند. 
 
  

 و من ا... التوفیق                         
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04/03/1400 -40006278شماره مومی مناقصه برگ شرایط ع  

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

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

 يتریل 800 يدستگاه واگنت معدن پنجاه یدخر موضوع مناقصه: -3

  كاالی موضوع مناقصه: محل تحویل-4

 ناحيه صنعتي حاج قاسمي، انبار يشرکت معادن زغالسنگ البرز شرق يایيجغراف ۀمحدود استان سمنان،

 موضوع مناقصه: مشخصات كاالی شرح مختصری از  -5
 ارای مشخصات به شرح ذیل باشد:و د ضد زنگ ،بایست دارای رنگ روشنواگن مورد نظر مي

  :واگن پاكت قطعات-5-1

 عدد یک واگن پاکت جهت شده رول متر سانتي 214×  124 ميليمتر 6 ضخامت به ورق -

 مي باشد و مطابق استاندارد شاسي و واگن های روسي )طبق نمونه( 𝒄𝒐𝟐جوش دو طرف الک  نکته:

 طعهق دو پاکت طرف دو جهت فرم بصورت شده پرسکاری و برشکاری متر سانتي 101×  5/84 ميليمتر 6 ضخامت به ورق -

 گرم کيلو 11 وزن به قطعه دو ضدسایش  45CK جنس از گردان بر واگن -

 ميليمتر 40 طول ، ميليمتر 25 قطر  45CK جنس از قطعه 18 گردان بر واگن به مربوط مخروطي های پين -

 پاکت طولي لبه جهت قطعه c m ، 2 119  طول به 6 نمره نبشي -

 پاکت عرضي لبه جهت قطعه c m 2 85/5  طول به 6 نمره نبشي -

 پاکت لولي های لبه جهت قطعه دو متر سانتي 165×50 ميل 6 ورق از تسمه -

 شاسي ویاز ر واگن سقوط از جلوگيری جهت قطعه 4 گردان بر واگن طرف دو جوش c m 6  طول به 10 نمره ناوداني -

 :شاسی قطعات-5-2

 قطعه c m  ،2 148 بطول 14 ناوداني -

 قطعه c m  ،2 93  بطول 14 ناوداني -

 .ميشود نصب گردان بر واگن های تسمه زیر که c m 93  بطول 6 نمره نبشي -

 . گردان بر گنوا حرکت جهت کاری خزینه و سوراخکاری با همراه قطعه cm c m  ،2 93  بطول 10×  80تسمه  -

 1. ميگردد نصب شاسي روی عمودی بصورت که قطعه c m 35 ،8  ميل 6 ورق از نبشي -

 ( شاسي عقب و جلو به جوش جهت) عدد 2 ، 24عرض و c m 5  ،90    بطول ميليمتر 6 ضخامت به ورق -

 ( شاسي ناودانيهای اتصال محل تقویت جهت)عدد 8 ميل 10 ورق از متر سانتي 25x10 بطول لچکي ورق -

 14 ناوداني به یاتاقانها نصب محل قطعه 20cm، 4  طول به 6 نمره نبشي -

  گردان بر واگن فرمان های دسته نصب محل عمودی ستون جهت c m /66  طول به ،10 نمره ناوداني -

  قطعه 4 گير ضربه چوبهای نصب جهت سوراخکاری و خم متر سانتي 10x67 ابعاد به m  m10  ورق -

 طعهق یک برگردان واگن های دسته نصب جهت سوراخکاری شکل U بصورت خم رمت سانتي 25×24 ابعاد به m  m10  ورق -
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  گير ضربه چوبهای حفاظ زیر نصب جهت عدد 4 ، ميل 6 ورق از تسمه -

 . طعهق 1 واگن جلوی عمودی سنون نگهدارنده لچکهای ساخت جهت مثلث بصورت متر سانتي 25×38 ابعاد به ميل 6 ورق -

 )طول و ضخامت( عدد دو ضربه برابر در مقاوم و سایش ضد  45CK جنس از واگن دستک -

 .قطعه دو برگردان واگن دسته حرکت های کننده محدود جهت خم با همراه متر سانتي 37×66 ميل 10 تسمه -

 گردان بر واگن فرمان به مربوط واشيبل واشر با همراه عدد 2، 5/8 طول ميليمتر 20 قطر پين -

  عدد یک شاسي زیر ناوداني 2 اتصال ،c m 5/1×15×46  ابعاد به فوالدی ورق -

 قطعه 4 گير ضربه جهت cm11  و ارتفاع cm 16  وعرض c m 28  ابعاد بهکاج  چوب -

 :بند مال قطعات-5-3

آزمایشگاه معتبر  دارد )گواهي تست کششي از را کششي نيروی تحمل قابليت تن 36 مقدار به زنجير قالب همجموع -*

 الزاميست(

 ( بند مال حر جهت حلقه سه) حلقه 45CK   ،6 جنس از ميليمتر 22 شافت از زنجير -

 دو بند الم اصلي محور جهت رزوه با همراه c m 7 ،27  طول به ميليمتر 42×  42 ابعاد به فوالد جنس از گوش چهار قطعه -

 قطعه

  مالبند پين سر جهت عدد M، 2 3 × 42  مهره -

 بند مال سر های مهره جهت عدد 2 متر سانتي 10 ،8 اشپيل -

  قطعه 2 ميليمتر 90 خارجي قطر c m 20  طولب ميل 18 مفتول با قوی فشار فنر -

 (مالبند نگچ جهت) قطعه 2 سوراخکاری با همراه ميليمتر 30 ورق از c m 17 × 18  خام ابعاد به C N C برش دار فرم قطعه -

 عدد جهت پشت فنرها 2ميليمتر  42ميليمتر قطر داخل  78به قطر خارجي  ميل 8واشر از ورق  -

 گوش جهت محل عبور محور مال بند 4ميليمتر همراه با سوراخکاری  15سانتي متر به ضخامت  10×  10رق به ابعاد و -

 عدد جهت مال بند c m 10  ،2  ميليمتر به طول 30ين به قطر پ -

 عدد جهت پين مال بند 2سانتي متر ،  5،  5اشپيل  -

 :ها چرخ محورو قطعات-5-4

 قطعه 2 کاریه رزو و تراشکاری ههمرا به cm 2/78  طول به ميليمتر 60 قطر به CK 45 جنس از محور شافت -

 (محورها روی جوش) قطعه cm 6 ، 4  و داخلى c m 10  خارجي قطر به ميل 6 ورق از واشر -

 محورها سر جهت عدد M ، 4  43×3مهره  -

 42 ها مهره جهت عدد c m 10 ،4  طول به 6 اشپيل -
 عهقط 4 گرم کيلو 5/20 وزن به و ضدجرقه سایش ضد داکتيل ترجيحاً فوالدی و در صورت عدم موجودی چدن جنس از واگن چرخ-

 M 16 پيچ عدد دو با همراه  45CK جنس از ميليمتر 20 وضخامت c m 6  عرض c m 11  طول به درا فرم شگو چهار قطعه -

  قطعه 4 ، محورها زیر نصب جهت خزینه سر

 عدد 8 ، (اروپایي) 6310 بلبرینگ -

 قطعه 4 ، سوراخکاری و تراشکاری  45CK جنس از بلبرینگ بين واسطه -

  قطعه 4 ، شده تراشکاری  45CK جنس از بزرگ بلبرینگ گردگير -
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 قطعه 4 ، شده تراشکاری  45CK جنس از کوچک بلبرینگ گردگير -

   45CK جنس از گوش سه بصورت چرخ پشت نگهدارنده دار فرم قطعه -

 قطعه 4 سوراخکاری، و یاطاقان فرم صورتبه  متر سانتي 12×34 ميل 14 ورق -

 یاطاقان داخل گوش چهار قطعه زیر نصب جهت ميليمتر 20 ضخامت به متر سانتي 11×6 ابعاد به منجيت -

خروج  انهر زمبه نحوی که از آسيب  8ره عدد با گریس خور نم 1ی روی هر چرخ گریس خور جهت روانکاری بلبرینگ ها -

 چرخ از ریل در امان باشد

 :مهره و پیچ-5-5
 خشکه باشد جنس از هامهره و پيچ کليه

 :مناقصهبرنده تعهدات  -6

يفيت مطلوب تانداردهای الزم و با کميت و ک، برابر اسضوع مناقصه را در زمان تعيين شده، کاالی مودبرنده مناقصه متعهد ميگرد-

 انجام دهند.و با نظر و هماهنگي ناظرین مناقصه 

 .اشته باشددمي بایست توانایي فني، عوامل الزم برای اجرای کار و همچنين بنيه مالي برای شروع کار را  برنده مناقصه -

را با  رنده مناقصه متعهد ميگردد، به منظور رعایت منافع مناقصه گزار و تقليل هزینه های وی کليه عمليات موضوع مناقصهب -

 جام دهند .مرغوب ترین کيفيت ان

جهت استفاده آزمایشي در  بعد از اعالم برندگي مي بایست یک نمونه واگن با مشخصات فوقساعت  72حداکثر برنده مناقصه  -

  د.دام نمایاق تامين مابقي واگنت هانسبت به  مناقصهتأیيد کارشناسان فني و ناظر قصه گزار قرار دهد و بعد از اختيار منا

ج ات مورد نياز مندرتوسط برنده مناقصه، شرایط و مشخص کاالی موضوع مناقصهاگنت تحویلي و مابقي نمونه وکه  در صورتي -

ر م مذکودر اسناد را بر اساس نظر ناظرین مناقصه نداشته باشد، مناقصه گزار هيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداری اقال

ویش زینه خهگزار، نسبت به تحویل و حمل اقالم مرجوعي با  نداشته و برنده مناقصه موظف است بالفاصله پس از ابالغ مناقصه

 اقدام نماید.

ني و م قانوچنانچه لوازم تحویلي، مستحق للغير شناخته شود مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي در این خصوص ندارد و حق اقدا-

ین ونه اعتراض و ادعایي در امطالبه خسارت وارده به تشخيص کارشناسان خود را خواهد داشت و برنده مناقصه حق هرگ

  خصوص را از خود سلب و ساقط مي نماید.

نميتواند  دم آگاهي یا نوسانات قيمترا امضاء خواهد نمود و به دليل عقرارداد  ،موضوع مناقصهبا علم و آگاهي به برنده مناقصه  -

 درخواست مبلغ اضافي عالوه بر بهای مناقصه بنماید. 

 قصه منا غيره برعهده برندهز کار و امه، ماليات، عوارض حوادث ناشي وني و حقوق دولتي اعم از بيپرداخت کليه کسورات قان-

  مي باشد.

 جناس موضوع مناقصه: اناظر كیفی اقالم و  -7
 پشتيبانيمدیر  و HSE، مدیر شامل مدیر بازرگانيمناقصه گزار جهت حسن اجرا و نظارت بر موضوع مناقصه تعدادی ناظر 

  نموده که نظارت بر عملکرد برنده مناقصه را بر عهده خواهند داشت. تعيين راشرکت 
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 تضامین: -8

 تضمین شركت در مناقصه: -8-1

 ا به رگر ميبایست وجه آن  باشد که مناقصه مي( یالر 500،000،000یال)ر يونيلم پانصدتضمين شرکت در مناقصه به مبلغ 

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

 با  ف قرار دهد و همراهبنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي واریز و اصل فيش مربوطه را در پاکت ال شاهرود يشرق
تمدید به  ه قابلکپيشنهاد خود به شرکت تسليم نماید و یا ضمانتنامه بانکي پرفراژ شده معادل مبلغ فوق با اعتبارحداقل سه ماه 

أیيد تالبات مدت سه ماه دیگر باشد و بدون قيد و شرط در وجه شرکت زغالسنگ البرز شرقي و یا اینکه با درخواست کتبي از مط

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

 :تضمین انجام تعهدات -8-2
جام تعهدات ( از مبلغ قرارداد را جهت تضمين ان10%درصد) ده موظف است همزمان با امضای این قرارداد، معادلبرنده مناقصه 

جرائم را  وخسارت وارده مناقصه گزار ، مناقصهام هر یک از تعهدات موضوع این در صورت عدم انج ارائه دهد. مناقصه گزاربه 
خواهد  مسترده برنده مناقصراساً از محل مذکور برداشت نماید و در غير اینصورت پس از خاتمه دوره گارانتي مندرج در قرارداد به 

  .شد

  :تضمین پیش پرداخت -8-3

ا بعنوان % )بيست درصد ( از مبلغ کل قرارداد ر 20ی این قرارداد،تضميني معادل برنده مناقصه موظف است همزمان با امضا

د ه مسترضمانت پيش پرداخت به مناقصه گزار ارائه دهد. این تضمين پس از بازپرداخت و استهالک مبلغ آن به برنده مناقص

 خواهد شد.

 نحوه پرداخت مبلغ موضوع مناقصه : -9
يش پرداخت و پس از اخذ تضمين معتبر، به پمبلغ کل معامله را به عنوان  %20رارداد، معادل مناقصه گزار پس از انعقاد ق -

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

ساس گواهي ناظر و اتحویل کاال و بر  اسبپرداخت به تنپيش یا سپرده تضمينبعنوان قسط اول قرارداد محسوب مي گردد و

 .شودآزاد مي و با اخذ رسيد به درخواست سپارندهمستهلک و بنا  ،تایيد امور مالي

ي و کيفي اقالم موضوع روز پس از تحویل کامل اقالم موضوع مناقصه و پس از اخذ تأیيد کم10حداکثر ظرف مناقصه گزار  -

 واریز مي نماید. برنده مناقصهباقي مبلغ کل قرارداد را به حساب مناقصه توسط ناظرین مناقصه گزار، ال

 تعلل و تأخیر در تحویل:  -10
ازای هر روز  بهاقدام ننماید،  3در موعد مقرر در ماده قرارداد 2مندرج در ماده  یچنانچه فروشنده نسبت به تحویل کامل کاال

مذکور  ریمهج( تحت عنوان وجه التزام پرداخت خواهد نمود که مبلغ ریال 10،000،000تأخير فروشنده، معادل ده ميليون ریال )

زمان با اند هماز محل مطالبات و تضامين قرارداد في مابين، تأمين و مازاد بر آن از طرق قانوني اخذ مي گردد. خریدار مي تو

ود از خناسان ار را طبق محاسبه کارشدریافت وجه التزام نسبت به فسخ قرارداد نيز اقدام نماید وکليه خسارات وارده به خرید

 .دي نمایممحل مطالبات، تضامين و دیگرطرق قانوني اخذ نماید و فروشنده حق هرگونه ادعا و اعتراض را ازخود سلب و ساقط 
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يفيت ک یا تغيير توسط فروشنده گارانتي گردد و در صورت بروز خرابي یک سالکاالی تحویلي مي بایست مدت  کيفيت وضیح:ت

ظور ی این منبرا برعهده فروشنده مي باشد.کاال  انتقال و حتي جایگزین نمودن ،هزینه بازدید، تعمير کاال در این مدت کليه 

د از ابالغ خریدار روز بع 7تباً به فروشنده ابالغ مي کند و فروشنده باید حداکثر ظرف مدتخریدار مراتب را با ذکر معایب کاال ک

 حه کند، جایگزین اقدام نماید. هرگاه فروشنده در انجام تعهد خود قصور ورزد و یا مسام و تحویل کاالی ،نسبت به تعویض

ار و حل مطالبات شامل صورت وضعيت، حسن انجام کاز م خسارت وارده را مطابق با نظر کارشناسان خود، خریدار حق دارد

ه ط فروشندبر عهده و توسموضوع قرارداد الزم به ذکر است با توجه به اینکه انجام کليه خدمات ضمانت نامه ها اخذ نماید.

 مده را ازحق طرح هرگونه دالیل و توجيهات در خصوص عدم پذیرش هر یک از ایرادات به وجود آفروشنده لذا انجام خواهد شد 

 خود سلب و ساقط مي نماید.

 مناقصه و تحویل و گشایش پیشنهادها :حداكثر زمان دریافت اسناد  -11
)مراجعه به سایت شرکت معادن زغالسنگ البرز 12/03/1400اداری مورخ وقت زتاریخ انتشار آگهي لغایت پایان ا-11-1

 شرقي( 

ف ـ سه پاکت جداگانه ) الرا در پاکت سربسته الک و مهر شده که حاوی اوطلب شرکت در مناقصه باید پيشنهادات خود د-11-2

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

 تحویل داده و رسيد دریافت نمایند. گزار
) در صورت صالحدید .اتپيشنهاد تاریخ آخرین مهلت تحویلاز  یميتقو وزر 10حداکثر ظرف مدت  بازگشایي پاکت ها -11-3

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

 شامل ،شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهاد های خود را باید در پاکت های جداگانه دربسته ومهر شده-12

( و  و اسناد مناقصه مهر و امضاء شده)پاکت ب ناقصه گزارم، مدارک مورد درخواست بازرگاني -پيشنهاد فني،ف (ال تضمين)پاکت

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

 شده در مهلت مقرر را از شـرکت کننـدگان دریافـت،  بـت و تـا جلسـه       مناقصه گزار موظف است همه پيشنهاد های ارائه -13

  بازگشایي از پاکت ها صيانت نماید.

 هده درج و در مهلـت مقـرر بـه دسـتگا    برروی پاکات فوق باید شماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهن -14

بـال  اشد را دریافت نماید. این شرکت هيچگونه مسـئوليتي در ق مناقصه گزار تحویل و رسيد که درآن ساعت و تاریخ قيد شده ب

 10ت دیر رسيدن و یا نرسيدن پاکات مناقصه به هر طریقي ) پست و ...( را ندارد. پاکات الف و ب و ج واصله حدکثر ظـرف مـد  

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

 ی خودو مشخصات را قبل از انقضاء مدت تسليم پيشنهادها براتمدید، تغيير، اصالح یا جایگزیني اسناد مناقصه گزار حق  -15

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

 يم شده باشد، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آنرا بنماید .پيشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسل

ته هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات یا سایر مدارک مناقصه ابهامي داش - 16

 ر یت مناقصه گزاکتباً به مدیرروز قبل از آخرین مهلت تحویل پاکت های الف، ب، ج مناقصه، مراتب را  5باشد بایستي حداکثر تا 
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 ا حذفیاطالع دهند تا در مهلت ارائه پيشنهادات پاسخ مقتضي ارائه گردد. هر نوع توضيح یا تجدید نظر و یا تغيير و اضافه 

ی يشنهادي گردد و چنانچه پي به مدارک مناقصه از طریق رسمي انجام مي شود و این ضمائم جزء مدارک مناقصه منظور ممطلب

 اصالحات  يرات وارسال ضميمه مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را به منظور انجام تغيقبل از

 تتجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير قيمتهـا باشـد در ایـن صـور    الزم بنماید. از آنجائيکه ممکن است 

 ق اندازد بهدستگاه نظارت مناقصه گزار مي تواند آخرین مهلت دریافت پيشنهادها را با اعالم کتبي به پيشنهاد دهندگان به تعوی 

  ته باشند .نحوی که آنان فرصت کافي برای اصالح و تجدید نظر در پيشنهاد خود داش

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

 ریال(. 000،500،000ميليون ریال) پانصدمبلغ تضمين شرکت در مناقصه  -

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

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

 مي بایست حقيقي توسط شخص پيشنهاد دهنده اصصاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده و نيز برای اشخاساسنامه شرکت، توسط 

 امضاء شود. 
رین رکت مطابق با روگرفت برابر اصل آگهي آخامضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور ش پيش نویس قرارداد ممهور به مهر و-

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

 حقيقي. 

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

ي روزنامه رائه روگرفت برابر اصل شده اساسنامه شرکت و گواهي اداره  بت شرکتها مبني بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و آگها-

ن ارندگادرسمي کشوری مبني بر آخرین تغييرات شرکت و معرفي صاحبان امضاءهای مجاز با ذکر حدود اختيارات و در صورتيکه 

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

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

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

 .برای اشخاص حقيقي برای اشخاص حقوقي و امضاءاني مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور برنامه زم -

 .يقيبرای اشخاص حق برای اشخاص حقوقي و امضاءچک ليست حاوی اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور  -

برای اشخاص  برای اشخاص حقوقي و امضاءر تعهد آوممهور به مهر و امضاء مجاز  فرمهای مبارزه با پولشویي و تضامين-

 .حقيقي

ق رائه مدارک و مستندات مالي مبني بر توان و ظرفيت های الزم مالي جهت شروع کار )گردش مالي حسابهای بانکي، اوراا-

 سپرده بانکي و ...(

 مشخصات فني تجهيز پيشنهادی. -

 فاف ذکر گردیده باشد.گارانتي بطور ش نمونه برگ گارانتي که در آن شرایط-
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 باید محتوی مدارک زیر باشد : "ج"پاكت  -19

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

 .قيمت منضم به اسناد مناقصه درج شود( 

  شنهاد قيمت منطبق با شرح خدمات موضوع مناقصه به تفکيک هر آیتم.ارائه برگ آناليز پي -

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

امه نفر نشد و ضمانت  در مناقصه بقيه شرکت کنندگان آزاد خواهد مناقصه، تضمين شرکت پس از تعيين برنده یا برندگان -

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

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

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

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

 مدت مقرر در آگهي برسد، مطلقاً ترتيب ا ر داده نخواهد شد.
 .باشد ترین سي، مناسببا قيمت کارشنا قيمت پيشنهادی وی پس از مقایسه کهخواهد بود،پيشنهاد دهنده ای  برنده مناقصه-

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

زار اقصه گنسبت به انجام موضوع مناقصه طبق قيمت پيشنهادی و براساس مفاد پيش نویس قرارداد و برنامه اعالمي از طرف من

 اقدام نماید.

کت باید به مهر و امضای مجاز صاحبان امضاء مجاز شر "ج"و "ب"کليه صفحات مربوط به مدارک ارسالي در پاکتهای -21

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

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

 يقالبرز شر شرکت معادن زغالسنگ باید کليه اسناد مناقصه را بشرح چک ليست پيوست اسناد از سایت برنده مناقصه-22

اسناد  زاصورتيکه یک یا چند قسمت  آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نماید و در دریافت و بدون تغيير یا حذف قسمتي از

 يشنهادز طرف پدهنده نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه ا مناقصه به مهر و امضای پيشنهاد

  دهنده تلقي خواهد شد.

هاد یک از شرکت کنندگان در مناقصه جزء در مواردی که در اسناد پيش بيني شده، نمي توانند بيش از یک پيشنهيچ -23

 .تسليم نمایند

  است. د دهندهو پيمان و اجرای آن مي باشد، مورد قبول پيشنها کليه مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه-24

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

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

 ر قصه گزاداشتن مجوز از دستگاه نظارت مناچنانچه برنده مناقصه تمام یا قسمت عمده عمليات مورد پيمان خود را بدون -26

 به شخص حقيقي یا حقوقي دیگری واگذار نماید موجب  بوت 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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م نماید ت اقدابرنده مناقصه باید حداکثر پانزده روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او، نسبت به تحویل تضمين انجام تعهدا-27

 قصه ده مناي به نفع مناقصه گزار ضبط مي شود و برندر غير اینصورت تضمين شرکت در مناقصه او بدون مراجعه به مراجع قضائ

 ن ه تضمياز این بابت حق هيچ گونه اعتراض یا ادعائي نخواهد داشت و در مهلت پيش بيني شده مراتب به نفر دوم جهت ارای

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

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

 و مناقصه تجدید خواهد شد. 

د واهد شتضمين مربوط به شرکت کنندگاني که برنده اول یا دوم نشده اند بالفاصله پس ازتعيين برنده مناقصه مسترد خ-28

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

وضوع دمات مميزان کاال یا خ در طول مدت قرارداد، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به عنوان مناقصه گزار اختيار دارد-29

 ضوع پيمانکارهای جدید مرتبط با موو، دافزایش ده ( با همان شرایط و نرخ پيمان25%تا سقف بيست و پنج درصد)  را معامله

ل پيمان کمبلغ  %25به گونه ای که سر جمع مبالغ افزوده شده از  افزایش دهد ( مبلغ کل پيمان10%تا سقف) را با یک ابالغ

 ام دهد. جرا ان افزایش دهد و برنده مناقصه موظف است با همان نرخ و شرایط این قرارداد، خدمات مندرج در قرارداد فراتر نرود

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

 .نماید مناقصه گزارتحویل را حداکثر تا تاریخ مذکور و در محل ذکر شده  مناقصه

 اناتن، بازدید از محل کار و اطالع از شرایط و نوسبایستي با مطالعه مشخصات عمومي و خصوصي پيما برنده مناقصه-31

 ود. شار متعذر کعدم اطالع از شرایط اجرای  نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام نماید و نميتواند به استناد کمبود مدارک و قيمتها،

د به یک یا چنشرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در انجام عمليات موضوع مناقصه بصورت جزئي یا کلي و واگذاری – 32

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

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

 شد. خواهد ه حائزشرایط مندرج دراین اسناد باشد، بعنوان برنده مناقصه اعالمبررسي قرار خواهد گرفت و حتي یک پيشنهاد ک

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

  قراردادها، تماس حاصل نمایند.

مناقصه از سایت شرکت معادن  ي شود، پس از دریافت اسناداز افرادی که قصد شرکت در مناقصه دارند، تقاضا م-35

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

 دت اسناهمراه یک شماره تماس همراه و  ابت آمادگي خود را اعالم نمایند تا در صورت تغييرات احتمالي و انجام اصالحا

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

 اسناد مناقصه بر عهده شخص متقاضي مي باشد.
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 04/03/1400 -40006278شماره  شماره برگ پیشنهاد قیمت مناقصه 

هت انجام شرایط عمومي و خصوصي و کليه مدارک، ج شرایط مناقصه، زیر پس از آگاهي کامل با بررسي و مطالعه امضاء کننده 

نهادی انجام خدمات مندرج در اسناد مناقصه، قيمت پيش و نيز یتریل 800 یدستگاه واگنت معدن پنجاه یدخرخدمات موضوع 

 به شرح جداول زیر اعالم نمائيد. خود را

 

تور توسط فاک ارائه ر پس ازمذکوو عوارض  اتیمال .بر ارزش افزوده ارائه گردد اتیبدون در نظر گرفتن مال یستیبا ای پیشنهادیقیمت ه نکته:

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

 

 

 ماره تلفن و دورنگار:ش                                                                                                                :پیشنهاد دهندهنشانی 

 لفن همراه :ت                             شناسه ملی:                                                         كد پستی:                                  

 پیشنهاد دهنده مضاء و مـهرا               اتبه:                                                                                     آدرس و ایمیل جهت مک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یتریل 800 یدستگاه واگنت معدن پنجاه یدخرجدول پیشنهاد قیمت مناقصه 

 مبلغ كل )ریال( (الیمبلغ واحد )ر واحد تعداد مورد نیاز نام كاال ردیف

   دستگاه 50 یتریل 800 یواگنت معدن 1
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 تعهد می نمایم كه :  انتخاب شوم نکارپیمااینجانب به عنوان چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و  -

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

اکثر، ب( قرارداد را براساس فرم اسناد و مدارک مناقصه امضاء نمایم و تضمين انجام تعهدات را طبق مفاد شرایط مناقصـه حـد  

 برندگي ( تسليم نمایم. روز بعد از اعالم  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: 

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

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

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

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

 هاد محسوب ميشود و الزم االجرا ميباشد. ليه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پيشنک -2

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

يشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرارگيرد تا موقعي که قـرارداد مربوطـه تنظـيم و مبادلـه نشـده اسـت       هرگاه این پ -4

، عمليـات  الغ قبولي بعنوان یک تعهد الزم االجراء برای برنده مناقصه تلقي گردد و در صورت آماده بودن شرایط کـار پيشنهاد اب

ه مناقصـه  موضوع مناقصه را با همان شرایط مناقصه و با هماهنگي مناقصه گزار شروع نمایم. ضمن اینکه انعقاد قرارداد با برنـد 

 ظرف مهلت مقرر الزامي مي باشد. 

و بـه  عالم نموده امت پيشنهادی را با لحاظ نمودن جميع شرایط طبق اسناد مناقصه و با در نظرگرفتن سود مورد نظر خود قي -5

 نخواهم کرد. اضافه بهائي را مطالبه  علت عدم اطالع
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 قراردادپیش نویس 

ه  بت به شمار 4111- 4784-9977دارای کد اقتصادی  شركت معادن زغالسنگ البرزشرقی في مابينخرید این قرارداد 

به  023-32394041-4ن: به نشاني شاهرود، بلوار شهيد آیت ا... بهشتي، تلف 10480037917و با شناسه ملي  644

ميده مي نا« خریدار» با سمت مدیرعامل و یکي از اعضاء هياٌت مدیره که از این پس به اختصار منصور شریفنمایندگي آقای 

با  .........................ندگي ....به شماره  بت ........... و با شناسه ملي ................... به نمای................. و شود از یک طرف 

 :فنلت ...........رئيس هيات مدیره به نشاني: .......................................................... سمت مدیر عامل و 

 منعقد مي گردد. طرفناميده ميشود از  «فروشنده»این پس به اختصار که از ..................................

 ( موضوع قرارداد:1ماده
  يتریل 800 يدستگاه واگنت معدن پنجاه یدخر

 :قراردادشرح مختصری از خدمات موضوع ( 2ماده
  زنگ و دارای مشخصات به شرح ذیل باشد: بایست دارای رنگ روشن، ضدواگن مورد نظر مي

  :واگن پاكت قطعات-2-1

 عدد یک واگن پاکت جهت شده رول متر سانتي 214×  124 ميليمتر 6 ضخامت به ورق-2-1-1

 مي باشد و مطابق استاندارد شاسي و واگن های روسي )طبق نمونه( 𝒄𝒐𝟐نکته: جوش دو طرف الک 

 قطعه دو پاکت طرف دو جهت فرم بصورت شده پرسکاری و برشکاری متر سانتي 101×  5/84 ميليمتر 6 ضخامت به رقو-2-1-2

 گرم کيلو 11 نوز به قطعه دو ضدسایش  45CK جنس از گردان بر واگن-2-1-3

 ترميليم 40 طول ، ميليمتر 25 قطر  45CKجنس  از قطعه 18 گردان بر واگن به مربوط مخروطي های پين -2-1-4

 پاکت طولي لبه جهت قطعه c m ، 2 119  طول به 6 نمره نبشي -2-1-5

 پاکت عرضي لبه جهت قطعه c m 85/5  طول به 6 نمره نبشي -2-1-6

 پاکت لولي های لبه جهت قطعه دو متر سانتي 165×50 ميل 6 ورق از تسمه-2-1-7

 شاسي از روی واگن سقوط زا جلوگيری جهت قطعه 4 گردان بر واگن طرف دو جوش c m 6 طول  به 10 نمره ناوداني -2-1-8

 :شاسی قطعات-2-2

 قطعه c m  ،2 148 بطول 14 ناوداني -2-2-1

 قطعه c m  ،2 93  بطول 14 ناوداني  -2-2-2

 .ميشود نصب گردان بر واگن های تسمه زیر که c m 93  بطول 6 نمره نبشي  -2-2-3

 . گردان بر واگن حرکت جهت کاری خزینه و سوراخکاری با همراه قطعه c m  ،2 93  بطول 10×  80تسمه  -2-2-4

 1. ميگردد نصب شاسي روی عمودی بصورت که قطعه c m 35 ،8  ميل 6 ورق از نبشي  -2-2-5

 ( شاسي قبع و جلو به جوش جهت) عدد 2 ، 24عرض و c m  ،90 5  بطول ميليمتر 6 ضخامت به ورق  -2-2-6

 ( شاسي نيهایناودا اتصال محل تقویت جهت)عدد 8 ميل 10 ورق از متر سانتي 25x10 بطول لچکي ورق -2-2-7

 14 ناوداني به یاتاقانها نصب محل قطعه c m ، 4 20  طول به 6 نمره نبشي  -2-2-8

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء         
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  گردان بر واگن فرمان های دسته نصب محل عمودی ستون جهت cm5/66  طول به ،10 نمره ناوداني  -2-2-9

  قطعه 4 گير بهضر چوبهای نصب جهت سوراخکاری و خم متر سانتي 10x67 ابعاد به m  m10  ورق  -2-2-10

 قطعه یک برگردان واگن های دسته نصب جهت سوراخکاری شکل U بصورت خم متر سانتي 25×24 ابعاد به m  m10  ورق-2-2-11

  گير ضربه چوبهای حفاظ زیر نصب جهت عدد 4 ، ميل 6 ورق از تسمه  -2-2-12

 . قطعه 1 واگن جلوی عمودی ونسن نگهدارنده لچکهای ساخت جهت مثلث بصورت متر سانتي 25×38 ابعاد به ميل 6 ورق-2-2-13

 امت(عدد )طول و ضخ دو ضربه برابر در مقاوم و سایش ضد  45CK جنس از واگن دستک -2-2-14

 .قطعه دو برگردان واگن دسته حرکت های کننده محدود جهت خم با همراه متر سانتي 37×66 ميل 10 تسمه  -2-2-15

 گردان بر اگنو فرمان به وطمرب واشيبل واشر با همراه عدد 2، 5/8 طول ميليمتر 20 قطر پين -2-2-16

  عدد یک شاسي زیر ناوداني 2 اتصال ،c m 5/1×15×46  ابعاد به فوالدی ورق -2-2-17

 طعهق 4 گير ضربه جهت c m 11  و ارتفاع c m 16  وعرض c m 28  ابعاد بهکاج  چوب -2-2-18

 :بند مال قطعات-2-3

ز آزمایشگاه معتبر ادارد )گواهي تست کششي  را کششي وینير تحمل قابليت تن 36 مقدار به زنجير قالب مجموعه -*

 الزاميست(

 ( بند مال حر جهت حلقه سه) حلقه 45CK   ،6 جنس از ميليمتر 22 شافت از زنجير -2-3-1

 طعهق دو بند مال اصلي محور جهت با رزوه همراه cm 7 ،27طول   به ميليمتر 42×  42 ابعاد به فوالد جنس از گوش چهار قطعه-2-3-2

  مالبند پين سر جهت عدد M، 2 3 × 42  مهره  -2-3-3

 بند مال سر های مهره جهت عدد 2 متر سانتي 10 ،8 اشپيل -2-3-4

  قطعه 2 ميليمتر 90 خارجي قطر c m 20 بطول  ميل 18 مفتول با قوی فشار فنر -2-3-5

 (مالبند چنگ جهت) قطعه 2 راخکاریسو با همراه ميليمتر 30 ورق از c m 17  ×18  خام ابعاد به C N C برش دار فرم قطعه -2-3-6

 ت فنرهاعدد جهت پش 2ميليمتر  42ميليمتر قطر داخل  78ميل به قطر خارجي  8واشر از ورق  -2-3-7

 ش جهت محل عبور محور مال بندگو 4ميليمتر همراه با سوراخکاری  15سانتي متر به ضخامت  10×  10ورق به ابعاد  -2-3-8

 عدد جهت مال بند c m 10  ،2  ميليمتر به طول 30پين به قطر  -2-3-9

 عدد جهت پين مال بند 2سانتي متر ،  5،  5اشپيل  -2-3-10

 :ها چرخ محورو قطعات-2-4

 قطعه 2 رزوه کاری و تراشکاری ههمرا به cm 2/78طول   به ميليمتر 60 قطر به CK 45 جنس از محور شافت -2-4-1

 (هامحور روی جوش) قطعه cm 6 ، 4  و داخلى c m 10  خارجي قطر به ميل 6 ورق از واشر -2-4-2

 محورها سر جهت عدد M ، 4  43×3مهره  -2-4-3

 42 ها مهره جهت عدد c m 10 ،4  طول به 6 اشپيل -2-4-4

 گرم کيلو 5/20 وزن به هو ضدجرق سایش ضد داکتيل ترجيحاً فوالدی و در صورت عدم موجودی چدن جنس از واگن چرخ -2-4-5

 قطعه 4

 عدد دو با همراه  45CK جنس از ميليمتر 20 وضخامت c m 6  عرض c m 11  طول به درا فرم گوش چهار قطعه -2-4-6

  قطعه 4 ، محورها زیر نصب جهت خزینه سر M 16 پيچ

 خوانده شد و مورد تأیید است       امضاء         
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 عدد 8 ، )اروپایي( 6310 بلبرینگ -2-4-7

 قطعه 4 ، سوراخکاری و تراشکاری  45CK جنس از بلبرینگ بين واسطه -2-4-8

  قطعه 4 ، شده تراشکاری  45CK جنس از بزرگ بلبرینگ گردگير -2-4-9

 قطعه 4 ، شده تراشکاری  45CK جنس از کوچک بلبرینگ گردگير -2-4-10

   45CK جنس از گوش سه بصورت چرخ پشت نگهدارنده فرم دار قطعه -2-4-11

 قطعه 4 سوراخکاری، و یاطاقان فرم به صورت متر سانتي 12×34 ميل 14 ورق -2-4-12

 یاطاقان داخل گوش رچها قطعه زیر نصب جهت ميليمتر 20 ضخامت به متر سانتي 11×6 ابعاد به منجيت -2-4-13

حوی که از آسيب هر زمان به ن 8عدد با گریس خور نمره  1گریس خور جهت روانکاری بلبرینگ های روی هر چرخ  -2-4-14

 خروج چرخ از ریل در امان باشد

 :مهره و پیچ-5-2
 خشکه باشد جنس از هامهره و پيچ کليه

  قرارداد،:مدت ( 3ماده 
را حداکثر  اقالم موضوع قراردادفروشنده موظف است تعيين ميگردد و  ماه سهمدت به  00/00/1400تاریخ  مدت زمان قرارداد از

خواهد  قرارداد اخذ 8و  7 تحویل خریدار نماید. در غير اینصورت از فروشنده وجه التزام مطابق ماده 00/00/1400تا مورخه 

 .گردیدوفروشنده حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود

  و نحوه پرداخت: قرارداد( بهای 4ماده 

  قرارداد:بهای  -4-1

(، و بدین ترتيب ریال 000،000،000) به مبلغ ................................ ریال  يتریل 800 معدني واگنتدستگاه  یک یدخرقيمت 

 000،000،000... ریال )مبلغ .............................به  ليتری 800معدني  واگنتدستگاه  به ازای خرید پنجاه بهای کل قرارداد

  پرداخت خواهد گردید. فروشندهجه در و 4-2ریال( مي باشد که به شرح مندرج در بند 

به بهای  ارخریدو تأیيد امورمالي فروشنده ( ارزش افزوده پس از ارائه مدارک مثبته از سوی 9%: بدیهي است نه درصد )توضیح

  .فوق افزوده خواهد شد

  نحوه پرداخت: -4-2
ر، به پيش پرداخت و پس از اخذ تضمين معتبمبلغ کل معامله را به عنوان  %20ارداد، معادل مناقصه گزار پس از انعقاد قر -

  ت بعنوانتایيد صورت وضعيت معادل مبلغ پيش پرداخت، مبلغ واریزی پيش پرداخپس از حساب برنده مناقصه واریز مي نماید. 

ور امگواهي ناظر و تایيد  تحویل کاال و بر اساس پرداخت به تناسبپيش یا سپرده تضمينقسط اول قرارداد محسوب مي گردد و

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

ي و کيفي اقالم موضوع روز پس از تحویل کامل اقالم موضوع مناقصه و پس از اخذ تأیيد کم10حداکثر ظرف مناقصه گزار  -

  واریز مي نماید. مناقصه توسط ناظرین مناقصه گزار، الباقي مبلغ کل قرارداد را به حساب برنده مناقصه
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 :كاال تحویل( محل 5ماده 

عادن شرکت م يایيجغراف ۀمحدوددر قرارداد، کاالی موضوع قرارداد را در موظف مي باشند ظرف مهلت تعيين شده  فروشنده

 تحویل نمایند. خریداربه  (اسميانبار ناحيه صنعتي حاج ق)در استان سمنان يزغالسنگ البرز شرق

  :فروشنده( تعهدات 6ماده 

يت مطلوب زم و با کميت و کيفرا در زمان تعيين شده، برابر استانداردهای ال قراردادمتعهد ميگردد، کاالی موضوع  فروشنده-6-1

 انجام دهند. قراردادو با نظر و هماهنگي ناظرین 

 .کار را داشته باشد ل الزم برای اجرای کار و همچنين بنيه مالي برای شروعمي بایست توانایي فني، عوام فروشنده -6-2

با  را قرارداديات موضوع متعهد ميگردد، به منظور رعایت منافع مناقصه گزار و تقليل هزینه های وی کليه عمل فروشنده -6-3

 مرغوب ترین کيفيت انجام دهند .

ستفاده آزمایشي در دگي مي بایست یک نمونه واگن با مشخصات فوق جهت اساعت بعد از اعالم برن 72حداکثر  فروشنده-6-4

 نماید.  نسبت به تامين مابقي واگنت ها اقدام قراردادقرار دهد و بعد از تأیيد کارشناسان فني و ناظر  خریداراختيار 

ات مورد نياز مندرج ط و مشخص، شرای فروشندهتوسط  قراردادکاالی موضوع در صورتي که نمونه واگنت تحویلي و مابقي -6-5

ته و کور نداشهيچ گونه مسئوليتي در خصوص نگهداری اقالم مذ خریدارنداشته باشد،  قرارداددر اسناد را بر اساس نظر ناظرین 

 اید.، نسبت به تحویل و حمل اقالم مرجوعي با هزینه خویش اقدام نمخریدارموظف است بالفاصله پس از ابالغ  فروشنده

و  و حق اقدام قانوني هيچگونه مسئوليتي در این خصوص ندارد خریداره لوازم تحویلي، مستحق للغير شناخته شود چنانچ-6-6

ین مطالبه خسارت وارده به تشخيص کارشناسان خود را خواهد داشت و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض و ادعایي در ا

  خصوص را از خود سلب و ساقط مي نماید.

يتواند گاهي یا نوسانات قيمت نمرا امضاء خواهد نمود و به دليل عدم آقرارداد  ،قراردادموضوع ا علم و آگاهي به ب فروشنده -7-6

 بنماید.  قرارداددرخواست مبلغ اضافي عالوه بر بهای 

 ( تضامین :7ماده 

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

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

  .د خواهد شدمذکور برداشت نماید و در غير اینصورت این تضمين فوق پس از پایان دوره گارانتي به فروشنده مستر

  :تضمین پیش پرداخت -7-2

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

د ه مسترضمانت پيش پرداخت به مناقصه گزار ارائه دهد. این تضمين پس از بازپرداخت و استهالک مبلغ آن به برنده مناقص

 خواهد شد.

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

 مذکور  ریمهج ریال( تحت عنوان وجه التزام پرداخت خواهد نمود که مبلغ 10،000،000تأخير فروشنده، معادل ده ميليون ریال )
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زمان با اند هماز محل مطالبات و تضامين قرارداد في مابين، تأمين و مازاد بر آن از طرق قانوني اخذ مي گردد. خریدار مي تو

ود از خناسان دار را طبق محاسبه کارشدریافت وجه التزام نسبت به فسخ قرارداد نيز اقدام نماید وکليه خسارات وارده به خری

 .دي نمایممحل مطالبات، تضامين و دیگرطرق قانوني اخذ نماید و فروشنده حق هرگونه ادعا و اعتراض را ازخود سلب و ساقط 

يفيت ک یا تغيير توسط فروشنده گارانتي گردد و در صورت بروز خرابي یک سالکاالی تحویلي مي بایست مدت  کيفيت توضیح:

ظور ی این منبرا برعهده فروشنده مي باشد.کاال  انتقال و حتي جایگزین نمودن ،هزینه بازدید، تعمير ال در این مدت کليه کا

د از ابالغ خریدار روز بع 7خریدار مراتب را با ذکر معایب کاال کتباً به فروشنده ابالغ مي کند و فروشنده باید حداکثر ظرف مدت

حه کند، جایگزین اقدام نماید. هرگاه فروشنده در انجام تعهد خود قصور ورزد و یا مسام الیو تحویل کا ،نسبت به تعویض

ار و از محل مطالبات شامل صورت وضعيت، حسن انجام ک خسارت وارده را مطابق با نظر کارشناسان خود، خریدار حق دارد

ه ط فروشندبر عهده و توسموضوع قرارداد ه خدمات الزم به ذکر است با توجه به اینکه انجام کليضمانت نامه ها اخذ نماید.

 مده را ازحق طرح هرگونه دالیل و توجيهات در خصوص عدم پذیرش هر یک از ایرادات به وجود آفروشنده لذا انجام خواهد شد 

 خود سلب و ساقط مي نماید.

 ( رعایت اصول ایمنی و الزامات زیست محیطی:9ماده 

 ونه گد. هر قررات، دستورالعملها، الزامات ایمني و زیست محيطي در طول مدت قرارداد مي باشفروشنده مکلف به رعایت کليه م

 در هر خسارت و جریمه ناشي از عدم رعایت کليه قوانين و دستورالعملهای مربوطه به هر تعداد دفعات و تحت هر عنوان و

 .زمان، بر عهده و به هزینه فروشنده خواهد بود

 و كسور قانونی : ( حقوق دولتی10ماده 
وشنده هده فرکليه حقوق دولتي و قراردادی ناشي ازاجرای این قرارداد وکليه کسور قانوني اعم از بيمه، ماليات و غيره به ع

  ميباشد.

 ( فسخ قرارداد:11ماده 
د و جام تعهدرصورتي که فروشنده مرتکب نقض تعهد در موارد ذیل گردد، خریدار طي یک اخطار جبراني به وی خواستار ان

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

  ننماید، خریدار مي تواند قرارداد را فسخ نماید:

  ارداد بدون وجود علل قهری.قر 1عدم تحویل موارد مندرج در موضوع ماده  -11-1
 تبي از خریدار .کبدون اجازه  داد به شخص  الث،انتقال قرار -11-2

 وضوع قرارداد به تشخيص دستگاه نظارت خریدار.معدم توانایي فروشنده برای انجام  -11-3

 رشکستگي فروشنده.وانحالل و یا -11-4

مبلغ  بایست یدار ميروزه، قرارداد حاضر را فسخ نماید که در اینصورت خر 15در هر صورت خریدار مي تواند با یک اعالم کتبي 

 واریزی مازاد بر ارزش کاالی تحویل شده را به فروشنده مسترد نماید.

 ( واگذاری به غیر:12ماده 
  بدون اجازه کتبي خریدار، حق واگذاری و یا انتقال این قرارداد را کالً یا جزاً به غير ندارد.فروشنده 
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  ( افزایش و یا كاهش:13ماده 
افزایش  يمانپ( با همان شرایط و نرخ 25%تا سقف بيست و پنج درصد)  قرارداد راميزان کاال یا خدمات موضوع خریدار ميتواند 

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

ن زبور به عنواو فروشنده نمي تواند در مورد کسر یا اضافه شدن مقدار م مبلغ کل پيمان فراتر نرود %25لغ افزوده شده از مبا

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

 خسارت جانی و مالی : (14ماده 
يروی تحت امر وی در مدت اجرای پيمان خسارت و یا ضرر و زیاني به امکانات و تأسيسات و یا ن چنانچه فروشنده-14-1

 ، دام ننمایدران اقخریدار وارد نماید، ملزم به تأمين و یا تعمير و یا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه فروشنده جهت جب

ق حوشنده ماهيانه، مطالبات فروشنده یا تضمين وی کسر نماید. فر خریدار مجاز خواهد بود خسارت وارده را از محل کارکرد

 هيچگونه اعتراضي را در این خصوص نخواهد داشت. 

ست، اه موظف چنانچه خسارت یا ضرر و زیان وارده بيشتر از تضمين اجرای قرارداد و یا مطالبات فروشنده باشد نامبردتبصره: 

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

 وگام اجرای قرارداد فروشنده به هر دليل خسارت جاني و جرحي به شخص یا اشخاص و یا حيوانات اهلي چنانچه در هن-14-2

ن گونه ای در وحشي وارد نماید شخصاً پاسخگوی اولياء دم و مقامات ذیصالح قانوني و جبران خسارت وارده خواهد بود و خریدار

 .موارد هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت

 ز موضوع قرارداد بعهده فروشنده مي باشدمسئوليت کيفری و حقوقي حوادث ناشي ا -14-3

 دستگاه نظارت: (15ماده 
مدیر دفتر  و HSE، مدیر مدیر بازرگانيشامل ر شامل ناظخریدار جهت حسن اجرا و نظارت بر موضوع قرارداد تعدادی -15-1

 تعيين نموده که نظارت بر عملکرد فروشنده را بر عهده خواهند داشت. را شرکتني ف
ادها و نظارت شرکت خریدار جهت نظارت کلي، جامع و کامل بر عملکرد و تایيد صورت وضعيت های مدیریت قرارد-15-2

 فروشنده و نظارت بر تضمين فروشنده تعيين ميگردد.

تائيد  مر او ومبني برعدم اجرای بعضي از مفاد قرارداد توسط فروشنده و یا افراد تحت ا درصورت گزارش ناظر قرارداد تبصره :

بت به نقدی و در صورت تکرار و عدم توجه فروشنده به گزارش ناظرین، نس خریدار، خریدار مختار ميباشد نسبت به جریمه

ود شوارد  ه خسارتي که از این رهگذر به خریدارفسخ قرارداد و مطالبه از محل تضمين انجام تعهدات، اقدام نماید و هرگون

 .برعهده فروشنده ميباشد که نظر ناظر الزم االجرا است

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

بلغ اضافي خواست مو نمي تواند دراطالع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمي تواند به عذر عدم اطالع معتذر گردد  اوليه و غيره

  عالوه بر بهای قرارداد نماید.
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 ( واسطه و داللی: 17ماده  

نخواهد  اخته ورداد واسطه و داللي وجود نداشته و وجهي بابت داللي نيز نپردفروشنده اعتراف مي نماید که در انعقاد این قرا

دون پرداخت چنانچه خالف این مطلب بنحوی از انحاء معلوم شود خریدار حق فسخ قرارداد و ضبط تضمين انجام تعهدات ب

 مراجعه به مراجع قضایي را خواهد داشت. 

 مراجع حل اختالف : (18ماده 
 ز طرفيناز اجرای مفاد این قرارداد در مرحله اول از طریق مذاکره دوستانه و در صورت عدم حضور یکي احل اختالف ناشي 

 . د شداز طریق مراجع ذیصالح قضایي محل اقامت خریدار حل و فصل خواهجهت مذاکره یا عدم حصول نتيجه مورد توافق طرفين، 

 (شرایط فورس ماژور :19ماده 

ابل فورس ماژور در قرارداد شامل حوادث و اتفاقات غيرقابل پيش بيني، غيرقابل احتراز، غيرق رت بروز حوادثدر صو -19-1

 و ر برکنترل که مستقل بوده و خارج از اراده و عمل متعهد باشدو درطول مدت قراردادحادث شده باشدو تا يرمستقيم و م

ردد، گا جزیي یهر یک یا تمام تعهدات قرارداد بصورت کلي مسئوليتهای طرفين قرارداد داشته باشد؛ به گونه ای که مانع انجام 

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

دامه اانجام تعهدات فروشنده به سبب فورس ماژور ناممکن گردد و بيش از سه ماه ادامه یابد یا خریدار  در صورتي که -19-2

 د را ضروری تشخيص ندهد، اختيار دارد قرارداد را یکطرفه فسخ نماید. کارهای موضوع قراردا

 موارد مربوط به تحریم نظام مقدس جمهوری اسالمي ایران و بيماری کرونا مشمول شایط فورس ماژور نمي باشد.تبصره:

 نشانی طرفین و ابالغیه ها : (20ماده 
 قبل  (روز15وده اند که موظف هستند در صورت تغيير نشاني پانزده )نشاني طرفين همان است که در صدر این قرارداد اعالم نم

 ،م نشده استر اعالاز تاریخ تغيير، نشاني جدید خود راکتباً به طرف دیگر اعالم کنند تا زماني که نشاني جدید کتباً به طرف دیگ

  ده تلقي ميگردد.ارسال کليه مکاتبات، اوراق و ابالغيه ها به نشاني صدرالذکر، قانوني و دریافت ش

 ( نسخ قرارداد :21ماده 
 د است.صرفاًه گردیقرارداد حاضر در ... ماده و ... تبصره و در دو نسخه متحدالمتن در محل اقامت کارفرما تنظيم، امضاء و مبادل

 ود واهد بکليه اطالعات و مندرجات تایپي آن که به امضاء صاحبان امضاء مجاز طرفين رسيده است معتبر و مالک عمل خو

د کم واحهرگونه قلم خوردگي و الک گرفتگي بدون امضاء صاحبان امضای مجاز طرفين فاقد اعتبار خواهد بود که جملگي در ح

 مي باشند و حاکم بر روابط حقوقي طرفين خواهد بود. 
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 04/03/1400 -40006278شماره مناقصه برنامه زمانی مربوط به 

 یتریل 800 یدستگاه واگنت معدن پنجاه یدخر

 مدت زمان الزم موضوع ردیف

 12/03/1400مورخ  00:15ساعتلغایت  05/03/1400از تاریخ  و تسلیم پیشنهاداتدریافت 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

 

 

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

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

 

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

 

  نشانی ثبتی شركت:

 

 

 اسامی و مشخصات كلی شركاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین شركت

 

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 اعضاء هیئت مدیره

شماره شناسنامه و 

 محل صدور

نوع مدرک و 

 رشته تحصیلی

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شركت )به سال(
 این شركت سمت در

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     بازرسین 

1      

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

ت درج افراد حقيقي که موفق به  بت شرکت نشده اند مي توانند اسامي خود و شرکاء را با ارائه توضيحات الزم، در ایـن قسـم   

  نماید.
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

نام و نام خانوادگی 

 اعضاء 

شماره 

 شناسنامه 
 محل صدور

مدرک 

 تحصیلی 
 شته تحصیلیر

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شركت )به سال(

نمونه 

 امضاء

1 
       

 

2 
       

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
       

 

6 
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 04/03/1400 -40006278شماره عمومی  قراردادچک لیست اسناد 

 یتریل 800 یدستگاه واگنت معدن پنجاه یدخر

1 
  قابل تحویل در پاکات الف برگ 1            شرکت در مناقصه                                     ضمانت نامه 

2 

     برگ 8                                                              برگ شرایط عمومی 

           برگ 7                                                           پیش نویس قرارداد 

         رگب 1                                                            برنامه زمانی مناقصه 

                                             برگ  2                          نمونه ضمانتنامه ها 

                                                    برگ 2                           فرم پولشویی 

                        برگ  1                                          آگهی مناقصه عمومی 

       رگب 2   فرم اخذ اطالعات از پیمانكاران داوطلب شرکت در مناقصه 

 فعالیت پروانه روگرفت ارائه . 

 ه برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنام روگرفت ارائه

 رسمی و روگرفت اساس نامه شرکت  

ات بقابل تحویل در پاک  

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 هر اشخاصنام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و م                      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: ...................................................................................  

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

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

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

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

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

رای اسالمی و مجلس شو 02/11/1386 ولشوئی مصوبپزه با شرکت ..................................................................... با توجه به قانون مبار

ه اقدامی که طه از هرگونمقررات مربو ضمن رعایت مواد قانون یاد شده وشود آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می

ت احوال، نی ذیربط )ثبترین زمان ممكن به مراجع قانومنجر به پولشوئی گردد خودداری نموده و هرگونه تغییر در اطالعات فوق را در کوتاه

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

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

 مخصوص اشخاص حقـیقـی

                      ادگی: .........................................................                      نام و نام خانو

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

.............................................................حل قانونی شرکت: ............................................................................آدرس/ م  

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

جلس شورای م 02/11/1386ئی مصوب زه با پولشون مبار.................................................................... با توجه به قانوآقای/ خانم .

ونه از هرگ قررات مربوطهمشوم ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می

یربط )ثبت ذراجع قانونی مترین زمان ممكن به اقدامی که منجر به پولشوئی گردد خودداری نموده و هرگونه تغییر در اطالعات فوق را در کوتاه

 مایم.رائه ناحوال، اسناد و امالک و سایر مراجع ذیربط( اطالع داده و مستندات را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ا

 اریخ، مهر، امضاء و اثر انگشت       ت                                                                                                   
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كار ارجاع فرآیند در شركت نامهضمانت  

 پیوست شماره یک
 

 

    نشانی به حقوقی/ قیحقی شناسه با                           *                 کهاین به نظر

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

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

 پیشنهاد که دهد طالعا     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  البرز زغالسنگ معادن شرکت که را مبلغی هر از ارز / ریال     انمیز است،تا نموده

 که و بدون این شرقی البرز زغالسنگ معادن شرکت سوی از واصله کتبی تقاضای اولین دریافت محض به نماید مطالبه

 یا وجه در شدبا داشته قضایی یا قانونی مجرای از اقدامی یا اظهارنامه صدور یا و دلیل اقامه یا استنکاف اثبات به احتیاجی

 شرقی بپردازد. البرز زغالسنگ معادن شرکت کرد حواله

 هب بنا مدت این باشد. می برمعت                                 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  

 شده مبلغ درج باشد دمجد 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

 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
 
 

 هر و امضاء بانکم                                                                                                                                          
 

                                        *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 . 

ماره ضمانتنامهش-2 رفراژ بانک صادر کننده                                                              پ -1  

بطال تمبر بانکيا-4درس و کد پستي بانک صادر کننده                                               آ -3  

خدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامهم-6د ضمانتنامه )حداقل سه ماهه(                                  تاریخ سر رسي- 5  
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كار تتعهدا 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 نگزغالس 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 میاقدا 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

 معادن شرکت کتبی درخواست به بنا و است    روز اداری وقت آخر تا نامهضمانت این اعتبار مدت

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

بموجب این تمدید را                      *           نماید و یا          تمدید را نامه ضمانت مدت نخواهد این  یا که         نتوانددرصورتی

 بهمطال به احتیاجی که آن نبدو متعهداست **      را حاضر به تمدید نماید،                  **          فراهم نسازد و نتواند        

 کند. شرقی پرداخت البرز زغالسنگ معادن شرکت کرده حواله یا وجه در را باال در شده درج مبلغ باشد مجدد

 

ام  بانک و سمت امضاءكنندهن                                                                                                                          
 

 *برنده فرآیند ارجاع کار)متقاضی(

 **بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

 ***موضوع ارجاع کار

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

امهشماره ضمانتن-2فراژ بانک صادر کننده                                                               پر -1  

بطال تمبر بانکيا-4درس و کد پستي بانک صادر کننده                                               آ -3  

 همخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنام-6                   تاریخ سر رسيد ضمانتنامه )حداقل یکساله(               - 5


