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 اسناد و مدارک مربوط به مناقصه عمومی

 

 19/03/1400 -40007734شماره 

 

 )منطقه طزره(و فروش زغالسنگ خام از معدن رزمجای غربی  انجام عمليات معدنی

 )دو مرحله ای(
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 19/03/1400 -40007734آگهی مناقصه عمومی شماره 

زغالسنگ  شر دارد انجام عملیات معدنی و فروواقع در شاهرود ،بلوار شهید بهشتی در نظشرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی       

، تحت پوشش این شرکت به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی )منطقه طزره(خام از معدن رزمجای غربی 

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

    مراجعه نمایند. i r.eacmco. w w wبه سایت شرکت به نشانی 

 و تحویل اسناد و پيشنهادات:   مهلت دریافت1-

  26/03/1400لغایت  20/03/1400دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از  

 ميزان تضمين شركت در مناقصه: 2-

ریال( می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ تضمین   800،000،000تصد میلیون ریال)میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ هش 

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

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

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

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

 یند. حاصل نما
 

    

  و من ا... التوفيق                                                                            
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 19/03/1400 -40007734شماره برگ شرایط عمومی مناقصه 

 سایت اداری شرکت  -بلوار شهيد بهشتي –آدرس : شاهرود  –شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي مناقصه گزار:-1

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

 )منطقه طزره(انجام عمليات معدني و فروش زغالسنگ خام از معدن رزمجای غربي موضوع مناقصه:-3

  : محل اجرای خدمات موضوع مناقصه-4

  معدن رزمجای غربي .  –جاده طزره  28کيلومتر  –شهرستان دامغان  –استان سمنان 

   شرح مختصری از خدمات:-5

 عمليات استخراج:   (الف

کارگاه موجود، فعال و  –تن در ماه 650به سطح، ميزان استخراج حداقل  11تونل  2153شرقي افق   13kکارگاه استخراج الیه  -

 در حال کار  

شروع استخراج از  –تن در ماه 650به سطح، ميزان استخراج حداقل  11تونل  2153شرقي افق  10kکارگاه استخراج الیه  -

 1400ابتدای مردادماه 

 1400و این تناژ از ابتدای مردادماه تن در نظر گرفته شده است 650کارگاه استخراج  مذکور ، حداقل  1تناژ ماهانه در حال حاضر از 

شرایط ، چنانچه  افزایش خواهد یافتتن  1300 به عدد11تونل  2153شرقي افق  10kیه ال و با اضافه شدن کارگاه استخراج

رزمجای غربي به نحوی باشد که دستگاه نظارت مناقصه گزار تشخيص به استخراج آماده سازی و پيشروی در سينه کارهای معدن 

کارگاه هایي دهد که در زمان برگزاری مناقصه در اسناد ذکر نشده باشد ،برنده مناقصه موظف است انجام عمليات استخراج از از 

کارگاه مذکور را  با مدت زمان تجهيز یک ماهه از زمان اعالم به وی آغاز نماید. الزم به ذکر است سایر شرایط کاری، از کارگاه 

رداد اضافه خواهد شد، طبق موارد مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد في مابين مي باشد، ضمناً با هایي که در طي مدت زمان قرا

اضافه شدن کارگاههای در حال تجهيز و آماده سازی به چرخه توليد تناژ نرم و خاکستر نرم ماهانه اصالح خواهد شد که بر اساس 

یه به ازاء استخراج هرتن زغالسنگ خام با نظر کارشناسي  مناقصه گزار صورت گرفته، قيمت پا (تناژ نرم و خاکستر نرم)اصالحات 

  به قرارداد اضافه و به برنده مناقصه ابالغ خواهد شد.

قرارداد  6% تناژ نرم، با ارائه توجيهات فني، قابل اغماض بوده و بيش از آن طبق جدول مندرج در ماده 10کاهش تناژ به ميزان 

تعدیل تناژ انجام خواهد شد و چنانچه کاهش تناژ در سه ماه متوالي، بدون ارائه مستندات و توجيهات فني باشد ،مناقصه گزار مخير 

   به فسخ قرارداد خواهد بود.

زغال  تعيين شده است. در صورت افزایش و یا کاهش ميانگين خاکستر (%50)خاکستر نرم ماهانه درحال حاضر پنجاه درصد 

فرمولي که در قرارداد آورده مي شود، تعدیل قيمت اعمال خواهد شد چنانچه در مدت زمان قرارداد  استحصالي نسبت به نرم، طبق

به دالیل فني، تغييرات زمين شناسي و یا عوامل پيش بيني نشده، خاکستر نرم تعيين شده در اسناد مناقصه و متن قرارداد ،براساس 

 داشته باشد  (کاهش و افزایش)% 5، نقشه برداری و یا سایر عوامل اجرایي و دستگاه نظارت مناقصه گزار تا گزارشات زمين شناسي

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی : 
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به وجود آید بنا بر درخواست برنده مناقصه ، موضوع  در کميته ای با  (و افزایشکاهش )% 5قابل اغماض بوده ليکن چنانچه بيش از 

اتخاذ شده در  مطرح مي گردد و تصميم حضور ناظر مقيم ،معاونت معدني شرکت، مدیر دستگاه نظارت و مدیر دفتر فني و طراحي

   این خصوص الزم االتباع خواهد بود.

برآورد شده است، در صورت افزایش ميانگين رطوبت نسبت به نرم، طبق فرمولي که  (%4) رطوبت نرم ماهانه حداکثر چهار درصد 

 در قرارداد آورده مي شود، فقط تعدیل منفي محاسبه خواهد شد . 

چنانچه در حين کار  به دالیل فني، مشکالتي در آماده سازیها و عمليات معدني صورت پذیرد و باعث کاهش و تأخير در  تبصره:

تناژهای ذکر شده گردد، با این شرط که صحت آن توسط دستگاه نظارت مناقصه تأیيد گردد، تناژهای اعالم شده مورد استخراج 

 بازنگری قرار خواهد گرفت و نتایج آن کتباً به برنده مناقصه اعالم خواهد گردید. 

دستگاه نظارت مناقصه گزار اعم از ناظر مقيم، کارشناسان عمليات معدني و کارشناسان فني و کارشناسان ایمني و سایر توضيح: 

کارشناسان مناقصه گزار بصورت روزانه کليات عمليات و خدمات مرتبط با موضوع مناقصه را از لحاظ کمي و کيفي بازدید خواهند 

شده و ابالغيه های صورت گرفته به برنده مناقصه اقدامات اصالحي در خصوص رفع نواقص نمود. چنانچه به استناد گزارشات ثبت 

رفع و ایرادات تا پایان همان ماه صورت نگردید دستگاه نظارت مناقصه گزار مختار به اعمال جرایم نقدی، جلوگيری از ادامه کار تا 

 . برنده مناقصه در بخش های مربوط به موضوع مناقصه ميباشدنواقص بخصوص در موارد ایمني، کاهش درصد تأیيد عملکرد ماهانه 

   عمليات پيشروی: (ب

 15حداقل نرم ماهانه  -زغالسنگي/ سنگي  –آرک  –متر مربع 2/7، سطح مقطع  2090افق    k 5کور شالک و  اشترک غربي -

 متر در ماه . 

 متر در ماه  15حداقل نرم ماهانه  -سنگي –آرک  –متر مربع 2/7، سطح مقطع 2090شرقي و غربي افق   k 19کار اشترک  سينه -

متر در  15حداقل نرم ماهانه  -زغالسنگي –آرک  –متر مربع 2/7، سطح مقطع 2090شرقي و غربي افق  k 21کار اشترک  سينه -

 ماه . 

حداقل نرم  -زغالسنگي –آرک  –متر مربع 2/7، سطح مقطع 2153شرقي افق   k 13و  2090شرقي افق  k 10 کار اشترک سينه -

 متر در ماه   15ماهانه 

 متر در ماه.  15حداقل نرم ماهانه  -زغالسنگي –آرک  –متر مربع 2/7، سطح مقطع 2030افق  k 8 کور شالک به سمت-

 متر در ماه    15حداقل نرم ماهانه  -سنگي –آرک  –متر مربع 2/11ادامه اکلن نوار، سطح مقطع -

سينه کار تعيين شده است که برنده مناقصه مطابق با موارد فوق مي بایست  تعداد  6: تعداد سينه کارهای موجود در معدن توضيح

سينه کار فعال و  در حال کار در هر زمان داشته باشد. با توجه به نياز آماده سازی در معادن زیر زميني  ،برنده مناقصه الزاماً مي  5

دو برابر زغالسنگ استخراجي از الیه های مختلف آماده سازی و پيشروی بر اساس برنامه های ابالغي بایست حداقل به ميزان 

مناقصه گزار در معدن رزمجای غربي انجام دهد. عدم تحقق موارد فوق جریمه های ریالي در بخش آماده سازی طبق نظر دستگاه 

  نظارت را برای برنده مناقصه به دنبال خواهد داشت.

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی :  نام و 
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در سينه کارهای پيشروی نرم ماهانه با در نظر داشتن یک مرحله آتشباری در شبانه روز ميباشد. در صورتيکه آتشباری : 1تبصره

بيشتر از یک مرحله در شبانه روز انجام شود. نرم پيشروی ماهانه به همان نسبت افزایش مي یابد. در صورت افزایش یا کاهش 

جدولي که در قرارداد آورده مي شود، پاداش و جریمه اعمال خواهد شد.برنده مناقصه متراژ حفر شده در ماه نسبت به نرم، طبق 

ميبایست براساس برنامه کاری اعالمي از طرف مناقصه گزار هرماهه اقدامات و تمهيدات الزم را جهت اجرا و انجام پيشروی اتخاذ 

 نماید. 

ميزان  سينه کار، از نظرتعداد کارگاه و )جزئيات آن  الم گردیده واع تناژها و متراژ های ذکر شده بصورت کلي محاسبه و :2تبصره

  براساس برنامه های تنظيم شده به پيمانکار ابالغ خواهد گردید .( استخراج و....

و همچنين تهيه و نگهداری کابل آتشباری بر عهده برنده مناقصه است و سایر هزینه  (چاشني و اموالیت)هزینه مواد ناریه : 3تبصره

های مرتبط با عمليات آتشباری شامل حمل به انبار و تا محل مصرف ،انبارداری موارد ناریه و اجرای عمليات آتشباری بر عهده مناقصه 

 گزار است. 

نداشتن مواد ناریه ، قطع مستمر  )چنانچه در مدت زمان اجرای قرارداد شرایط کار از طرف مناقصه گزار فراهم نگردد : 4تبصره 

برنده مناقصه مي تواند طي درخواست کتبي به مدیریت معدن طزره و ارائه توجيهات الزم و نيز اخذ مجوز کتبي از دستگاه  ...(برق، و 

نظارت مناقصه گزار، پرسنل پيشروی را در بخش تعميرات تونلي به کارگيری نماید. الزم به ذکر است خدمات ارائه شده در بخش 

يری شده در مدت زمان مذکور مي بایست طي مستندات معتبر ارائه تا هزینه خدمات انجام شده به تعميرات و تعداد پرسنل به کارگ

  برنده مناقصه پرداخت گردد.

عمليات تعميرات و تخریب تونلي کليه اشترک ها و حفریات تونلي واقع در معدن رزمجای عمليات تعميرات و تخریب تونلی:  -ج

نفر  26ه انضمام یک نفر سرپرست عمليات در قسمت تعميرات و تخریب تونلي، جمعاً به تعداد نفر پرسنل کارآمد ب 25غربي تعداد 

به کارگيری نماید که افراد مذکور براساس برنامه اعالمي از طرف دستگاه نظارت مناقصه گزار روزانه طي اکيپ های مشخص جهت 

  تعميرات و تخریب تونلي معدن رزمجای غربي به کارگيری خواهند شد.

دست الرده کاری کامل انجام نماید  15با توجه برآورد انجام شده در زمان قرارداد، برنده مناقصه موظف است روزانه تعداد  توضيح:

که تعداد  دست الرده کاری کامل در ماه مبنای محاسبات مبلغ تعميرات در خصوص چوب مصرفي خواهد بود و همچنين از آنجا که 

های معدن رزمجای غربي از اهميت ویژه برای مناقصه گزار برخوردار است لذا برنده مناقصه موظف  تعميرات و بازسازی اشترک

نفره جهت آرک بندی به محل های الزم اعزام نماید. به ازاء هر روز تعطيلي و کم کاری در این بخش  3اکيپ  3است هر روز حداقل 

% از مبلغ کل تعميرات ماهانه را به 1مناقصه گزار معادل  (شرایط کار به شرط فراهم بودن)با تأیيد دستگاه نظارت مناقصه گزار 

   عنوان جریمه کم کاری در نظر خواهد گرفت.

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی : 
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 تعهدات طرفين:  -6

 تعهدات برنده مناقصه:   -1-6

 راج:تعهدات بخش استخ -1-1-6

جسمي  )برنده مناقصه مي بایست در اجرای کليه عمليات معدنکاری موضوع مناقصه از پرسنل و کارگران آموزش دیده و توانمند -

 استفاده نماید. (و فکری

زغالسنگ  های ایمني مصوب و جاری در معادن دستورالعملدر زمان شروع قرارداد برنده مناقصه موظف است کليه پاسپورتها و -

ایمني ستاد مرکزی  را از قسمت ایمني معدن طزره و یا دفتر (1399)مصوب  البرز شرقي و همچنين آئين نامه ایمني در معادن

از جمله حفر دویل ،گزنگ، دریافت نموده و سرلوحه کار خویش در کليه عمليات معدنکاری قرار دهد. درکليه امور مربوط به استخراج 

 گالری، تخریب و پرکردن کارگاه های استخراج، نصب استحکامات وسایر موارد طبق پاسپورت های مذکور اقدام خواهد شد.

سکوهای  رهایي که توسط مناقصه گزار اعالم مي گردد، استخراج و د برنده مناقصه متعهد ميگردد، تناژ تعيين شده را از الیه-

 نکر تونل رزمجای غربي تحویل دهد. زغالریز و بو

برنده مناقصه متعهد مي گردد، زغالسنگ های استخراج شده را با قيمت پيشنهادی و توافق شده در قرارداد فقط به مناقصه گزار -

 بفروشد و حق فروش به غير را ندارد. 

 تعهدات حفر دویل:  -2-1-6

برنده مناقصه متعهد ميگردد در اجرای عمليات حفر دویل از پرسنل  (غاليسنگي و ز)با توجه به حساسيت و اهميت حفر دویل ها -

 توانمند که مجوز مربوطه را از ایمني شرکت دریافت نموده اند، استفاده نماید. 

متر  را در   100با طول  حدوداً   (متر به ضخامت الیه زغالي 6/1با عرض  )برنده مناقصه متعهد ميگردد حفر یک دویل دو دهنه -

 مدت زمان  کمتر از یک ماه به اتمام رساند. 

متر پيشروی در هر اشترک نسبت به حفر یک دویل  300الي  250برنده مناقصه متعهد مي گردد در طول مدت قرارداد به ازاء هر -

  قدام نماید .تهویه بر اساس برنامه قسمت زمين شناسي و نقشه برداری و پس از اخذ تایيدیه مدیر منطقه طزره ا

  تعهدات بخش پيشروی: -3-1-6

مترمربع و  2/9متر پيشروی یک دو راهي با سطح مقطع  250برنده مناقصه متعهد مي گردد در سينه کار های فعال به ازاء هر -

   .متر اجرا نماید 30حداقل طول 

ها را از  دفاتر زمين  و نحوه هدایت پيشرویبرنده مناقصه متعهد مي گردد مشخصات تونلها از قبيل سطح مقطع، نوع نگهداری -

   .طبق طرح های پيشنهادی دفاتر مذکور اقدام نماید شناسي و نقشه برداری معدن  طزره استعالم نموده و

براساس  (پيش نویس قرارداد 2ماده )ميزان تأیيد متراژ  و درصد عملکرد برنده مناقصه، در کليه عمليات معدنکاری  تبصره: 

رعایت نمودن کليه استانداردهای حفاری زیر زميني و براساس گزارش دستگاه نظارت که ماهانه محاسبه و برآورد مي گردد 

 انجام خواهد شد حتي اگر به عللي در متن اسناد مناقصه ذکر نشده باشد. 

 و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی : 
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 تعهدات بخش تعميرات و تخریب تونلی:  -4-1-6

و  اعالمي  تعميرات و نگهداری کليه تونل های موجود اعم از، کف کني، تنظيم ریل، تعویض استحکامات، الرده کاری و سایر موارد-

مناقصه  ، برعهده برنده(با نظر دستگاه نظارت مناقصه گزار)دارند همچنين تخریب و بازیافت تجهيزات تونلهایي که نياز به تخریب 

  مي باشد.

چنانچه در مدت زمان قرارداد بنا به تشخيص و دستور دستگاه نظارت نياز به تخریب هر یک از ا شترک های معدن رزمجای غربي 

در اسناد  عمليات در توان پرسنل پيش بيني شدهباشد، برنده مناقصه موظف به انجام آن مي باشد. در مدت زمان مذکور اگر اجرای 

یک بازه  نباشد موضوع توسط نمایندگان مناقصه گزار مورد ارزیابي قرار گرفته و سپس با تعيين (نفر 26 ) مناقصه و متن قرارداد

متفرقه  ر خدماتزماني مشخص به برنده مناقصه ابالغ و موظف به اقدام خواهد بود. در ضمن هزینه های حاصل از اجرای کار د

 صورت وضعيت های برنده مناقصه اقدام خواهد شد. 

ستندات و م کليه تجهيزات تخریب شده ميبایست تو سط برنده مناقصه به خارج از تونل، منتقل و بصورت تفکيک شده طبق آمار -

 .تحویل مناقصه گزار گردد

 تعهدات  چگونگی اجرای عمليات معدنی:   -5-1-6

از بخش های مندرج مورد نياز برای هریک  نلپرستأمين کليه  جهت اجرای عمليات معدنکاری ، ملزم به بکار گيری وبرنده مناقصه -

ل ستورالعمد مي با شد که تعداد نفرات در هر بخش ميبای ست مطابق با د ستورالعمل های ایمني کار و یا سایر صهمناقدر مو ضوع 

دستورالعمل های  ا شد. چنانچه تعداد نفرات به کارگيری شده در هر بخش مغایر باصه گزار بهای تعریف شده تو سط شرکت مناق

 ایمني کار باشد از ادامه کار برنده مناقصه تا رفع مغایرت جلوگيری خواهد شد . 

نساني از آنجا که بخشي از تونل های معدن رزمجای غربي طي این مناقصه به بخش پيماني واگذار خواهد شد لذا تأمين نيروی ا-

عه دقيق شرح جهت انجام تمامي خدمات مندرج در متن اسناد مناقصه برعهده برنده مناقصه خواهد بود و متقاضيان ضمن مطال

و  (اجباری ومسئوليت)ساني، تجهيزات مصرفي، تعهدات بيمه ای خدمات مربوط به مناقصه مي بایست نسبت به برآورد نيروی ان

 سایر موارد اقدامات الزم انجام دهند. 

  ریزی نماید. برنده مناقصه متعهد خواهد شد که پست های انجام کار خود را در منطقه با هماهنگي دستگاه نظارت مناقصه گزار برنامه-

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

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

صورت صه، بایدمراتب بنده مناقر و جابجایي نمایندگان برتو سط مناقصه گزار مورد قبول مي با شد.  ضمنًاً در صورت هر گونه تغيي

تایيد مناقصه گزار  سبت به جایگزیني فرد واجد شرایط که بهشود و در اولين فرصت ممکن نيز نصه گزار اطالع داده کتبي به مناق

جریمه ای معادل دو  بود که رسيده باشد اقدام الزم بعمل آورد. درصورت عدم حضور بدون اطالع قبلي، مناقصه گزار مجاز خواهد

   به ازاء هر روز از حساب برنده مناقصه کسر نماید. (ریال 2000000 )ميليون ریال

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



Page 8 of 53  

Far_LetterDate    
     

Far_LetterNo  
  
  

 

 

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

برنده مناقصه متعهد ميگردد، اجرا و انجام موضوع قرارداد را برابر استانداردهای الزم و با کميت و کيفيت مطلوب و با نظر و -

   هماهنگي ناظر قرارداد انجام دهد.

 ر رعایت منافع و تقليل هزینه های مناقصه گزار کليه عمليات موضوع قرارداد را با بهترینهد ميگردد، به منظوبرنده مناقصه متع-

   روش ها به وسيله کارکناني که در کار خود تخصص و تجربه کافي دارند، انجام دهد.

 دیده استفاده نماید و برنده مناقصه متعهد خواهد شد که در اجرای مو ضوع قرارداد حتماً از نيروهای ماهر و با تجربه و آموزش-

  نيروهای بکار گرفته شده توسط برنده مناقصه  بایستي حتماً دوره های آموزشي ابالغي را گذرانيده باشند .

چنانچه در مدت زمان قرارداد نياز به انجام عمليات معدني یا خدماتي باشد که در زمان تهيه اسناد مناقصه و عقد قرارداد پيش -

درخواست کتبي ناظر مقيم قرارداد و برگزاری جلسه ای با حضور معاونت معدني، مدیر نظارت، مدیر دفتر فني، بيني نشده باشد طي 

مدیر معدن طزره و برنده مناقصه، مراتب مورد بررسي و پس از توافق بر سر قيمت برنده مناقصه ملزم به انجام خدمات مورد نظر 

 خواهد بود . 

طبق دستور العمل های ایمني شرکت )کاری مورد نياز هر بخش  ای قرارداد، عالوه بر نيروهایبرنده مناقصه موظف است در ابتد-

که  نسبت به تعيين سرپرستان واجد شرایط جهت مشاغل استخراج، پيشروی،تعميرات تونلي، خدمات فني و ایمني (مناقصه گزار

   دستگاه نظارت مناقصه گزار رسيده باشند اقدام نماید. به تأیيد

 ليست افراد فوق الذکر را بصورت کتبي به (حداکثر در اولين هفته آغاز به کار) برنده مناقصه مي بایست در اولين فرصت تبصره : 

  مناقصه گزار اعالم نماید.

 تعهدات بخش ایمنی كار، آموزش و ایمنی نيروی انسانی:   -6-1-6

 شورایعالي حفاظت فني و دستورالعمل اجرایي آیين نامه مذکور؛ برنده 1389مطابق با آیين نامه ایمني امور پيمانکاری مصوب -

 گواهي تعيين صالحيت پيمانکاری عمليات اخذمناقصه موظف است قبل از شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت، نسبت به 

   اجتماعي استان سمنان اقدام نماید ومعدنکاری و صالحيت ایمني ، کار در معادن زغالسنگ زیرزميني از اداره تعاون ، کار و رفاه 

در زمان تهيه و تکميل مدارک فني  بایستگر مي  صهمناقنموده و تحویل نماید،  مناقصهصل گواهي دریافت شده را ضميمه ا سناد ا

 اقدام نماید.  (H SE PLAN ) شرکت در مناقصه نسبت به تهيه طرح ایمني، بهداشت شغلي و زیست محيطي

چنانچه برنده مناقصه در مدت زمان تعيين شده موفق به اخذ گواهي نامه صالحيت پيمانکاری و صالحيت ایمني کار درمعادن  تبصره:

مناقصه حق  و کليه خسارت های وارده و تضامين پيمانکار به نفع مناقصه گزار ضبط و برندهنگ زیر زميني نگردد قرارداد فسخ زغالس

  ساقط مي دارد. ب وهر گونه اعتراضي را از خود سل

 مدرکي زنده و پویاست که در تمام مدت اجرای پيمان و عمليات اجرایي در حال بازنگری و اصالح ميباشد  H SE PLAN: 1 توضيح 

 و یکي از اجزاء مهم در کنترل عمليات محسوب مي گردد که از زمان تجهيز پروژه تا خاتمه کار عمليات را همراهي نماید. 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              وادگی و امضاء اشخاص حقيقی : نام و نام خان
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مي توانند در مهلت تعيين شده برگزاری  H SE PLANمتقاضيان شرکت در مناقصه جهت کسب اطالعات بيشتر و نيز تهيه -

   مناقصه گزار واقع در ستاد مرکزی مراجعه و اطالعات الزم را کسب نمایند. H S Eمناقصه به واحد ایمني، بهداشت و 

بکار  شغولایمني به پر سنلي که تحت امرش م سبت به تهيه و تحویل تجهيزات حفاظت انفرادی و، نستابرنده مناقصه موظف -

 مني شرکت مناقصه گزار اقدام نماید. مي باشند در ابتدای و در طول زمان اجرای قرارداد، طبق ضوابط و دستورالعملهای ای

با  منظور از تجهيزات حفاظت انفرادی: کاله ، ماسک، دستکش ، چکمه یا کفش ایمني، عينک، لباس کار و...  متناسب:  2 توضيح

قانون  مطابقسبت به تحویل آنها بر حسب سهميه ساالنه، در ابتدا و طول زمان قرار داد ن شغل هر فرد مي با شد که برنده مناقصه

  کار اقدام خواهد نمود  .

نفر پرسنل استفاده نماید مي بایست، نسبت به معرفي یک نفر  25برنده مناقصه در صورتيکه برای انجام تعهدات خود بيشتر از -

اشد به عنوان مهندس معدن که صالحيت فني آن به تأیيد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نيز واحد ایمني مناقصه گزار رسيده ب

 مسئول ایمني، نجات وتهویه به مناقصه گزار معرفي نماید . 

نفرتجاوز نماید مي بایست یک نفر نيروی مجرب معدني بعنوان بازرس ایمني و کانال  50چنانچه تعداد پرسنل  برنده مناقصه از -

 کش تهویه معرفي و زیر نظر سرپرست ایمني معدن انجام وظيفه نماید.

به عنوان رابط آموزشي نيز مي با شد ضمن اینکه عالوه برتهيه پرونده آموز شي افراد وهمکاری  صهمناقایمني برنده مسئول :  1تبصره 

با واحد آموزش مناقصه گزار مي بایست نسبت به همکاری الزم با واحد ایمني شرکت برای تکميل پرونده های معاینات ادواری 

   کارگران نيز اقدام نماید.

اعالم نياز کارگران هر )ایمني برنده مناقصه موظف است برنامه آموزشي خود را هفتگي بر اساس نياز سنجي انجام شده مسئول -

به واحد آموزش شرکت اعالم و نسبت به برگزاری آموزش های الزم پيگيری  (بخش در خصوص آموزش کار مرتبط با هر بخش

 زم در حوادث به وجود آمده بر عهده وی و برنده مناقصه خواهد بود. نماید زیرا عواقب ناشي از عدم انجام آموزش های ال

واحد  برنده  مناقصه موظف است تمامي افرادی را که در اجرای عمليات معدني جذب مي نماید ابتدا طي یک درخواست کتبي به-

حداقل به مدت )معدن طزره معرفي نماید تا پس از انجام آموزش های ایمني کار در معادن زیرزميني زغالسنگ  H S E ایمني و

 تخدام و به کارگيری خواهد بود. معدن طزره مجاز به اس  H S E وو نيز کس ب حداقل امتياز الزم با تأیيد واحد ایمني  (ساعت 24

آئين نامه های کارهای سخت و زیان آور حفاظت و بهداشت کار  19هداشت و ماده برنده مناقصه موظف است طبق قوانين وزارت ب-

 "قانون تامين جتماعي قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور، کارگران جدیدالورود و یا کارگراني که مي خواهند جدیدا 90و ماده 

ا از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با کار به به اینگونه کارها گمارده شوند را تحت انجام معاینات پزشکي قرار دهند ت

ماه پرونده سازی مذکور را انجام و نتایج را به ایمني مناقصه گزار تحویل  کارگيری شوند. برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت یک

  نماید.

 وی خواهد بود و موظف است، نسبت بهتمامي هزینه های آموزشي و معاینات ادواری نيروهای تحت امر برنده مناقصه به عهده -
 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی : 
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 معرفي پرسنل و انجام برنامه های آموزشي و معاینات ادواری براساس برنامه های ابالغي از طرف آموزش و ایمني و بهداشت

   شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي اقدام الزم را بعمل آورد.

در صورت عدم انجام امور فوق توسط برنده مناقصه، مناقصه گزار نسبت به انجام معاینات ادواری اقدام و هزینه آنرا از  : 2تبصره 

  محل مطالبات برنده مناقصه کسرخواهد نمود.

  ل و  مقررات و دستورالعمل های ایمني را در مورد خود و افراد تحت امرش رعایت برنده مناقصه مي بایست کليه اصو: 3تبصره

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

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

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

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

برآورد و از  (برابر نظر کارشناسان خود)خسارات وارده برعهده برنده مناقصه  بوده و مناقصه گزار مختار است ميزان خسارت را 

سلب و ساقط  محل مطالبات و یا سپرده برنده مناقصه برداشت نماید و برنده مناقصه حق هر گونه اعتراضي را از خود در حال و آینده

 مي نماید. 

وضعيت  حفظ و صيانت از نيروی کار وظيفه کليه افراد بوده و بایستي ایمني و سالمت پرسنل سرلوحه کار قرارگيرد. در صورتيکه-

شکل کار برنده مناقصه در کميته ای متایمني مجموعه بنحوی باشد که ایمني و سالمت پرسنل در معرض خطر جدی قرارگيرد، ادامه 

نتيجه جهت  عاونت معدني شرکت ، مدیر دفتر نظارت، مدیر ایمني و بهدا شت و مدیر معدن طزره مورد برر سي قرار گرفته واز م

 تصميم مقتضي به مدیریت محترم عامل شرکت مناقصه گزار منعکس و بر اساس دستورات ایشان اقدام خواهد شد 

نفر ازافراد مجرب،  5؛ تيم نجات غير موظف متشکل ازتعداد حداقل برنده مناقصه مي بایست تيم نجات غير موظف تشکيل دهد -

صوص بطور کامل فراگرفته اند، و در شدکه آموز شهای الزم را در این خصه گزار با مورد تائيد ایمني و بهدا شت مناقآموزش دیده و 

 انجام وظيفه نمایند.  ایمني و نجات معدن طزرهزمان بروزحوادث، زیر نظر مسئول ایمني برنده مناقصه و طبق برنامه ریزی سرپرست 

و  تحویل کپسولهای آتش نشاني مناسب با هر قسمت، از آتشنشاني و انبار معدن طزره و نيز کنترل و بازدید مستمر کپسول ها-

 قراردادن آن در اماکن مختلف معدن و آموزش پرسنل جهت استفاده و اطفاء حریق برعهده برنده مناقصه مي باشد. 

 تمامي هزینه های شارژ و تعمير کپسول های اطفاء حریق در مدت زمان قرارداد بر عهده مناقصه گزار مي باشد .  :3توضيح

برنده مناقصه  موظف است، یک نفر پرستار جهت ارائه خدمات پرستاری معرفي و بکارگيری نماید تا تحت نظر مناقصه گزار  و -

 رکت مناقصه گزار انجام وظيفه نماید. طبق ضوابط و دستور العملهای ایمني ش

 محيط زیست و منابع برنده مناقصه موظف است در محدوه معدني محل پيمان خود تمامي قوانين و دستور العمل های مربوط به-

 طبيعي را تماماً اجرا نماید. 

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

  کار بگيرد، برنده مناقصه حق اعتراض و تقاضای جبران خسارت را نخواهد داشت.
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  تعهدات بخش پرسنلی:-7-1-6

تحویل  صه متعهد خواهد شد که برای کارگران تحت امر خود حتماً یک برگ فيش حقوقي در پایان هر ماه صادر و به آنانبرنده مناق

دهد و در صورت عدم تحویل در هر نوبت، و ارسال شکایت کارگری مبني براین موضوع، قسمتي از حسن انجام کار آنماه برابر نقطه 

   ب برنده مناقصه کسر خواهد شد.نظرات دستگاه نظارت از حسا

به دستگاه نظارت و  (سازمان تأمين اجتماعي )برنده مناقصه مکلف است، ماهيانه تصویر ليست و فيش واریزی حق بيمه پرسنل-

 واحد آموزش مناقصه گزار ارائه نماید. 

  عهده برنده مناقصه مي باشد.تجهيز و نگهداری محل استراحت و تامين مایحتاج پرسنل تحت امر برنده مناقصه بر -

برنده مناقصه اعالم مي نماید که در طول مدت قرارداد توان مالي پرداخت حداقل دو ماه متوالي دستمزد و حقوق و مزایای پرسنل -

ندارد و  خود را دارد و این موضوع هيچ ارتباطي به پرداخت یا عدم پرداخت صورت وضعيت های برنده مناقصه از طرف مناقصه گزار 

   نباید این امر باعث تأخير در حقوق کارکنان تحت امر برنده مناقصه شود.

چنانچه طبق بند فوق پس از دو ماه برای مناقصه گزار امکان پرداخت کامل صورت وضعيت مقدور نباشد، برنده مناقصه با : 1تبصره

به  مه به مناقصه گزار مراجعه نموده و مناقصه گزار نسبتدرخواست کتبي و ارائه ليست حقوق و مزایای پرسنلي و نيز ليست حق بي

 پرداخت مبالغ از محل مطالبات و طبق مستندات ارائه شده اقدام خواهد نمود. 

موارد برنده مناقصه  ميبایست، هزینه انجام عمليات مربوط به موضوع مناقصه را با احتساب کليه حقوق و مزایای،بيمه وسایر :2تبصره 

برنده  محا سبه نماید و مناق صه گزار هيچگونه مبلغي خارج از  بهای اعالمي  (اجرای طرح طبقه بندی مشاغل) 1400 ل مربوط به سا

و د ستمزد  افزایشات حقوق حسب ميزان بر 1401پرداخت نخواهد نمود و از ابتدای سال  1400مناقصه از این  بابت تا پایان  سال 

در نظر گرفتن تورم و افزایش قيمت کاال و خدمات، تأثير آن بر روی قيمت پایه هر یک از پارامترهای  اعالمي از سوی هيئت دولت و

 عمليات معدنکاری توسط مناقصه گزار محاسبه و نسبت به اصالح مبالغ ریالي قرارداد اقدام خواهد شد. 

را برابر ضوابط و قوانين اداره  تعاون ،کار و  برنده مناقصه مي بایست تمامي حقوق مستمر و غير مستمر کارگران تحت امر خود-

و سازمان تأمين اجتماعي رأساً پرداخت نماید و در این رابطه مناقصه گزار هيچگونه تعهدی  (طرح طبقه بندی مشاغل)رفاه اجتماعي 

 ورنماینده برنده مناقصهنخواهد داشت. در صورت استنکاف برنده مناقصه، مناقصه گزار حق دارد، راساً دستمزد کارکنان را در حض

با در نظر گرفتن ميانگين مبالغ پرداختي در ماههای گذشته به پرسنل برنده مناقصه و از محل  (،چنانچه مطالباتي داشته باشد)

مطالبات یا تضمينهای  وی پرداخت کند و در صورتيکه برنده مناقصه با وجود اخطار کتبي مناقصه گزار از حضور خودداری کند، 

ه گزار راساً پرداخت مزبور را انجام خواهد داد و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراض بر این عمل و مبلغ پرداختي و تعداد مناقص

 کارگران و ميزان استحقاقي آنان را از خود سلب و ساقط مي نماید. 

سایر  ان، بازرسين و بازدیدکنندگان ونفر از کارشناس 10برنده مناقصه موظف است که کليه پرسنل خود را به انضمام تعداد حداقل -

را با هزینه  (بي نام)پرسنل که از طرف مناقصه گزار در طي مدت قرارداد در تونل های معدن رزمجای غربي حضور پيدا مي کنند 

   خود، بيمه مسئوليت مدني نموده و تصویر بيمه نامه مربوط را به امور قراردادها مناقصه گزار تحویل نماید.
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اس راهنمایي امور قراردادهای مناقصه گزار براس اوره وبرنده مناقصه بهتر است در زمان خرید بيمه مسئوليت مدني با مش توضيح:

اقدام نماید تا در زمان وقوع حوادث متحمل  (استخراج ، پيش روی، تعميرات و ...)ی زیر زميني پارامترهای الزم در عمليات معدنکار

     خسارت در موارد پيش بيني نشده نگردد.

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

تعاون، کار و رفاه اجتماعي برنده مناقصه ملزم به تحویل یک وعده غذای گرم به کارگران و پرسنل تحت امر طبق قوانين اداره -

خود در شبانه روز مي باشد لذا مناقصه گزار در صورت دایر بودن رستوران در منطقه طزره و معدن رزمجای غربي با درخواست کتبي 

همکاری الزم را با برنده مناقصه خواهد داشت و هزینه هر  (نهاری و شام)عده یدر دو و:برنده مناقصه نسبت به تحویل غذای گرم

 پرس غذای تحویلي معادل قيمت خرید از برنده مناقصه آشپزخانه طزره مي باشد که از حساب برنده مناقصه کسرمي گردد.  

  لحاظ خواهد شد.الزم به ذکر است هزینه های خدمات رفاهي توسط مناقصه گزار در قيمت کارشناسي -

  تعهدات بخش خرید ، تجهيزات، مواد مصرفی، خدمات و پشتيبانی:  -8-1-6

   دستگاه خودرو مناسب تهيه نماید. برنده مناقصه متعهد ميگردد جهت انجام خدمات پشتيباني و تدارکاتي خود یک-

ا شند، باید دارای بيمه شخص ثالث و معاینه فني شغول فعاليت مي بصه که در منطقه مشين آالت و خودروهای برنده مناق کليه ما-

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

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

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

غير از موارد تصریح شده در مناقصه، تهيه و تأمين کليه لوازم، تجهيزات ، مصالح مصرفي، ابزار مربوطه و همچنين تعميرات و -

 تجهيزات مربوط به انجام مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.  سرویسکاری کليه ماشين آالت و

چنانچه در مدت زمان قرارداد و اجرای عمليات معدنکاری برخي از ماشين آالت، تجهيزات و وسایل تحویلي نياز به تعميرات  :1تبصره

درخصوص درصد  شناسان شرکت مطرح ومتشکل از کار اساسي پيدا کند با درخواست کتبي برنده مناقصه موضوع در کميته ای

 قصور و سهم هریک از طرفين در جبران خسارت وارده تصميم گيری و نهایتاً نسبت به تعميرات اقدام خواهد شد. 

مناقصه  اقصه گزار بطور کامل تحویل برندهوانتيالتور و برزنتهای مورد نياز در عمليات معدنکاری در زمان شروع قرارداد توسط من-

   شد و پس از شروع قرارداد تامين، نصب، تعویض و سرویسکاری آنها برعهده برنده مناقصه خواهد بود.خواهد 

ه ای توسط مناقصه گزار طي صورتجلس مام یک عدد اره فلکه موجودو تجهيزات موجود در کارگاه بانض بخشي از کارگاه نجاری -

 نجارخانه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.  تحویل برنده مناقصه ميگردد  و انجام کليه امور مربوط به

 تعهدات تامين، تعمير و نگهداری ماشينآالت مورد نياز:   -9-1-6

براساس مفاد موضوع مناقصه انجام کليه عمليات معدنکاری در محل های تعيين شده اعم از استخراج زغالسنگ، پيشروی سينه -

 فني و سایرموارد به برنده مناقصه واگذار خواهد شد، بر این اساس مناقصه گزار کارهای تونلي ، تعميرات و تخریب تونلي، خدمات
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، 1200وینچ  )، باالبرهای تونلي(لکوموتيوهای برقي)بخشي از تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز شامل تجهيزات حمل و نقل تونلي 

، لودر های تونلي و سایر تجهيزات و ماشين آالتي که صراحتاً در متن اسناد مناقصه و قرارداد ذکر شده است را در  (LV D 34وینچ 

طي صورتجلسه ای ليست برداری  ابتدای قرارداد با حضور نمایندگان مناقصه گزار و برنده مناقصه و یا یک نفر بعنوان نماینده وی،

آالت ،  ماشين نموده و با درج شرایط فعلي تحویل برنده مناقصه مي نماید. پس از شروع قرارداد، برنده مناقصه متعهد ميگردد 

تجهيزات و سایر وسایل تحویلي که طبق صورتجلسه تنظيمي به وی تحویل ميگردد را حفظ و نگهداری و تعمير نماید، چنانچه در 

ول زمان قرارداد به آنها خسارتي وارد آید و یا مفقود گردد، بر اساس نظریه دستگاه نظارت مناقصه گزار ميزان خسارت برنده ط

   مناقصه مشخص و هزینه آن از محل مطالبات و یا تضامين برنده مناقصه کسر خواهد شد. 

تجهيزات موجود در محدوده پيمان بر عهده برنده مناقصه  :  مراقبت، حفاظت و نگهداری، تعمير و جایگزیني کليه لوازم وتوضيح

است، هرچندکه در صورتجلسه  تحویل تجهيزات ذکر نشده باشد و اگر به هر نحو لوازم، تجهيزات، ماشين آالت دچار خسارت شده 

و یا جایگزیني آن ها اقدام و یا مفقود گردد  مسئوليت آن برعهده برنده مناقصه مي باشد و چنانچه برنده مناقصه نسبت به تعمير 

ننماید، خسارت وارده توسط مناقصه گزار برآورد و از محل مطالبات و یا تضامين برنده مناقصه کسر خواهد شد و برنده مناقصه حق 

  هر گونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نماید.

گزار  صهبرعهده مناق (بيرون و داخل تونل ها)عمليات معدنکاری صرفي ما شين آالت و تجهيزات برقي در کليه هزینه برق م تبصره:

اگر  برعهده برنده مناقصه مي باشد و (روغن سوخته ، گازوئيل، نفت،گازو بنزین) است  و  هزینه سایر سوخت های مورد استفاده

  مناقصه کسر خواهد شد. موارد مذکور توسط مناقصه گزار تأمين شود، هزینه های آن محاسبه و از صورت های مالي برنده

شد  خواهد صهي صورتجل سه ای تحویل برنده مناقسرند های زغالریز (ثابت و لرزان) موجود در محل تونل ها با شرایط فعلي و ط-

  بدیهي است پس از تحویل تمامي هزینه های تعمير و نگهداری و تهيه کليه لوازم مورد نياز بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نچه هر یک از تعهدات برنده مناقصه اعم از تعمير ، سرویسکاری، تهيه و خرید لوازم مصرفي ، سوخت و یا هر موردی که چنا-

صراحتاً در متن اسناد مناقصه ذکر نشده است ، توسط مناقصه گزار صورت پذیرد کليه هزینه های خرید، حمل،  انبارداری وسایر 

  ورت وضعيت های ماهانه برنده مناقصه اعمال و کسر خواهد شد .موارد محاسبه و  مبالغ ریالي آن در ص

 تعهدات مناقصه گزار: -2-6

 مناقصه گزار وسيله نقليه رفت و برگشت کارکنان برنده مناقصه را با ميني بوس و اتوبوس از شهرهای همجوار و در زماني که-

ي باشد، تا محل ساختمان اداری طزره  و بر عکس فراهم سرویس دهي پرسنل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در حال انجام م

صه در ابتدا و انتهای هر شيفت از حمام تونل بزرگ تا محل تونل ست سرویس دهي کارگران برنده مناقخواهد نمود، الزم به ذکر ا 

  های معدن رزمجا غربي و بالعکس،  با نفربر بر عهده مناقصه گزار مي باشد .

تحمام و تعویض لباس تمامي کارکنان برنده مناقصه امکانات حمام و محل مناسب تعویض لباس در اختيار مناقصه گزار جهت اس-

قرار خواهد داد، در ضمن کليه هزینه های مربوط به حمام از از قبيل کارگر حمامي، سوخت مواد شوینده و ... برعهده مناقصه گزار 

 مي باشد. 
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مناقصه  پرسنل و کارگران برنده (درصد سهم مشاغل سخت و زیان آور)مناقصه گزار متعهد مي گردد نسبت به واریز مبلغ بيمه ای -

بر کار در  در مدت زماني که برنده مناقصه با شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي قرارداد داشته، با ارائه مدارک  و مستندات مبني 

   بخش زیر زميني معدن رزمجای غربي اقدام و هزینه مربوط را واریز نماید.

 به جهت سهل انگاری برنده مناقصه نباشد و متحمل مناقصه گزار متعهد خواهد شد که درشرایط خاص و همچنين مواردی که-

 خساراتي شود، نسبت به بررسي مورد اقدام و برابر نظر کميسيون معامالت مناقصه گزار اقدام خواهدگردید. 

 صه در مدت زمان قرارداد و یا پس از اتمام قرارداد درشرکتبرنده مناق پرسنل استخدامبه  تنسبمناقصه گزار هيچگونه تعهدی -

   معادن زغالسنگ البرز شرقي نخواهد داشت.

اینچ و باالتر به همراه تمام متعلقات  2ریل با متعلقات، لوله  ،)در تمام نمره ها)بغل بند آرک، کفي و کرپي  ،(در تمام ابعاد (تهيه آرک -

 و وانتيالتور با مناقصه گزار مي باشد. 

ت، تجهيزات، لوازم کار و سایرموارد موجود و مورد نياز عمليات معدنکاری را با مناقصه گزار در زمان شروع قرارداد کليه ماشين آال

شرایط فعلي و طي صورتجلسه ای تحویل برنده مناقصه خواهد نمود. چنانچه اجناس و اقالم تحویلي فرسوده بوده یا شرایط کار 

اقدام به   مناقصه و پس از برآورد ریالي، برنده مناقصهنداشته باشند با برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان مناقصه گزار و برنده 

تعمير یا تعویض و یا جایگزیني نموده و مبالغ هزینه های مربوطه با ارائه فاکتور و مستندات الزم از طرف برنده مناقصه به حساب 

موارد تعهدی نخواهد  یروی واریز خواهد شد و پس از آن مناقصه گزار در خصوص کسری تجهيزات، تعميرات، جایگزیني و سا

 داشت. 

 حمل زغالسنگ و یا هزینه آن از محل تونل های معدن رزمجای غربي تا کارخانه زغالشویي به عهده مناقصه گزار مي باشد . -

 تأمين هوای فشرده جهت کليه عمليات معدن کاری بر عهده مناقصه گزار است.  -

نلي، خدمات آبکشي ، پمپ چي، خدمات جوشکاری، آهنگری ، تعميرات واگن، انجام کليه خدمات مربوط به برق بيروني، برق تو-

   تعمير و نگهداری نوار نقاله برعهده  مناقصه گزار مي باشد. 

   سایر شروط:-3-6

یا نماینده وی روزانه جهت اخذ ابالغيه ها و مکاتبات انجام شده في مابين با مناقصه گزار به  "برنده مناقصه موظف است شخصا-

  دبيرخانه و دفتر نظارت منطقه طزره مراجعه نماید و عواقب ناشي از عدم مراجعه برعهده ایشان است .

کارگاههای استخراج، سينه کارهای پيشروی و برنده مناقصه اقرار مي نماید ضمن بازدید از کليه تونل هاو حفریات زیر زميني، -

اطالع  بخش هایي که نياز به تعميرات دارد و غيره و همچنين با در نظر گرفتن، سایر شرایط فني کار، اوضاع و احوال قرارداد و نيز

ده متعذر گردد یا مبلغي کافي و کامل از نوسانات قيمت، اقدام به پيشنهاد قيمت نموده است و به عذر عدم اطالع ،نميتواند در آین

اضافه بر بهای قرارداد مطالبه نماید. چنانچه از این رهگذر خسارتي به مناقصه گزار وارد شود برنده مناقصه مسئول جبران خسارت 

 وارده خواهد بود. 

 هر اشخاص حقوقی:نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و م              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی : 
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برنده مناقصه اقرار مي نماید که از محل کار به دقت بازدید بعمل آورده و نسبت به کليه عوامل جغرافيایي و طبيعي و آب و  توضيح: 

ات قوانين و مقرر ؛ آگاهي کامل داشته و همچنين از هوایي ، پرسنلي، فني، ایمني، تجهيزاتي و سایر شرایط عمومي پيمان و اجرای کار

قانون کار، بيمه تأمين اجتماعي، دارایي، عوارض، بيمه مسئوليت، بهداشت، محيط زیست و آخرین  (مربوط به انجام موضوع مناقصه 

 آگاهي الزم را دارد.  )مصوبات و قوانين مربوطه

یا افراد ثالث در محدوده  کليه مسئوليت های حقوقي و کيفری ناشي از حوادث و اتفاقات برای پرسنل برنده مناقصه، مناقصه گزار-

  کاری مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 دستگاه نظارت :  -7

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

  به عنوان ناظر مقيم خود معرفي خواهد نمود .

 تضامين: -8

  تضمين شركت در مناقصه: -1-8

مي باشد که مناقصه گر ميبایست وجه آن را به   (ریال 000،000،800)تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ هشتصد ميليون ریال

نزد بانک ملي شعبه البرز  0105687922007و یا به شماره حساب  IR-100170000000105687922007حساب شبا به شماره 
 رود بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي واریز و اصل فيش مربوطه را در پاکت الف قرار دهد و همراه با پيشنهادشرقي شاه

سه  مدت خود به شرکت تسليم نماید و یا ضمانتنامه بانکي پرفراژ شده معادل مبلغ فوق با اعتبارحداقل سه ماه که قابل تمدید به 
وجه شرکت زغالسنگ البرز شرقي و یا اینکه با درخواست کتبي از مطالبات تأیيد شده متقاضي  ماه دیگر باشد و بدون قيد و شرط در

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

 تضمين انجام تعهدات:  -2-8

مبلغ قرارداد را جهت تضمين انجام تعهدات به %) از 5درصد( پنج برنده مناقصه موظف است همزمان با امضای این قرارداد، معادل 

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

 مذکور برداشت نماید و در غير اینصورت پس از خاتمه موضوع مناقصه به برنده مناقصه مسترد خواهد شد.

  تضمين حسن اجرای كار:-3-8  

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

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

درخواست برنده مناقصه و تائيد ناظر قرارداد و مدیر دفتر قراردادها و نظارت و ارائه مفاصاً حساب از سازمان تامين جتماعي، درپایان 

 قرارداد در صورت تامين نقدینگي به برنده مناقصه پرداخت خواهد گردید . 

 تضمين تحویل تجهيزات و ماشين آالت:   -4-8

شين آال  شرایط     کليه تجهيزات و ما سه ای، با  صورتجل  (ریال 000،000،000)فعلي به مبلغ ............ ریال ت موجود در معدن طي 

  برآورد قيمت شده و تحویل برنده مناقصه مي گردد و برنده مناقصه موظف است همزمان با امضای این قرارداد، معادل مبلغ فوق

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی : 
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صه         سه زمان تحویل به برنده مناق صورتجل صه گزار ارائه دهد. مقرر گردید در پایان قرارداد تجهيزات طبق  سب به مناق ضمين منا ت

آورده و در صتتورت مفقود  مستتترد گردد که در این خصتتوص برنده مناقصتته موظف استتت از اموال تحویلي حفاظت کامل بعمل     

شتتدن،خرابي یا استتتهالک تجهيزات، برنده مناقصتته موظف به جایگزیني آن خواهد بود و در غيراین صتتورت مبلغ خستتارت طبق 

سر و اخذ خواهد                شده، ک سپرده  صه  سط برنده مناق ضميني که تو صه گزار برآورد مي گردد و معادل آن از ت سان مناق شنا نظرکار

 گردید. 

 مان دریافت اسناد مناقصه و تحویل و گشایش پيشنهادها :حداكثر ز -9
 )مراجعه به سایت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي(  26/03/1400از تاریخ انتشار آگهي لغایت پایان وقت اداری مورخ  -1-9
جداگانه ) الف ت ب  داوطلب شرکت در مناقصه باید پيشنهادات خود را در پاکت سربسته الک و مهر شده که حاوی سه پاکت-2-9

به دبيرخانه حراست شرکت مناقصه گر  26/03/1400مورخ 15:00ت ج ( باشد به ترتيب بندهای بعدی تنظيم و حداکثر تا ساعت 

 تحویل داده و رسيد دریافت نمایند.

صورت صالحدید ) در . اتپيشنهاد تاریخ آخرین مهلت تحویلاز  تقویمي روز 10حداکثر ظرف مدت  بازگشایي پاکت ها -3-9

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

شامل تضمين  ،مهر شده بسته و شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهاد های خود را باید در پاکت های جداگانه در-10

و اسناد مناقصه مهر و امضاء شده)پاکت ب ( و پيشنهاد  واست مناقصه گزار، مدارک مورد درخبازرگاني -پيشنهاد فني ،الف ( )پاکت

  .تحویل کميسيون معامالت نمایندقيمت ) پاکت ج ( گذاشته و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و دربسته ومهر شده 

افت، ثبت و تا جلسه بازگشایي مناقصه گزار موظف است همه پيشنهاد های ارائه شده در مهلت مقرر را از شرکت کنندگان دری -11

   از پاکت ها صيانت نماید.

برروی پاکات فوق باید شماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه مناقصه  -12

سئوليتي در قبال دیر رسيدن و گزار تحویل و رسيد که درآن ساعت و تاریخ قيد شده باشد را دریافت نماید. این شرکت هيچگونه م

روز از آخرین مهلت  10یا نرسيدن پاکات مناقصه به هر طریقي ) پست و ...( را ندارد. پاکات الف و ب و ج واصله حدکثر ظرف مدت 

 تحویل در دفتر کميسيون محترم معامالت این شرکت باز و رسيدگي خواهد شد. 

صه گزار حق   -13 سناد   مناق صالح یا جایگزیني ا شنهادها برای خود        تمدید، تغيير، ا سليم پي ضاء مدت ت صات را قبل از انق شخ و م

محفوظ مي دارد و اگرچنين موردی پيش آید مراتب به دعوت شتتدگان متناستتب با زمان مورد نياز ابالغ مي گردد و در صتتورتيکه  

  نهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آنرا بنماید .پيشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد، پيش

هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات یا سایر مدارک مناقصه ابهامي داشته باشد -14

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

اسخ مقتضي ارائه گردد. هر نوع توضيح یا تجدید نظر و یا تغيير و اضافه یا حذف مطلبي به دهند تا در مهلت ارائه پيشنهادات پ

 مدارک مناقصه از طریق رسمي انجام مي شود و این ضمائم جزء مدارک مناقصه منظور مي گردد و چنانچه پيشنهادی قبل از
 رداد آن را به منظور انجام تغييرات و اصالحات الزم ارسال ضميمه مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضای است

 بنماید. از آنجائيکه ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير قيمتها باشد در این صورت دستگاه نظارت 

 دآور و مهر اشخاص حقوقی:نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعه              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی : 
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مناقصه گزار مي تواند آخرین مهلت دریافت پيشنهادها را با اعالم کتبي به پيشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان 

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

 باید فقط محتوی ضمانتنامه باشد. "الف "پاكت -15
 ریال(. 800،000،000ریال) هشتصد ميليونن شرکت در مناقصه مبلغ معادل تضمي -

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

 باید حاوی مدارک زیر باشد : "ب  "پاكت  -16
گزار ارسال شده باشد برای اشخاص حقوقي، بر طبق اساسنامه اسناد مناقصه و هر نوع ضمائم و مدارکي که بعداً از طرف مناقصه -

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

 شود. 

رابر اصل آگهي آخرین پيش نویس قرارداد ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مطابق با روگرفت ب-

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

 حقيقي. 

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

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

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

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

  تسليم دارد. باید رونوشت مصدق وکالت نامه رسمي خود را همراه با پيشنهاد به مناقصه گزار
 ارائه روگرفت برابر اصل شده پروانه فعاليت برای اشخاص حقوقي. -

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

 .برای اشخاص حقيقي برای اشخاص حقوقي و امضاءچک 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 پولشویي و تضامين -

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

 بانکي و ...(

ارائه گواهي تعيين صالحيت پيمانکاری عمليات معدنکاری و صالحيت ایمني کار در معادن زغالسنگ زیرزميني از اداره تعاون ، کار -

 اجتماعي و رفاه

 باید محتوی مدارک زیر باشد : "ج"پاكت  -17

قيمت ( 15)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( .

  ه به تفکيک هر آیتم.ارائه برگ آناليز پيشنهاد قيمت منطبق با شرح خدمات موضوع مناقص -

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

 شد و ضمانت نامه نفر دوم 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

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی : 
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اختالف بين مبلغ عددی و حروفي مبلغ  صورت در ت پيشنهاد قيمت مي بایستي هم بصورت حروفي و هم بصورت عددی اعالم گردد و

 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 باید از -

گهي اختالف داشته و یا بعد از مدت مقرر به پيشنهادهای مخدوش، مشروط و مبهم و پيشنهادهایي که با شرایط مندرج در آباشد. 

 در آگهي برسد، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 .باشد ترین با قيمت کارشناسي، مناسب قيمت پيشنهادی وی پس از مقایسه 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  -18

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

 نماید.

باید به مهر و امضای مجاز صاحبان امضاء مجاز شرکت  "ج"و "ب"دارک ارسالي در پاکتهای کليه صفحات مربوط به م -19

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

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

دریافت  البرز شرقي شرکت معادن زغالسنگ ید کليه اسناد مناقصه را بشرح چک ليست پيوست اسناد از سایتمناقصه گر با -20

اسناد مناقصه به مهر  صورتيکه یک یا چند قسمت از آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نماید و در و بدون تغيير یا حذف قسمتي از

دهنده تلقي خواهد  اد به منزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پيشنهاددهنده نرسيده باشد تسليم پيشنه و امضای پيشنهاد

  شد.

هيچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه جزء در مواردی که در اسناد پيش بيني شده، نمي توانند بيش از یک پيشنهاد تسليم  -21

  .نمایند

  و پيمان و اجرای آن مي باشد، مورد قبول پيشنهاد دهنده است. کليه مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه-22

هرگاه در مناقصه ای اطمينان حاصل شود که پيشنهاد دهندگاني به زیان مناقصه گزار تباني کرده اند، مناقصه ابطال خواهد  -23

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

ستگاه نظارت مناقصه گزاربه    چنانچه برنده مناقصه تمام یا قسمت عمده عم   -24 شتن مجوز از د ليات مورد پيمان خود را بدون دا

شخص حقيقي یا حقوقي دیگری واگذار نماید موجب ثبوت 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. 

ده مناقصه باید حداکثر پانزده روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او، نسبت به تحویل تضمين انجام تعهدات اقدام نماید در برن -25

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

دعائي نخواهد داشت و در مهلت پيش بيني شده مراتب به نفر دوم جهت ارایه تضمين انجام از این بابت حق هيچ گونه اعتراض یا ا

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

يز به نفع مناقصه گزار ضبط و مناقصه تجدید تضمين انجام تعهدات در مهلت مذکور توسط نفر دوم تضمين شرکت در مناقصه وی ن

 خواهد شد. 
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ناقصه مسترد خواهد شد تضمين مربوط به شرکت کنندگاني که برنده اول یا دوم نشده اند بالفاصله پس ازتعيين برنده م -26

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

ميزان کاال یا خدمات موضوع  در طول مدت قرارداد، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به عنوان مناقصه گزار اختيار دارد -27

را با  کارهای جدید مرتبط با موضوع پيمانو، افزایش دهد همان شرایط و نرخ پيمان ( با25%تا سقف بيست و پنج درصد)  را معامله

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

 اد، عمليات معدني را انجام دهد.افزایش دهد و برنده مناقصه موظف است با همان نرخ و شرایط این قرارد

مدت پيمان از تاریخ ابالغ به برنده مناقصه به مدت یکسال شمسي مي باشد که در صورت رضایت از عملکرد برنده مناقصه  -28

 و توافق طرفين قابل تمدید مي باشد.

 طالع از شرایط و نوسانات قيمتها،مناقصه گر بایستي با مطالعه مشخصات عمومي و خصوصي پيمان، بازدید از محل کار و ا -29

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

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در انجام عمليات موضوع مناقصه بصورت جزئي یا کلي و واگذاری به یک یا چند شرکت – 30

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

از آنجا که یک نسخه از قراردادهای منعقد شده در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي به سازمان تأمين اجتماعي ارسال مي  -31

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

ممنوع بوده و چنانچه فرد متقاضي با علم به این موضوع اقدام به ارائه قيمت نماید، اگرچه قيمت پيشنهادی وی نسبت به سایرین 

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

از سه فقره باشد، قابل رسيدگي بوده و مورد بررسي  :در صورتيکه پيشنهادهای رسيده کمتر حد نصاب رسيدگی به پيشنهادها-32

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

قسمت امور  023-32394061توانند با شماره شرکت کنندگان در مناقصه در صورت نياز به هرگونه اطالعات اضافي مي  -33

  قراردادها، تماس حاصل نمایند.

از افرادی که قصد شرکت در مناقصه دارند، تقاضا مي شود، پس از دریافت اسناد مناقصه از سایت شرکت معادن زغالسنگ            -34

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

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

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

  متقاضي مي باشد.
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 19/03/1400 -40007734شماره برگ پيشنهاد قيمت مناقصه 

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

جاده روستای طزره متعلق به  28واقع در کيلومتر  )منطقه طزره(و فروش زغالسنگ خام از معدن رزمجای غربی  انجام عمليات معدنی

و با اطالع کامل از کليه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد توافق در قرارداد، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي 

  قيمت مندرج در جدول زیر را پيشنهاد مي نماید .

 ریال  ---------------ریال به حروف  ----------قيمت هر تن زغالسنگ باشرایط مندرج در اسناد مناقصه  به عدد  -1

 درصد ---------تن با خاکستر ميانگين --------------ی ماهيانه تناژ پيشنهاد-1-1

 ریال به حروف  ---------------متر) مربع به عدد  1متر  و ارتفاع  1قيمت هر متر گزنگ با مقطع مفيد یک متر (عرض -2 

 ریال ------------------

 ریال -----------ریال به حروف  -------و ضخامت الیه زغال به عدد  )دو سيکل(متر  6/1قيمت هر متر دویل با عرض -3

مترمربعي با آرک فلزی و با لودر در هر فاصله ای از دهانه ورودی  2/7قيمت هر متر پيشروی تونل دنبال الیه(زغالسنگي) مقطع  -4

 ریال--------------حروف ریال به  ----------معدن رزمجای غربي با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به عدد 

مترمربعي با آرک فلزی و بدون لودر در هر فاصله ای از دهانه  2/7قيمت هر متر پيشروی تونل دنبال الیه(زغالسنگي) مقطع  -5 

 ریال--------------ریال به حروف ----------ورودی معدن رزمجای غربي با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به عدد 

متر مربع با آرک فلزی بدون لودر در هر  2/11پيشروی در تونل شيبدار (ادامه اکلن نوار) سنگي با سطح مقطع  قيمت هر متر-6 

 ریال  --------ریال به حروف  ---------ج در اسناد مناقصه به عدد فاصله ای از دهانه ورودی (ادامه اکلن نوار) با شرایط مندر

مناقصه مي بایست در قيمت پيشنهادی خود در بخش پيشروی (قيمت هر متر متقاضيان رزمجای غربي شرکت در  :1توضيح 

را در نظر گرفته و تنها ضریب سنگي و  (افق های پایين و...  -پيشروی) تمام شرایط موجود در زمان حفر سينه کار ( دوری راه

 و اقدام خواهد شد. تغييرات مقطع به عنوان ضرایب اصالحي و تعدیل در صورت وضعيت حفر سينه کارها اعمال 

  متر --------------حداقل متراژ پيشروی پيشنهادی ماهيانه یک سينه کار با در نظر گرفتن یک پست آتشباری  :2توضيح 

 متر مربع ، سينه کار زغالي ،  محاسبه و اعالن گردد.  2/7قيمت هر متر پيشروی بر اساس مقطع آرک  : تبصره

 و ضرایب تعدیل در قرارداد به شرح زیر بعداً بر روی آنها اعمال خواهد گردید. 

  درصد 15/1ضریب سينه کار سنگي =  -                          مقطع داده شده÷  2/7ضریب مقطع =  -

ریال به  ------------------با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به عدد  )ماهانه(تخریب تونل ها  قيمت انجام تعميرات و  -7

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

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

ضمين انجام تع         ضاء نمایم و ت صه ام سناد و مدارک مناق ساس فرم ا صه حداکثر،    ب( قرارداد را برا شرایط مناق هدات را طبق مفاد 

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

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

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

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

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

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

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

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

ین پيشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرارگيرد تا موقعي که قرارداد مربوطه تنظيم و مبادله نشده است پيشنهاد        هرگاه ا -4

ابالغ قبولي بعنوان یک تعهد الزم االجراء برای برنده مناقصتته تلقي گردد و در صتتورت آماده بودن شتترایط کار، عمليات موضتتوع  

هماهنگي مناقصه گزار شروع نمایم. ضمن اینکه انعقاد قرارداد با برنده مناقصه ظرف مهلت      مناقصه را با همان شرایط مناقصه و با   

 مقرر الزامي مي باشد. 

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

 واهم کرد. نخاضافه بهائي را مطالبه  علت عدم اطالع
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 پيش نویس قرارداد

شرقی   این قرارداد في مابين  سنگ البرز صادی   شركت معادن زغال شماره ثبت   4111 - 4784 -9977دارای کد اقت و با  644به 

سه ملي     شتي، تلفن:         10480037917شنا شهيد آیت ا... به شاهرود، بلوار  شاني  به نمایندگي آقای  023-32394041-4به ن

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

سه     ............. شركت .........  شنا شماره ثبت................ و با  صادی ................... به  نمایندگي  ملي...................به دارای کد اقت

ناميده « مانکارپي»اختصتتار از این پس  به آقای ..................با ستتمت.................... به نشتتاني........................... .................  که 

 ميشود از سوی دیگر منعقد مي گردد. 

ست   سنگ خام از معدن  نظر به اینکه کارفرما مایل ا را به پيمانکار )منطقه طزره( رزمجای غربيانجام عمليات معدني و فروش زغال

ياز                نایي، قابليت فني، نيروی انستتاني و تجهيزات مورد ن کاراعالم داشتتته که توا مایدو پيمان جهت انجام خدمات مورد     واگذار ن

سبت        ست، لذا طرفين ن صات مدنظر را دارد و برای انجام این کار اعالم آمادگي نموده ا شخ سن و مطابق با م نيازکارفرما به نحو اح

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

 (موضوع قرارداد: 1ماده 

منطقه طزره( (انجام عمليات معدني و فروش زغالسنگ خام از معدن رزمجای غربي : عبارت است از

  نوع و ميزان كار: (2ماده 

 عمليات استخراج:  -1-2

کارگاه موجود،  –تن در ماه 650به سطح، ميزان استخراج حداقل  11تونل  2153شرقي افق   13kکارگاه استخراج الیه -1-1-2

 فعال و در حال کار  

شروع استخراج  –تن در ماه 650به سطح، ميزان استخراج حداقل  11تونل  2153شرقي افق  10kکارگاه استخراج الیه  -2-1-2

 1400از مردادماه 

 1400و این تناژ از ابتدای مردادماه تن در نظر گرفته شده است 650کارگاه استخراج  مذکور ، حداقل  1تناژ ماهانه در حال حاضر از 

شرایط چنانچه ، تن افزایش خواهد یافت  1300به عدد 11تونل  2153شرقي افق  10kیه ه شدن کارگاه استخراج الو با اضاف

آماده سازی و پيشروی در سينه کارهای معدن رزمجای غربي به نحوی باشد که دستگاه نظارت کارفرما تشخيص به استخراج از 

اد ذکر نشده باشد، پيمانکار موظف است انجام عمليات استخراج از کارگاه کارگاه هایي دهد که در زمان برگزاری مناقصه در اسن

مذکور را  با مدت زمان تجهيز یک ماهه از زمان اعالم به وی آغاز نماید. الزم به ذکر است سایر شرایط کاری، از کارگاه هایي که 

و قرارداد في مابين مي باشد، ضمناً با اضافه شدن  در طي مدت زمان قرارداد اضافه خواهد شد، طبق موارد مندرج در اسناد مناقصه

کارگاههای در حال تجهيز و آماده سازی به چرخه توليد تناژ نرم و خاکستر نرم ماهانه اصالح خواهد شد که بر اساس اصالحات 

کارفرما به قرارداد  تناژ نرم و خاکستر نرم( صورت گرفته، قيمت پایه به ازاء استخراج هرتن زغالسنگ خام با نظر کارشناسي )

                                                                                         اضافه و به پيمانکار ابالغ خواهد شد.

  داد قرار 6% تناژ نرم، با ارائه توجيهات فني، قابل اغماض بوده و بيش از آن طبق جدول مندرج در ماده 10کاهش تناژ به ميزان 
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 تعدیل تناژ انجام خواهد شد و چنانچه کاهش تناژ در سه ماه متوالي، بدون ارائه مستندات و توجيهات فني باشد، کارفرما مخير  

رت افزایش و یا کاهش %( تعيين شده است. در صو50 )خاکستر نرم ماهانه درحال حاضر پنجاه درصد به فسخ قرارداد خواهد بود.

فرمولي که در قرارداد آورده مي شود، تعدیل قيمت اعمال خواهد شد چنانچه  ميانگين خاکستر زغال استحصالي نسبت به نرم، طبق

در مدت زمان قرارداد به دالیل فني، تغييرات زمين شناسي و یا عوامل پيش بيني نشده، خاکستر نرم تعيين شده در اسناد مناقصه 

% )کاهش و 5قرارداد ،براساس گزارشات زمين شناسي، نقشه برداری و یا سایر عوامل اجرایي و دستگاه نظارت کارفرما تا و متن 

به وجود آید بنا بر درخواست پيمانکار ، موضوع  (% )کاهش و افزایش5داشته باشد قابل اغماض بوده ليکن چنانچه بيش از  (افزایش

مطرح مي گردد و تصميم  معاونت معدني شرکت، مدیر دستگاه نظارت و مدیر دفتر فني و طراحيدر کميته ای با حضور ناظر مقيم ،

 اتخاذ شده در این خصوص الزم االتباع خواهد بود.

برآورد شده است، در صورت افزایش ميانگين رطوبت نسبت به نرم، طبق فرمولي که  (%4رطوبت نرم ماهانه حداکثر چهار درصد)  

 در قرارداد آورده مي شود، فقط تعدیل منفي محاسبه خواهد شد . 

چنانچه در حين کار  به دالیل فني، مشکالتي در آماده سازیها و عمليات معدني صورت پذیرد و باعث کاهش و تأخير در  تبصره:

ژهای ذکر شده گردد، با این شرط که صحت آن توسط دستگاه نظارت کارفرما تأیيد گردد، تناژهای اعالم شده مورد استخراج تنا

 بازنگری قرار خواهد گرفت و نتایج آن کتباً به پيمانکار اعالم خواهد گردید. 

دستگاه نظارت کارفرما اعم از ناظر مقيم، کارشناسان عمليات معدني و کارشناسان فني و کارشناسان ایمني و سایر توضيح: 

کارشناسان کارفرما بصورت روزانه کليات عمليات و خدمات مرتبط با موضوع قرارداد را از لحاظ کمي و کيفي بازدید خواهند نمود 

بالغيه های صورت گرفته به پيمانکار اقدامات اصالحي در خصوص رفع نواقص و ایرادات .چنانچه به استناد گزارشات ثبت شده و ا

رفع نواقص بخصوص تا پایان همان ماه صورت نگردید دستگاه نظارت کارفرما مختار به اعمال جرایم نقدی، جلوگيری از ادامه کار تا 

 . ميباشدقرارداد های مربوط به موضوع  در موارد ایمني، کاهش درصد تأیيد عملکرد ماهانه پيمانکار در بخش

   عمليات پيشروی: -2-2

حداقل نرم ماهانه  -زغالسنگي/ سنگي  –آرک  –متر مربع 2/7، سطح مقطع  2090افق    5kکور شالک و  اشترک غربي  -1-2-2

 متر در ماه .  15

 15حداقل نرم ماهانه  -سنگي –آرک  –متر مربع 2/7، سطح مقطع 2090شرقي و غربي افق   19kکار اشترک  سينه -2-2-2

 متر در ماه . 

 حداقل نرم ماهانه  -زغالسنگي –آرک  –متر مربع 2/7، سطح مقطع 2090شرقي و غربي افق  k 21کار اشترک  سينه  -3-2-2

 متر در ماه .  15

حداقل  -زغالسنگي –آرک  –متر مربع 2/7، سطح مقطع 2153شرقي افق   13kو  2090شرقي افق  10kکار اشترک سينه -4-2-2

 متر در ماه   15نرم ماهانه 

 متر در ماه.  15حداقل نرم ماهانه  -زغالسنگي –آرک  –متر مربع 2/7، سطح مقطع 2030افق  k 8کور شالک به سمت   -5-2-2

  متر در ماه   15حداقل نرم ماهانه  -سنگي –آرک  –متر مربع 2/11ادامه اکلن نوار، سطح مقطع  -6-2-2
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  5سينه کار تعيين شده است که پيمانکار مطابق با موارد فوق مي بایست  تعداد  6: تعداد سينه کارهای موجود در معدن توضيح

به نياز آماده سازی در معادن زیر زميني  ،پيمانکار الزاماً ميبایست   سينه کار فعال و  در حال کار در هر زمان داشته باشد. با توجه

حداقل به ميزان دو برابر زغالسنگ استخراجي از الیه های مختلف آماده سازی و پيشروی بر اساس برنامه های ابالغي کارفرما در 

 ده سازی طبق نظر دستگاه نظارت را معدن رزمجای غربي انجام دهد. عدم تحقق موارد فوق جریمه های ریالي در بخش آما

                                                                            برای پيمانکار به دنبال خواهد داشت.

در سينه کارهای پيشروی نرم ماهانه با در نظر داشتن یک مرحله آتشباری در شبانه روز ميباشد. در صورتيکه آتشباری :1تبصره

بيشتر از یک مرحله در شبانه روز انجام شود. نرم پيشروی ماهانه به همان نسبت افزایش مي یابد. در صورت افزایش یا کاهش 

ميبایست جدولي که در قرارداد آورده مي شود، پاداش و جریمه اعمال خواهد شد.پيمانکار متراژ حفر شده در ماه نسبت به نرم، طبق 

  براساس برنامه کاری اعالمي از طرف کارفرما هرماهه اقدامات و تمهيدات الزم را جهت اجرا و انجام پيشروی اتخاذ نماید.

ميزان  سينه کار، جزئيات آن ) از نظرتعداد کارگاه و ده واعالم گردی تناژها و متراژ های ذکر شده بصورت کلي محاسبه و :2تبصره

  براساس برنامه های تنظيم شده به پيمانکار ابالغ خواهد گردید . ) استخراج و....

و همچنين تهيه و نگهداری کابل آتشباری بر عهده پيمانکار است و سایر هزینه های  )هزینه مواد ناریه )چاشني و اموالیت: 3تبصره

ا عمليات آتشباری شامل حمل به انبار و تا محل مصرف ،انبارداری موارد ناریه و اجرای عمليات آتشباری بر عهده کارفرما مرتبط ب

 است. 

چنانچه در مدت زمان اجرای قرارداد شرایط کار از طرف کارفرما فراهم نگردد ) نداشتن مواد ناریه ، قطع مستمر برق ،و : 4تبصره 

طي درخواست کتبي به مدیریت معدن طزره و ارائه توجيهات الزم و نيز اخذ مجوز کتبي از دستگاه نظارت پيمانکار مي تواند ) …

کارفرما، پرسنل پيشروی را در بخش تعميرات تونلي به کارگيری نماید. الزم به ذکر است خدمات ارائه شده در بخش تعميرات و 

یست طي مستندات معتبر ارائه تا هزینه خدمات انجام شده به پيمانکار تعداد پرسنل به کارگيری شده در مدت زمان مذکور مي با

  پرداخت گردد.

 عمليات تعميرات و تخریب تونلی:   -3-2

نفر پرسنل کارآمد به  25عمليات تعميرات و تخریب تونلي کليه اشترک ها و حفریات تونلي واقع در معدن رزمجای غربي تعداد 

نفر به کارگيری نماید که افراد مذکور  26ر قسمت تعميرات و تخریب تونلي، جمعاً به تعداد انضمام یک نفر سرپرست عمليات د

براساس برنامه اعالمي از طرف دستگاه نظارت کارفرما روزانه طي اکيپ های مشخص جهت تعميرات و تخریب تونلي معدن 

  رزمجای غربي به کارگيری خواهند شد.

دست الرده کاری کامل انجام نماید که  15با توجه برآورد انجام شده در زمان قرارداد، پيمانکار موظف است روزانه تعداد  توضيح:

تعداد  دست الرده کاری کامل در ماه مبنای محاسبات مبلغ تعميرات در خصوص چوب مصرفي خواهد بود و همچنين از آنجا که 

 مجای غربي از اهميت ویژه برای کارفرما برخوردار است لذا پيمانکار موظف است هر روز تعميرات و بازسازی اشترک های معدن رز
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ری در این بخش با تأیيد نفره جهت آرک بندی به محل های الزم اعزام نماید. به ازاء هر روز تعطيلي و کم کا 3اکيپ  3حداقل 

% از مبلغ کل تعميرات ماهانه را به عنوان جریمه کم 1کارفرما معادل  )دستگاه نظارت کارفرما ) به شرط فراهم بودن شرایط کار

   کاری در نظر خواهد گرفت.

  مدت قرارداد : 3)ماده 

سال شمسي مي باشد و در صورت رضایت از عملکرد یک  به مدت 1401..// لغایت .. 1400مدت این قرارداد از تاریخ/ .. / .. 

   .پيمانکار، مشروط به نياز، تخصيص وجه، تأیيد دستگاه نظارت و توافق طرفين قابل تمدید مي باشد

 مبلغ قرارداد: 4)ماده 

------ریال به حروف  --------------قرارداد مبلغ به عدد  2قيمت هر تن زغالسنگ باشرایط مندرج در موضوع ماده  -4 -1

 ریال       ---------

 -ریال به حروف  ------------مربع به عدد  (متر 1متر  و ارتفاع  1قيمت هر متر گزنگ با مقطع مفيد یک متر )عرض  -2-4

    ریال----------------

----ریال به حروف  ----------------و  ضخامت الیه زغال به عدد  (متر )دو سيکل 6/1قيمت هر متر دویل با عرض  -3-4

 ریال -----------------

مترمربعي با آرک فلزی و با لودر به هر فاصله از دهانه ورودی  2/7مقطع  (قيمت هر متر پيشروی تونل دنبال الیه )زغالسنگي -4-4

--------------ریال به حروف  ----------------اد به عدد قرارد 2تونل  رزمجای غربي با شرایط مندرج در موضوع ماده 

 ریال --------

مترمربعي با آرک فلزی و بدون لودر به هر فاصله از دهانه  2/7مقطع  (قيمت هر متر پيشروی تونل دنبال الیه )زغالسنگي-4-5

---------ریال به حروف  --------------قرارداد مبلغ عدد  2ورودی تونل رزمجای غربي با شرایط مندرج در موضوع ماده 

 ریال ------------

متر مربع با آرک فلزی بدون لودر در  2/11سنگي با سطح مقطع ( قيمت هر متر پي شروی در تونل شيبدار  )ادامه اکلن نوار-4-6

-----ریال به حروف  ------------قراردا د به عدد  2با شرایط مندرج در ماده  (هر فا صله ای از دهانه ورودی )ادامه اکلن نوار

 ریال ----------

قرارداد مي باشد لذا در زمان در محاسبات سينه کارتنها  2: قيمت هرمتر پيشروی بر اساس کليه شرایط موجود در ماده  1توضيح

 کارها اعمال و اقدام خواهد شد.  ضریب سنگي و تغييرات مقطع به عنوان ضرایب اصالحي و تعدیل در صورت وضعيت حفر سينه

متر مربع ، سينه کار زغالي ،  محاسبه و اعالن گردد.و ضرایب تعدیلدر  2/7: قيمت هر متر پيشروی بر اساس مقطع آرک 2توضيح 

  قرارداد به شرح زیر بعداً بر روی آنها اعمال خواهد گردید.

  درصد 15/1ضریب سينه کار سنگي =  -                                                          مقطع داده شده÷  2/7ضریب مقطع =  -
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 ریال به حروف ------------عددقيمت ماهانه انجام تعميرات و تخریب تونل ها با شرایط مندرج در متن قرارداد به  -7-4

 ریال ---------------

انجام خواهد شد در صورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران ویا  1400با توجه به اینکه بخش اعظم قرارداد در سال : 2تبصره 

هریک از آیتم های مربوط به حقوق و مزایای پرسنلي از سوی هيئت دولت و با در نظر گرفتن تورم ساالنه و افزایش قيمت کاال و 

 تعدیل خواهد شد.   خدمات در طول مدت قرارداد،تأثير آن از سوی کارفرما مورد بررسي قرارگرفته و قيمت های فوق

 بهای كل قرارداد:    5)ماده 

که به تائيد دستگاه نظارت  4و بر مبنای قيمتهای مندرج در ماده  2کارفرما به ازای انجام کامل عمليات معدني مندرج در موضوع ماده 

واریز خواهد نمود، که بر این اساس مبلغ کل قرارداد رسيده باشد ماهانه مبلغ ........................................ ریال به حساب پيمانکار  

 ............................................................. ریال تعيين مي گردد.  

چنانچه مقدار و ميزان عمليات انجام شده توسط پيمانکار کمتر یا بيشتر از  نرمهای استخراج، پيشروی و تعميرات در ماده تبصره: 

 رداد باشد، کارفرما طبق جداول تعدیل قيمت، صورت وضعيت پيمانکار را تعدیل خواهد نمود . قرا 2

چنانچه عملکرد پيمانکار در بخش تعميرات نسبت به نرم تعيين شده ماهانه کمتر باشد، دستگاه نظارت کارفرما عملکرد   توضيح:

واقعي را با کاهش درصد مورد تایيد جهت محاسبات ریالي در نظر خواهد گرفت و چنانچه خدمات ارائه شده از طرف پيمانکار در 

بخش خدمات باشد، مازاد خدمات پيمانکار توسط دستگاه نظارت کارفرما محاسبه و در بخش تعميرات فراتر از نرم تعيين شده 

 متفرقه پيمانکار اعمال خواهد شد و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود

  نحوه پرداخت وجه:5-1-

ساس ماده   ستگاه نظارت و اعمال       قرارداد در پایان هر ماه پس از تائ  4و  5کارفرما بر ا سط د ضعيت های مربوطه تو صورت و يد 

و پس از کسر کسور ات قانوني توسط  امور مالي، نسبت به پرداخت مبالغبه  6ضرایب  تشویق و تنبيه  مطابق فرمول و جداول ماده 

 حساب پيمانکار اقدام خواهد نمود.  

 ( تعدیل قيمت:6ماده

 استخراج شده :تعدیل قيمت، مربوط به زغالسنگ  -1-6
( زغالسنگ تحویلي ، برابر فرمول زیر به تناژ معادل داده،  4%در صورت ارسال زغالسنگ با رطوبت بيش از چهار درصد)  -1-1-6

 تبدیل و مالک محاسبه قرار خواهد گرفت.

 تناژ داده  = تناژ معادل رطوبت داده( ×  100 –(  / ) رطوبت  داده شده 100 –)رطوبت  نرم 

در صورت توليد و ارسال زغالسنگ با خاکستر کمتر یا بيشتر از )خاکستر نرم هر الیه( زغالسنگ استخراجي برابر فرمول  2-1-6

 زیر به تناژ معادل خاکستر داده تبدیل و مالک محاسبه قرار خواهد گرفت.

 دادهتناژ داده  = تناژ معادل خاکستر ( ×  100 –( / ) خاکستر  داده شده 100 –)خاکستر  نرم 
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صره  (  نستتبت به نرم فقط پنجاه %12در صتتورت ارستتال زغالستتنگ استتتخراج شتتده با خاکستتتر بيش از دوازده درصتتد )  : 1تب

 ( قيمت پایه به پيمانکار پرداخت خواهد شد.%50درصد)

در صورتيکه پيمانکار در هر ماه ، بيشتر از نرم ماهيانه )تناژ معادل خاکستر داده( زغالسنگ تحویل نماید، با نظر دستگاه  :2تبصره

نظارت شرکت  مطابق جدول زیر برای تناژ مازاد بر تعهد ماهانه به قيمت پایه هر تن زغال سنگ تحویلي به عنوان پاداش افزوده 

    خواهد شد.

                                   

 گرددبه قيمت پایه افزوده مي %1 تناژ نرم  %10تناژ معادل خاکستر داده بيش از 

 گرددبه قيمت پایه افزوده مي %2 تناژ نرم  %20تناژ معادل خاکستر داده بيش از 

 گرددميبه قيمت پایه افزوده  %4 تناژ نرم  %30تناژ معادل خاکستر داده بيش از 

 گرددبه قيمت پایه افزوده مي %9 تناژ نرم  %50تناژ معادل خاکستر داده بيش از 

 

چنانچه کاهش تناژ زغالسنگ استخراج شده توسط پيمانکار)تناژ معادل خاکستر داده( در هر ماه بيش از ده درصد نرم : 3تبصره 

تن زغالسنگ تحویلي در صورت وضعيت پيمانکار به عنوان  تعيين شده باشد، دستگاه نظارت طبق جدول ذیل از قيمت پایه هر

جریمه کسر خواهد کرد. اگر در حين اجرای قرارداد، به دالیلي تناژ زغالسنگ نرم تعيين شده خارج از توان پيمانکار باشد و پيمانکار 

اونت معدني شرکت مورد بررسي و موفق به انجام تناژ تعهدی نشود، موضوع توسط دستگاه نظارت، دفتر فني و طراحي و تایيد مع

 در مورد اعمال جریمه تجدید نظر خواهد شد.
 

 مقداركاهش تناژ)تناژمعادل خاكستر داده( نسبت به نرم ماهيانه ضریب اعمال

 نسبت به نرم %15الي  %10بيش از  از قيمت پایه تناژ تعهد کم مي شود %3

 نسبت به نرم %20الي  %15بيش از  از قيمت پایه تناژ تعهد کم مي شود %7

 نسبت به نرم %25الي  %20بيش از  از قيمت پایه تناژ تعهد کم مي شود %10

 نسبت به نرم %30الي  %25بيش از  ز قيمت پایه تناژ تعهد کم مي شود %15

 نسبت به نرم %40الي  %30بيش از  از قيمت پایه تناژ تعهد کم مي شود %20

 نسبت به نرم %50الي  %40بيش از  کم مي شوداز قيمت پایه تناژ تعهد   %25

  %50بيشتر از  از قيمت پایه تناژ تعهد کم مي شود %50
 

 

 ضرایب  تعدیل، جریمه / پاداش بخش پيشروی: -2-6

 ضرایب تعدیل : -1-2-6
 15/1=  ضریب سينه کار سنگي   -6 -2-1-2             مقطع مفيد داده شده =  ضریب مقطع  ÷  2/7   -6 -1-1-2

 جریمه / پاداش: -2-2-6

قرارداد باشد،  2از ماده  2-2در صورتيکه متراژ پيشروی  پيمانکار در هر سينه کار بيشتر یا کمتر از نرم موضوع بند  -6 -1-2-2

 بهای هر متر پيشروی  برابر جدول ذیل محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
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قرارداد باشد ،  2از ماده  2-2در صورتيکه متراژ پيشروی  پيمانکار در هر سينه کار بيشتر یا کمتر از نرم موضوع بند   -6 -2-2-2 

نه پيمانکار مساوی یا بهای هر متر پيشروی  برابر جدول ذیل محاسبه و پرداخت خواهد گردید. چنانچه مجموع متراژ پيشروی ماها

بيشتر از، تعهد ماه مربوطه باشد، جریمه کاهش پيشروی سينه کارهای کمتر از تعهد، با نظر ناظر قرارداد و موافقت دستگاه نظارت 

 حذف و در صورت وضعيت ماهانه لحاظ نخواهد شد.

کار و جدا کردن آن از خاک سينه کار مي باشد در سينه کارهای زغالسنگي، پيمانکار موظف به گرفتن زغالسنگ سينه   -6 -3-2-2

تا راندمان آتشباری افزایش یابد، در غير اینصورت بر اساس گزارش نظارت یا واحد آتشباری عالوه بر جلوگيری از آتشباری سينه 

ان جریمه کسر خواهد کار به ميزان زغالسنگ استحصالي که واحد نقشه برداری اعالم خواهد نمود از زغالسنگ توليدی پيمانکار بعنو

           گردید.

                                           

 متراژ داده ردیف
ضریب تعدیل هر متر 

 پيشروی
 ضریب تعدیل هر متر پيشروی متراژ داده ردیف

 1 متر 20متر تا  15بيشتر از  5 7% متر 7متر و کمتر از  7 1

 1/1 متر 24متر تا  20بيشتر از  6 8% متر 10متر تا  7بيشتر از  2

 2/1 متر 24بيشتر از  7 9% متر 12متر تا  10بيشتر از  3

 ------- ------- 8 95% متر 15متر تا  12بيشتر از  4

 تعهدات پيمانکار: 7)ماده 

 تعهدات بخش استخراج:   -1-7

از پرسنل و کارگران آموزش دیده و توانمند ) جسمي  پيمانکار مي بایست در اجرای کليه عمليات معدنکاری موضوع قرارداد -7-1-1

  و فکری( استفاده نماید.

در زمان شروع قرارداد پيمانکار موظف است کليه پاسپورتها و دستورالعمل های ایمني مصوب و جاری در معادن زغالسنگ  -7-1-2

مني معدن طزره و یا دفتر ایمني ستاد مرکزی ( را از قسمت ای1391البرز شرقي و همچنين آئين نامه ایمني در معادن ) مصوب 

دریافت نموده و سرلوحه کار خویش در کليه عمليات معدنکاری قرار دهد. درکليه امور مربوط به استخراج از جمله حفر دویل، گزنگ، 

 واهد شد.گالری، تخریب و پرکردن کارگاه های استخراج، نصب استحکامات وسایر موارد طبق پاسپورت های مذکور اقدام خ

هایي که توسط کارفرما اعالم مي گردد، استخراج و در سکوهای گردد، تناژ تعيين شده را از الیهپيمانکار متعهد مي  -7-1-3

 زغالریز و بونکر تونل کالریز تحویل دهد.

داد فقط به کارفرما پيمانکار متعهد مي گردد، زغالسنگ های استخراج شده را با قيمت پيشنهادی و توافق شده در قرار -7-1-4

 بفروشد و حق فروش به غير را ندارد.

 تعهدات حفر دویل:   -2-7

پيمانکار متعهد ميگردد در اجرای عمليات حفر دویل از  (با توجه به حساسيت و اهميت حفر دویل ها )سنگي و زغالي   -1-2-7

 پرسنل توانمند که مجوز مربوطه را از ایمني شرکت دریافت نموده اند، استفاده نماید. 
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متر  را در   100با طول  حدوداً  (متر به ضخامت الیه زغالي  6/1ل دو دهنه ) با عرض پيمانکار متعهد ميگردد حفر یک دوی  -2-2-7

 مدت زمان  کمتر از یک ماه به اتمام رساند. 

متر پيشروی در هر اشترک نسبت به حفر یک  300الي  250پيمانکار متعهد مي گردد در طول مدت قرارداد به ازاء هر  -3-2-7

  ه قسمت زمين شناسي و نقشه برداری و پس از اخذ تایيدیه مدیر منطقه طزره اقدام نماید .دویل تهویه بر اساس برنام

   تعهدات بخش پيشروی: -3-7

مترمربع و  2/9متر پيشروی یک دو راهي با سطح مقطع  250پيمانکار متعهد مي گردد در سينه کار های فعال به ازاء هر  -1-3-7

   .متر اجرا نماید 30حداقل طول 

ها را از  دفاتر  ها از قبيل سطح مقطع، نوع نگهداری و نحوه هدایت پيشروی پيمانکار متعهد مي گردد مشخصات تونل -2-3-7

   .طبق طرح های پيشنهادی دفاتر مذکور اقدام نماید زمين شناسي و نقشه برداری معدن  طزره استعالم نموده و

براساس رعایت  (پيش نویس قرارداد 2ميزان تأیيد متراژ  و درصد عملکرد پيمانکار، در کليه عمليات معدنکاری )ماده  تبصره: 

نمودن کليه استانداردهای حفاری زیر زميني و براساس گزارش دستگاه نظارت که ماهانه محاسبه و برآورد مي گردد انجام خواهد 

 رداد ذکر نشده باشدشد حتي اگر به عللي در متن اسناد قرا

 تعهدات بخش تعميرات و تخریب تونلی:   -4-7 

 تعميرات و نگهداری کليه تونل های موجود اعم از، کف کني، تنظيم ریل، تعویض استحکامات، الرده کاری و سایر موارد-1-4-7

، برعهده پيمانکار (تگاه نظارت کارفرماهایي که نياز به تخریب دارند )با نظر دس اعالمي و همچنين تخریب و بازیافت تجهيزات تونل

   مي باشد.

رزمجای  چنانچه در مدت زمان قرارداد بنا به تشخيص و دستور دستگاه نظارت نياز به تخریب هر یک از ا شترک های معدن-2-4-7

شده در  پرسنل پيش بينيغربي با شد، پيمانکار موظف به انجام آن مي با شد. در مدت زمان مذکور اگر اجرای عمليات در توان 

نباشد موضوع توسط نمایندگان کارفرما مورد ارزیابي قرار گرفته و سپس با تعيين یک بازه  (نفر 26اسناد قرارداد و متن قرارداد) 

متفرقه صورت  زماني مشخص به پيمانکار ابالغ و موظف به اقدام خواهد بود. در ضمن هزینه های حاصل از اجرای کار در خدمات

 يت های پيمانکار اقدام خواهد شد . وضع

کليه تجهيزات تخریب شده مي بایست تو سط پيمانکار به خارج از تونل، منتقل و بصورت تفکيک شده طبق آمار و مستندات -3-4-7

 تحویل کارفرما گردد. 

 تعهدات  چگونگی اجرای عمليات معدنی:    -5-7

 لزم به بکار گيری و تأمين کليه پرسنل مورد نياز برای هریک از بخش هایپيمانکار جهت اجرای عمليات معدنکاری ، م -1-5-7

سایر دستورالعمل  مندرج در موضوع قرارداد ميباشد که تعداد نفرات در هر بخش ميبایس ت مطابق با دستورالعمل های ایمني کار و یا

 ه در هر بخش مغایر بادستورالعمل های ایمني های تعریف شده توسط شرکت کارفرما باشد. چنانچه تعداد نفرات به کارگيری شد
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 کار باشد از ادامه کار پيمانکار تا رفع مغایرت جلوگيری خواهد شد . 

داد به بخش پيماني واگذار خواهد شد لذا تأميننيروی از آنجا که بخشي از تونل های معدن رزمجای غربي  طي این قرار  -2-5-7

دقيق شرح  ان ساني جهت انجام تمامي خدمات مندرج در متن ا سناد قرارداد برعهده پيمانکار خواهد بود و متقا ضيان ضمن مطالعه

و  () اجباری ومسئوليتخدمات مربوط به قرارداد مي بایست نسبت به برآورد نيروی انساني، تجهيزات مصرفي، تعهدات بيمه ای 

 سایر موارد اقدامات الزم انجام دهند. 

   ریزی نماید. پيمانکار متعهد خواهد شد که پست های انجام کار خود را در منطقه با هماهنگي دستگاه نظارت کارفرما برنامه -3-5-7

در کليه ایام زمان کار در محل کار حاضر و بر عمليات معدنکاری نظارت مستقيم  "پيمانکار متعهد خواهد شد که شخصا  -4-5-7

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

 ایي نمایندگان پيمانکار، باید مراتب بصورت صالحيت توسط کارفرما مورد قبول مي باشد. ضمناً در صورت هر گونه تغيير و جابج

کتبي به کارفرما اطالع داده شود و در اولين فرصت ممکن نيز نسبت به جایگزیني فرد واجد شرایط که به تایيد کارفرما رسيده باشد 

دو ميليون ریال)  اقدام الزم بعمل آورد. درصورت عدم حضور بدون اطالع قبلي، کارفرما مجاز خواهد بود که جریمه ای معادل

   به ازاء هر روز از حساب پيمانکار کسر نماید. (ریال 2000000

  .پيمانکار مي بایست توانایي فني ، عوامل الزم برای اجرای کار و همچنين بنيه مالي برای شروع کار را داشته باشد  -5-5-7

ر استانداردهای الزم و با کميت و کيفيت مطلوب و با نظر و پيمانکار متعهد ميگردد، اجرا و انجام موضوع قرارداد را براب  -6-5-7

   هماهنگي ناظر قرارداد انجام دهد.

پيمانکار متعهد ميگردد، به منظور رعایت منافع و تقليل هزینه های کارفرما کليه عمليات موضوع قرارداد را با بهترین روش   -7-5-7

   ه کافي دارند، انجام دهد.ها به وسيله کارکناني که در کار خود تخصص و تجرب

و  پيمانکار متعهد خواهد شد که در اجرای موضوع قرارداد حتماً از نيروهای ماهر و با تجربه و آموزش دیده استفاده نماید -8-5-7

  نيروهای بکار گرفته شده توسط پيمانکار  بایستي حتماً دوره های آموزشي ابالغي را گذرانيده باشند .

چنانچه در مدت زمان قرارداد نياز به انجام عمليات معدني یا خدماتي باشد که در زمان تهيه اسناد قرارداد و عقد قرارداد  -9-5-7

پيش بيني نشده باشد طي درخواست کتبي ناظر مقيم قرارداد و برگزاری جلسه ای با حضور معاونت معدني، مدیر نظارت، مدیر دفتر 

نکار، مراتب مورد بررسي و پس از توافق بر سر قيمت پيمانکار ملزم به انجام خدمات مورد نظر خواهد فني، مدیر معدن طزره و پيما

 بود . 

ت در ابتدای قرارداد، عالوه بر نيروهایکاری مورد نياز هر بخش )طبق دس تور العمل های ایمني پيمانکار موظف اس  -10-5-7

رایط جهت مشاغل ا ستخراج، پيشروی،تعميرات تونلي، خدمات فني وایمني سبت به تعيين سرپر ستان واجد شن  (شرکت کارفرما

 که به تأیيد  دستگاه نظارت کارفرما رسيده باشند اقدام نماید. 

ليست افراد فوق الذکر را بصورت کتبي به کارفرما  (پيمانکار ميبایست در اولين فرصت)حداکثر در اولين هفته آغاز به کار تبصره : 

  اعالم نماید.
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 تعهدات بخش ایمنی كار، آموزش و ایمنی نيروی انسانی:    -6-7

شورایعالي حفاظت فني و دستورالعمل اجرایي آیين نامه مذکور؛  1389مطابق با آیين نامه ایمني امور پيمانکاری مصوب  -1-6-7

پيمانکار موظف است  قبل از انعقاد قرارداد مدارک اخذ گواهي تعيين صالحيت پيمانکاری عمليات معدنکاری و صالحيت ایمني، کار 

موده و اصل گواهي دریافت شده را ضميمه در معادن زغالسنگ زیرزميني از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان سمنان را اخذ ن

مناقصه نسبت به تهيه طرح  قرارداد نموده و تحویل کارفرما نماید، پيمانکار مي بایست در زمان تهيه و تکميل مدارک فني شرکت در

 اقدام نموده باشد.   (H SE PLANایمني، بهداشت شغلي و زیست محيطي) 

 چنانچه پيمانکار در مدت زمان تعيين شده موفق به اخذ گواهي نامه صالحيت پيمانکاری و صالحيت ایمني کار در معادن تبصره:

زغالسنگ زیر زميني نگردد قرارداد فسخ ، و کليه خسارت های وارده و تضامين پيمانکار به نفع کارفرما ضبط و پيمانکار حق هرگونه 

   دارد. اعتراضي را از خود سلب وساقط مي

مدرکي زنده و پویاست که در تمام مدت اجرای پيمان و عمليات اجرایي در حال بازنگری و اصالح مي  H SE PLAN: 1توضيح 

 باشد و یکي از اجزاء مهم در کنترل عمليات محسوب مي گردد که از زمان تجهيز پروژه تا خاتمه کار عمليات را همراهي نماید. 

بکار  ت، نسبت به تهيه و تحویل تجهيزات حفاظت انفرادی و ایمني به پرسنلي که تحت امرش مشغولپيمانکار موظف اس  -2-6-7

 های ایمني شرکت کارفرما اقدام نماید.   مي باشند در ابتدای و در طول زمان اجرای قرارداد، طبق ضوابط و دستورالعمل

 ، چکمه یا کفش ایمني، عينک، لباس کار و...  متناسب با  منظور از تجهيزات حفاظت انفرادی: کاله ، ماسک، دستکش :  2توضيح

شغل هر فرد مي باشد که پيمانکار در ابتدا و طول زمان قرار داد نسبت به تحویل آنها بر حسب سهميه ساالنه، مطابق قانون کاراقدام 

  خواهد نمود .

  نل استفاده نماید مي بایست، نسبت به معرفي یکنفر پرس 25پيمانکار در صورتيکه برای انجام تعهدات خود بيشتر از -3-6-7

نفر مهندس معدن که صالحيت فني آن به تأیيد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نيز واحد ایمني کارفرما رسيده باشد به عنوان 

 مسئول ایمني، نجات وتهویه به کارفرما معرفي نماید . 

فرتجاوز نماید مي بایست یک نفر نيروی مجرب معدني بعنوان بازرس ایمني و ن 50چنانچه تعداد پرسنل  پيمانکار از -4-6-7

 کانال کش تهویه معرفي و زیر نظر سرپرست ایمني معدن انجام وظيفه نماید. 

 مسئول ایمني پيمانکار به عنوان رابط آموزشي نيز مي باشد ضمن اینکه عالوه برتهيه پرونده آموزشي افراد و همکاری:  1تبصره 

  بت به همکاری الزم با واحد ایمني شرکت برای تکميل پرونده های معاینات ادواریسواحد آموزش کارفرما مي بایست نبا 

   کارگران نيز اقدام نماید.

مسئول ایمني پيمانکار موظف است برنامه آموزشي خود را هفتگي بر اساس نياز سنجي انجام شده )اعالم نياز کارگران  -5-6-7

به واحد آموزش شرکت اعالم و نسبت به برگزاری آموزش های الزم  (هر بخش در خصوص آموزش کار مرتبط با هر بخش 

 های الزم در حوادث به وجود آمده بر عهده وی و پيمانکار خواهد بود. پيگيری نماید زیرا عواقب ناشي از عدم انجام آموزش 
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پيمانکار موظف است تمامي افرادی را که در اجرای عمليات معدني جذب مي نماید ابتدا طي یک درخواست کتبي به -6-6-7

معدن طزره معرفي نماید تا پس از انجام آموزش های ایمني کار در معادن زیرزميني زغال سنگ ) حداقل  H  S E واحد ایمني و

معدن طزره مجاز به استخدام و به کارگيری   H S E ب حداقل امتياز الزم با تأیيد واحد ایمني وو نيز کس (عتاس 24مدت  به

 خواهد بود. 

آئين نامه های کارهای سخت و زیان آور حفاظت و بهداشت  19پيمانکار موظف است طبق قوانين وزارت بهداشت و ماده  -7-6-7

قانون تامين جتماعي قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور، کارگران جدیدالورود و یا کارگراني که مي خواهند   90کار و ماده 

را تحت انجام معاینات پزشکي قرار دهند تا از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب  به اینگونه کارها گمارده شوند "جدیدا

ماه پرونده سازی مذکور را انجام و نتایج را به ایمني کارفرما تحویل  با کار به کارگيری شوند. پيمانکار باید حداکثر ظرف مدت یک

   نماید.

نيروهای تحت امر پيمانکار به عهده وی خواهد بود و موظف است، نسبت  تمامي هزینه های آموزشي و معاینات ادواری -8-6-7

به معرفي پرسنل و انجام برنامه های آموزشي و معاینات ادواری براساس برنامه های ابالغي از طرف آموزش و ایمني و بهداشت 

   شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي اقدام الزم را بعمل آورد.

 سبت به انجام معاینات ادواری اقدام و هزینه آن را از محلنسط پيمانکار، کارفرما انجام ام ور فوق تودر صورت عدم  : 2صره تب

   مطالبات پيمانکار کسرخواهد نمود.

پيمانکار مي بایست کليه اصول و  مقررات و دستورالعمل های ایمني را در مورد خود و افراد تحت امرش رعایت نماید و : 3تبصره

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

ام، اجرا و رعایت کليه تعهدات پرسنلي، ایمني، خدماتي و سایر موارد براساس قوانين، اسناد فوت بوجود آید پيمانکار مکلف به انج

مناقصه و متن قرارداد بوده و موظف است در مراجع قانوني حاضر و جوابگوی مقامات مربوطه و اوليای دم باشد . در صورتي که 

وارد آید پرداخت کليه خسارات  (ایي و یا به هرنحویمحاکم قض ذر خست اراتي به کارفر ما)در راستای احکام صتادرهاز این ره گ

وارده برعهده پيمانکار  بوده و کارفرما مختار است ميزان خسارت را )برابر نظر کارشناسان خود)برآورد و از محل مطالبات و یا 

 ده سلب وساقط مي نماید. سپرده پيمانکار بردا شت نماید و پيمانکار حق هر گونه اعترا ضي را از خود در حال و آین

 حفظ و صيانت از نيروی ک ار وظيفه کليه افراد بوده و بایستي ایمني و سالمت پرسنل سرلوحه کار قرارگيرد. در صورتي-9-6-7

 وضعيت ایمني مجموعه بنحوی باشد که ایمني و سالمت پرسنل در معرض خطر جدی قرارگيرد، ادامه کار پيمانکار در کميته  که

 از معاونت معدني شرکت ، مدیر دفتر نظارت، مدیر ایمني و بهدا شت و مدیر معدن طزره مورد برر سي قرار گرفته و شکلای مت

 نتيجه جهت تصميم مقتضي به مدیریت محترم عامل شرکت کارفرما منعکس و بر اساس دستورات ایشان اقدام خواهد شد. 

نفر ازافراد  5دهد؛ تيم نجات غير موظف متشتتکل ازتعداد حداقل  پيمانکار مي بایستتت تيم نجات غير موظف تشتتکيل  -10-6-7

مجرب، آموزش دیده و مورد تائيد ایمني و بهداشت کارفرما باشدکه آموزشهای الزم را در این خصوص بطور کامل فرا گرفته اند، و     

 جات معدن طزره انجام وظيفه نمایند.در زمان بروزحوادث، زیر نظر مسئول ایمني پيمانکار و طبق برنامه ریزی سرپرست ایمني و ن
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شاني    تحویل -11-6-7 سولهای آتش ن ستمر          کپ شاني و انبار معدن طزره و نيز کنترل و بازدید م شن سمت، از آت سب با هر ق منا

 کپسول ها و قراردادن آن در اماکن مختلف معدن و آموزش پرسنل جهت استفاده و اطفاء حریق برعهده پيمانکار مي باشد.

 رداد بر عهده کارفرما مي باشد . تمامي هزینه های شارژ و تعمير کپسول های اطفاء حریق در مدت زمان قرا :3توضيح

پيمانکار موظف ا ستتت، یک نفر پر ستتتار جهت ارائه خدمات پر ستتتاری معرفي و بکارگيری نماید تا تحت نظر کارفرما  -12-6-7

 وطبق ضوابط و دستور العملهای ایمني شرکت کارفرما انجام وظيفه نماید. 

محيط زیستتت و  ان خود تمامي قوانين و دستتتور العمل های مربوط بهپيمانکار موظف استتت در محدوه معدني محل پيم-13-6-7

 منابع طبيعي را تماماً اجرا نماید.

چنانچه کارفرما به واسطه موارد ذکر شده در قرارداد مانند ایمني و سایر نواقص، تصميمي مبني بر تعطيلي و جلوگيری از -14-6-7

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

   تعهدات بخش پرسنلی:-7-7

پيمانکار متعهد خواهد شتتد که برای کارگران تحت امر خود حتماً یک برگ فيش حقوقي در پایان هر ماه صتتادر و به آنان  -1-7-7

حسن انجام کار آن ماه   تحویل دهد و در صورت عدم تحویل در هر نوبت، و ارسال شکایت کارگری مبني براین موضوع، قسمتي از     

  برابر نقطه نظرات دستگاه نظارت از حساب پيمانکار کسر خواهد شد.

پيمانکار مکلف است، ماهيانه تصویر ليست و فيش واریزی حق بيمه پرسنل) سازمان تأمين اجتماعي( به دستگاه نظارت و  -2-7-7

 واحد آموزش کارفرما ارائه نماید.

 استراحت و تامين مایحتاج پرسنل تحت امر پيمانکار بر عهده پيمانکار مي باشد.تجهيز و نگهداری محل  -3-7-7

پيمانکار اعالم مي نماید که در طول مدت قرارداد توان مالي پرداخت حداقل دو ماه متوالي دستمزد و حقوق و مزایای پرسنل  -4-7-7

پيمانکار از طرف کارفرما ندارد و  نباید این  وضعيت های خود را دارد و این موضوع هيچ ارتباطي به پرداخت یا عدم پرداخت صورت

  امر باعث تأخير در حقوق کارکنان تحت امر پيمانکار شود.

طبق بند فوق پس از دو ماه برای کارفرما امکان پرداخت کامل صورت وضعيت مقدور نباشد، پيمانکار با درخواست  چنانچه: 1تبصره

رسنلي و نيز ليست حق بيمه به کارفرما مراجعه نموده و کارفرما نسبت به پرداخت مبالغ از محل کتبي و ارائه ليست حقوق و مزایای پ

 مطالبات و طبق مستندات ارائه شده اقدام خواهد نمود.

صره  سایر        :2تب ساب کليه حقوق و مزایای،بيمه و ضوع قرارداد را با احت ست، هزینه انجام عمليات مربوط به مو موارد پيمانکار ميبای

سال  سبه نماید و کارفرما هيچگونه مبلغي خارج از  بهای اعالمي    1400 مربوط به  شاغل( محا پيمانکار از این  )اجرای طرح طبقه بندی م

سال   سال   1400بابت تا پایان   ستمزد اعالمي از       1401پرداخت نخواهد نمود و از ابتدای  شات حقوق و د سب ميزان افزای برح

تورم و افزایش قيمت کاال و خدمات، تأثير آن بر روی قيمت پایه هر یک از پارامترهای عمليات  ستتوی هيئت دولت ودر نظر گرفتن

 معدنکاری توسط کارفرما محاسبه و نسبت به اصالح مبالغ ریالي قرارداد اقدام خواهد شد.

کار و تعاون،  و قوانين اداره  حقوق مستمر و غير مستمر کارگران تحت امر خود را برابر ضوابط تمامي پيمانکار مي بایست -7-7-5

 و سازمان تأمين اجتماعي رأساً پرداخت نماید و در این رابطه کارفرما هيچگونه تعهدی )طرح طبقه بندی مشاغل( اجتماعي  رفاه
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اف پيمانکار، کارفرما حق دارد، راساً دستمزد کارکنان را در حضورنماینده پيمانکار)چنانچه مطالباتي . در صورت استنکنخواهد داشت

 داشته باشد(، با در نظر گرفتن ميانگين مبالغ پرداختي در ماههای گذشته به پرسنل پيمانکار و از محل مطالبات یا تضمينهای  وی 

طار کتبي کارفرما از حضور خودداری کند، کارفرما راساً پرداخت مزبور را انجام خواهد پرداخت کند و در صورتيکه پيمانکار با وجود اخ

داد و پيمانکار حق هرگونه اعتراض بر این عمل و مبلغ پرداختي و تعداد کارگران و ميزان استحقاقي آنان را از خود سلب و ساقط مي 

  نماید.

نفر از کارشناسان، بازرسين و بازدیدکنندگان  10انضمام تعداد حداقل  پيمانکار موظف است که کليه پرسنل خود را به -7-7-6

وسایر پرسنل که از طرف کارفرما در طي مدت قرارداد در تونل های معدن کالریز حضور پيدا مي کنند )بي نام( را با هزینه خود، بيمه 

  ا تحویل نماید.مسئوليت مدني نموده و تصویر بيمه نامه مربوط را به امور قراردادها کارفرم

پيمانکار بهتر است در زمان خرید بيمه مسئوليت مدني با مشاوره و راهنمایي امور قراردادهای کارفرما براساس پارامترهای توضيح: 

الزم در عمليات معدنکاری زیر زميني )استخراج ، پيشروی، تعميرات و ...( اقدام نماید تا در زمان وقوع حوادث متحمل خسارت در    

    د پيش بيني نشده نگردد.موار

   پيمانکار مکلف است از کارکنان ایراني و یا کارکنان بيگانه دارای پروانه اقامت و اجازه کار استفاده نماید.  -7-7-7

طبق قوانين اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيمانکار ملزم به تحویل یک وعده غذای گرم به کارگران و پرسنل تحت امر   -7-7-8

خود در شبانه روز مي باشد لذا کارفرما در صورت دایر بودن رستوران در منطقه طزره و معدن کالریز با درخواست کتبي پيمانکار 

در دو وعده ی )نهاری و شام( همکاری الزم را با پيمانکار خواهد داشت و هزینه هر پرس غذای تحویلي :نسبت به تحویل غذای گرم

  آشپزخانه طزره مي باشد که از حساب پيمانکار کسرمي گردد. ارپيمانکمعادل قيمت خرید از 

 الزم به ذکر است هزینه های خدمات رفاهي توسط کارفرما در قيمت کارشناسي لحاظ خواهد شد. -7-7-9

   تعهدات بخش خرید ، تجهيزات، مواد مصرفی، خدمات و پشتيبانی:  -8-7

   دستگاه خودرو مناسب تهيه نماید. خدمات پشتيباني و تدارکاتي خود یکپيمانکار متعهد ميگردد جهت انجام  -1-8-7

کليه ماشين آالت و خودروهای پيمانکار که در منطقه مشغول فعاليت مي باشند، باید دارای بيمه شخص ثالث و معاینه  -2-8-7

 هر کدام از موارد فوق موجب جلوگيری از ترددفني باشند ورانندگان آنها نيز مي بایست گواهينامه معتبر ارائه نمایند که نداشتن 

 سارات وارده از محل مطالبات و یا ت ضامينما کليه خسارت به کارفرود. در صورت بروز حادثه و ورود خآنها در منطقه خواهد ب

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

رد تصریح شده در قرارداد، تهيه و تأمين کليه لوازم، تجهيزات ، مصالح مصرفي، ابزار مربوطه و همچنين غير از موا-3-8-7

 تعميرات و سرویسکاری کليه ماشين آالت و تجهيزات مربوط به انجام قرارداد بر عهده پيمانکار خواهد بود. 

از ماشين آالت، تجهيزات و وسایل تحویلي نياز به  چنانچه در مدت زمان قرارداد و اجرای عمليات معدنکاری برخي :1تبصره

تعميرات اساسي پيدا کند با درخواست کتبي پيمانکار موضوع در کميته ای متشکل از کارشناسان شرکت مطرح و درخصوص درصد 

 قصور و سهم هریک از طرفين در جبران خسارت وارده تصميم گيری و نهایتاً نسبت به تعميرات اقدام خواهد شد. 
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وانتيالتور و برزنتهای مورد نياز در عمليات معدنکاری در زمان شروع قرارداد توسط کارفرما بطور کامل تحویل پيمانکار  -4-8-7

   سرویسکاری آنها برعهده پيمانکار خواهد بود.خواهد شد و پس از شروع قرارداد تامين، نصب، تعویض و 

بخشي از کارگاه نجاری و تجهيزات موجود در کارگاه بانضمام یک عدد اره فلکه های موجود طي صورتجلسه ای توسط  -5-8-7

 کارفرما تحویل پيمانکار ميگردد  و انجام کليه امور مربوط به نجارخانه بر عهده پيمانکار خواهد بود. 

 آالت مورد نياز:    دات تامين، تعمير و نگهداری ماشينتعه -9-7

ضوع قرارداد  انجام کليه عمليات معدنکاری در محل های تعيين شده  اعم از ا ستخراج زغال برا ساس مفاد مو -1-9-7

هد شد، بر این سنگ،پيشروی  سينه کارهای تونلي ، تعميرات و تخریب تونلي، خدمات فني و سایرموارد به پيمانکار واگذار خوا

، باالبرهای (لي )لکوموتيوهای برقينقل تو ن زات حمل ويا مل تجهياز شين آالت مورد نيزات و ماشکار فر ما بخشي از تجه اساس

صراحتاً در متن اسناد مناقصه و قرارداد  ين آالتي کهایر تجهيزات و ماش، لودر های تونلي و س (LV D 34، وینچ 1200تونلي ) وینچ 

سه ای فر بعنوان نماینده وی، طي صورتجلاست را در ابتدای قرارداد با حضور نمایندگان کارفرما و پيمانکار و یا یک ن ذکر شده

قرارداد ،پيمانکار متعهد ميگردد ما شين آالت  ست برداری نموده و با درج شرایط فعلي تحویل پيمانکار مي نماید. پس از شروعيل

ميگردد را حفظ و نگهداری و تعمير نماید، چنانچه  که طبق صورتجل سه تنظيمي به وی تحویل ، تجهيزات و سایر و سایل تحویلي

کارفرما ميزان خسارت پيمانکار نظریه د ستگاه نظارت  در طول زمان قرارداد به آنها خسارتي وارد آید و یا مفقود گردد، بر اساس

   شد.  خواهد سرمطالبات و یا تضامين پيمانکار کشخص و هزینه آن از محل م

ضيح  مراقبت، حفاظت و نگهداری، تعمير و جایگزیني کليه لوازم و تجهيزات موجود در محدوده پيمان بر عهده پيمانکار استتت، : تو

هرچندکه در صورتجلسه  تحویل تجهيزات ذکر نشده باشد و اگر به هر نحو لوازم، تجهيزات، ماشين آالت دچار خسارت شده و یا        

مسئوليت آن برعهده پيمانکار مي باشد و چنانچه پيمانکار نسبت به تعمير و یا جایگزیني آن ها اقدام ننماید، خسارت     مفقود گردد  

ضي را از        شد و پيمانکار حق هر گونه ادعا و اعترا سر خواهد  ضامين پيمانکار ک سط کارفرما برآورد و از محل مطالبات و یا ت وارده تو

  خود سلب و ساقط مي نماید.

برعهده کارفرما  (هزینه برق م صرفي ما شين آالت و تجهيزات برقي در کليه عمليات معدنکاری ) بيرون و داخل تونل ها صره:تب

پيمانکار مي باشد و اگر  برعهده( است و  هزینه سایر سوخت های مورد استفاده) روغن سوخته ، گازوئيل، نفت،گازو بنزین

  هزینه های آن محاسبه و از صورت های مالي پيمانکار کسر خواهد شد.مواردمذکور توسط کارفرما تأمين شود، 

موجود در محل تونل ها با شرایط فعلي و طي صورتجلسه ای تحویل پيمانکار خواهد  (سرند های زغالریز )ثابت و لرزان-2-9-7

  خواهد بود.پيمانکار از بر عهده شد بدیهي است پس از تحویل تمامي هزینه های تعمير و نگهداری و تهيه کليه لوازم مورد ني

چنانچه هر یک از تعهدات پيمانکار اعم از تعمير ، سرویسکاری، تهيه و خرید لوازم مصرفي ، سوخت و یا هر موردی که -3-9-7

ارد صراحتاً در متن اسناد مناقصه ذکر نشده است ، توسط کارفرما صورت پذیرد کليه هزینه های خرید، حمل،  انبارداری وسایر مو

  محاسبه و  مبالغ ریالي آن در صورت وضعيت های ماهانه پيمانکار اعمال و کسر خواهد شد .

 تعهدات كارفرما:  (8ماده 

 سرویس  کارفرما وسيله نقليه رفت و برگشت کارکنان پيمانکار را با ميني بوس و اتوبوس  از شهرهای همجوار و در زماني که -1-8
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معدن رزمجای  دهي پرسنل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در حال انجام مي باشد، تا محل ساختمان اداری طزره و تونل های

تونل  گران پيمانکار در ابتدا و انتهای هرشيفت از حمامغربي و بر عکس فراهم خواهد نمود، الزم به ذکر است سرویس دهي کار

  کارفرما مي باشد . سکوني و آ شپزخانه مرکزی منطقه طزره و بالعکس،  با ميني بوس بر عهدهبزرگ تا محل ساختمان های م

اس در اختيار قرار کارفرما جهت استحمام و تعویض لباس تمامي کارکنان پيمانکار امکانات حمام و محل مناسب تعویض لب -2-8

 خواهد داد، در ضمن کليه هزینه های مربوط به حمام از از قبيل کارگر حمامي، سوخت مواد شوینده و ... برعهده کارفرما ميباشد. 

پرسنل و کارگران پيمانکار در  (کارفرما متعهد مي گردد نسبت به واریز مبلغ بيمه ای )درصد سهم مشاغل سخت و زیان آور -3-8

اني که پيمانکار با شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي قرارداد داشته، با ارائه مدارک  و مستندات مبني بر کار در بخش مدت زم

   زیر زميني معدن رزمجای غربي اقدام و هزینه مربوط را واریز نماید.

مانکار نباشد و متحمل خساراتي کارفرما متعهد خواهد شد که درشرایط خاص و همچنين مواردی که به جهت سهل انگاری پي -4-8

 شود، نسبت به بررسي مورد اقدام و برابر نظر کميسيون معامالت کارفرما اقدام خواهدگردید. 

ت و یا پس از اتمام قرارداد در شرککارفرما هيچگونه تعهدی ن سبت به ا ستخدام پر سنل پيمانکار در مدت زمان قرارداد  -5-8

   نخواهد داشت.معادن زغالسنگ البرز شرقي 

اینچ و باالتر به همراه تمام  2، ریل با متعلقات، لوله (، بغل بند آرک، کفي و کرپي )در تمام نمره ها (تهيه آرک ) در تمام ابعاد -6-8

 متعلقات و وانتيالتور با کارفرما مي باشد. 

سایرموارد موجود و مورد نياز عمليات معدنکاری را کارفرما در زمان شروع قرارداد کليه ماشين آالت، تجهيزات، لوازم کار و  -7-8

با شرایط فعلي و طي صورتجلسه ای تحویل پيمانکار خواهد نمود. چنانچه اجناس و اقالم تحویلي فرسوده بوده یا شرایط کار 

اقدام به تعمير یا تعویض  رنداشته باشند با برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان کارفرما و پيمانکار و پس از برآورد ریالي ،پيمانکا

و یا جایگزیني نموده و مبالغ هزینه های مربوطه با ارائه فاکتور و مستندات الزم از طرف پيمانکار به حساب وی واریز خواهد شد و 

  موارد تعهدی نخواهد داشت. پس از آن کارفرما در خصوص کسری تجهيزات، تعميرات، جایگزیني و سایر

 ا هزینه آن از محل تونل های معدن رزمجای غربي تا کارخانه زغالشویي به عهده کارفرما مي باشد . حمل زغالسنگ و ی -8-8

 تأمين هوای فشرده جهت کليه عمليات معدن کاری بر عهده کارفرما است.  -9-8

گری ، تعميرات انجام کليه خدمات مربوط به برق بيروني، برق تونلي، خدمات آبکشي ، پمپ چي، خدمات جوشکاری، آهن -10-8

   واگن، تعمير و نگهداری نوار نقاله برعهده  کارفرما مي باشد. 

   سایر شروط: (9ماده 

یا نماینده وی روزانه جهت اخذ ابالغيه ها و مکاتبات انجام شده في مابين با کارفرما به  "پيمانکار موظف است شخصا-1-9

  واقب ناشي از عدم مراجعه برعهده ایشان است .دبيرخانه و دفتر نظارت منطقه طزره مراجعه نماید و ع

پيمانکار اقرار مي نماید ضمن بازدید از کليه تونل هاو حفریات زیر زميني، کارگاه های استخراج، سينه کارهای پيشروی  -2-9

 قرارداد و نيز اطالع کافي وبخش هایي که نياز به تعميرات دارد و ... و نيز با در نظر گرفتن،  سایر شرایط فني کار، او ضاع و احوال

 و کامل از نوسانات قيمت، اقدام به پيشنهاد قيمت نموده است و به عذر عدم اطالع ،نميتواند در آینده متعذر گردد یا مبلغي اضافه
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ماید. چنانچه از این رهگذر خسارتي به کارفرما وارد شود پيمانکار مسئول جبران خسارت وارده خواهد بر بهای قرارداد مطالبه ن 

                                                                                                                         بود. 

محل کار به دقت بازدید بعمل آورده و نسبت به کليه عوامل جغرافيایي و طبيعي و آب و پيمانکار اقرار مي نماید که از  توضيح: 

هوایي ، پرسنلي، فني، ایمني، تجهيزاتي و سایر شرایط عمومي پيمان و اجرای کار ؛ آگاهي کامل داشته و همچنين از قوانين و 

ماعي، دارایي، عوارض، بيمه مسئوليت، بهداشت، محيط زیست مقررات مربوط به انجام موضوع قرارداد ) قانون کار، بيمه تأمين اجت

 آگاهي الزم را دارد.   (و آخرین مصوبات و قوانين مربوطه

 تعيين آناليز زغالسنگ استخراجی:  (10ماده 

تعيين آناليز کيفي زغالسنگ استخراجي برعهده آزمایشگاه کارفرما است و مبنای محاسبات ميانگين کيفي، زغالسنگ تحویل شده 

تن زغالسنگ حمل شده به کارخانه زغالشویي، نتایج آناليز خاکستر توسط کارفرما به  300در هر ماه خواهد بود. به ازای هر 

  ار نيز موظف است پيگير نتایج کيفي خاکستر باشد.پيمانکار اعالم خواهد شد و پيمانک

 مالک توزین زغالسنگ استخراجی:  (11ماده 

مالک توزین زغالسنگ استخراجي، باسکول کارخانه زغالشویي کارفرما واقع در منطقه مهماندوست مي باشد که درستي و عدم 

 نقص آن کنترل و مورد تأئيد طرفين قرار گرفته است. 

صره :   ضوع ماده     پيما تب سکول )مو صحت قبوض با ضوع ماده   ( 11نکار، کارفرما را در  شگاه ذغال )مو امين  (10و آناليز کيفي آزمای

 خویش قرار داده و نظر وی را از هر جهت در حق خود نافذ، و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي نماید.

 ( تضامين قرارداد :12ماده  

 تضمين انجام تعهدات -1-12
( درصد از مبلغ قرارداد را جهت تضمين انجام تعهدات به کارفرما 5پيمانکار موظف است همزمان با امضای این قرارداد، معادل پنج)

 ارائه دهد. این تضمين پس از خاتمه موضوع قرارداد به پيمانکار مسترد خواهد شد.

 تضمين حسن اجرای كار -2-12

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

  درخواست و قراردادکامل  صورت اجرای ست درا بدیهيانجام کار کسر و مابقي پس از کسر کسور قانوني قابل پرداخت خواهد بود، 
در صورت تامين در پایان قرارداد اب از سازمان تامين اجتماعي، ناظر قرارداد و مدیر دفتر نظارت و ارائه مفاصاً حستائيد پيمانکار و  

  گردید.خواهد  پرداختبه پيمانکار نقدینگي 

 تضمين تحویل تجهيزات و ماشين آالت:  -3-12
 .ریال( برآورد  00،000،000،000ریال)............ کليه تجهيزات و ماشين آالت مندرج در صورتجلسه، با شرایط فعلي به مبلغ 

قيمت شده و تحویل پيمانکار گردید و پيمانکار موظف است همزمان با امضای این قرارداد، معادل مبلغ فوق تضمين مناسب به 

کارفرما ارائه دهد. مقرر گردید در پایان قرارداد تجهيزات طبق صورتجلسه زمان تحویل به پيمانکار مسترد گردد که در این خصوص 

حویلي حفاظت کامل بعمل آورده و در صورت مفقود شدن، خرابي یا استهالک تجهيزات، پيمانکار پيمانکار موظف است از اموال ت

 موظف به جایگزیني آن خواهد بود و در غيراین صورت مبلغ خسارت طبق نظر کارشناسان کارفرما برآورد مي گردد و معادل آن از 
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 تضميني که توسط پيمانکار سپرده شده، کسر و اخذ خواهد گردید.

  :محل اجرای پيمان و نوسانات قيمت و دستمزد ( موقعيت جغرافيایی13ماده 

، فني، ایمني، پيمانکار اعالم و اعتراف مي نماید نسبت به کليه عوامل جغرافيایي و طبيعي و آب و هوایي، حقوق و دستمزد پرسنلي

تجهيزاتي و سایر شرایط عمومي پيمان و اجرای کار؛ آگاهي کامل داشته و همچنين مي بایستي از قوانين و مقررات مربوط به انجام 

موضوع قرارداد ) قانون کار، بيمه تأمين اجتماعي، دارایي، عوارض، بيمه مسئوليت، بهداشت،محيط زیست و آخرین مصوبات و قوانين 

آگاهي داشته در ضمن تمام مبالغ مندرج در قرارداد با مبالغ پيشنهادی وی در اسناد قرارداد یکسان و همخواني داشته و مربوطه( 

کليه مبالغ با در نظر گرفتن تمامي شرایط فني، خدمات مندرج در اسناد قرارداد، اوضاع احوال قرارداد و نيز با اطالع کافي و کامل از 

 تمزدکارگری( اقدام به عقد قرارداد نموده است و به عذر عدم اطالع نمي تواند در آینده نوسانات قيمت )حقوق و دس

متعذر گردد یا از اجرای قرارداد خودداری نماید یا مبلغي اضافه بر بهای موارد مندرج در قرارداد، در مدت زمان قرارداد مطالبه نماید 

  مانکار مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.چنانچه از این رهگذر خسارتي به کارفرما وارد شود پي

  ( خسارت جانی و مالی :14ماده 
چنانچه پيمانکار و یا کارگران تحت امر پيمانکار در هنگام اجرای پيمان در محلهای کارفرما خسارت و یا ضرر و زیاني به -1-14

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

ما مجاز خواهد بود خسارت وارده را از محل کارکرد ماهيانه، مطالبات پيمانکار یا تضمين وی کسر نماید. جبران اقدام ننماید، کارفر

 پيمانکار حق هيچگونه اعتراضي رادر این خصوص نخواهد داشت. 

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

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

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

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

  موارد هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
  مسئوليت کيفری و حقوقي حوادث ناشي از موضوع قرارداد بعهده پيمانکار مي باشد.-3-14

 ( حق فسخ قرارداد :15ماده 
، کارفرما طي یک اخطار کتبي خواستار انجام تعهد و جبران وضع در صورتي که پيمانکار مرتکب نقض تعهد در موارد ذیل گردد

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

                                                            ننماید، کارفرما مي تواند قرارداد را فسخ نماید.
 روز. 3رها کردن و یا تعطيل کردن کار بدون وجود علل قهری بيش از  -1-15

 انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اخذ مجوز و اجازه کتبي از دستگاه نظارت کارفرما. -2-15

  ارفرما.عدم توانایي فني پيمانکار برای انجام موضوع قرارداد، به تشخيص ناظر و کارشناسان ک -3-15

 تأخير در شروع یا اتمام کار. -4-15

  سهل انگاری و بي توجهي پيمانکار در اجرائ هر یک از مفاد قرارداد. -5-15

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

 نماید که در اینصورت کارفرما مبلغ قرارداد را به نسبت موارد انجام شده تعهد، به پيمانکار پرداخت خواهد نمود و پيمانکار حق 
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 هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط مي نماید.

 مراجع حل اختالف : ( 16ماده 
 مذاکره  قید، موضوع ابتدا از طرمفاد قراردا ريو تعب رياختالف در تفس ایقرارداد  یدر صورت بروز هرگونه اختالف در خصوص اجرا

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

 هد شد. خوا یريگيپ

 (شرایط فورس ماژور :17ماده 

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

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

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

 مسئوليتي در مورد خسارتهای وارده به طرف مقابل را ندارند. 

ای در صورتي که انجام تعهدات پيمانکار به سبب فورس ماژور ناممکن گردد و بيش از سه ماه ادامه یابد یا کارفرما ادامه کاره

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

 ( افزایش و یا كاهش :18ماده 

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

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

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

 ده در این قرارداد مطالبه نمایند. هر عنوان دیگر اضافه مبلغي را عالوه بر بهای تعيين ش

 ( دستگاه نظارت :19ماده 

ناظر مقيم قرارداد جهت نظارت بر عمليات موضوع قرارداد از نظر کمي و کيفي مدیر منطقه طزره مي باشد که نظارت بر  -1-19

  عملکرد روزانه و ماهانه پيمانکار خواهد داشت.

نظارت کلي، جامع و کامل بر عملکرد و تایيد صورت وضعيت های پيمانکار و نظارت مدیر قراردادها و نظارت شرکت جهت  -2-19

  بر تضامين پيمانکار تعيين ميگردد.

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

ارت و در صورت تکرار و عدم توجه پيمانکار به گزارش ناظر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید به جریمه نقدی با نظر دستگاه نظ

  و هرگونه خسارتي که از این رهگذر به کارفرما وارد شود بعهده پيمانکار بوده و نظر ناظر مقيم الزم االجرا است.

 ( امانتداری: 20ماده 
ر رعایت دقيق اخالق و رفتار اسالمي را نموده و وسایل تحویلي کارفرما را به بهترین پيمانکار متعهد و ملزم ميگردد که در محيط کا

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

  ( واسطه و داللی: 21ماده 

پيمانکار اعتراف ميکند که بابت قرارداد منعقده با کارفرما واسطه ای وجود نداشته و حق داللي و کميسيون نپرداخته و نخواهد  

 پرداخت. چنانچه خالف این مطلب به نحوی معلوم شود،کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و یا مطالبه خسارت بنماید.
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 ( واگذاری به غير: 22ماده 
 پيمانکار به هيچ وجه و تحت هيچ شرایطي حق واگذاری کل یا جزء پيمان به غير را ندارد.

 ( رعایت اصول ایمنی و الزامات زیست محيطی:23ماده 

ها، الزامات ایمني و زیست محيطي در طول مدت قرارداد مي باشد. هر گونه پيمانکار مکلف به رعایت کليه مقررات، دستورالعمل

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

  عهده و به هزینه پيمانکار خواهد بود.

 ( حقوق دولتی و كسور قانونی :24ماده 
کليه کسورات قانوني، قراردادی و حقوق دولتي ناشي از اجرای این قرارداد از جمله بيمه، ماليات، حوادث ناشي از کار و غيره بعهده 

 پيمانکار ميباشد.

 ( الزامات حراستی :25ماده 

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

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

 .عدم اجرای آنها پاسخگو مي باشد

 نشانی طرفين و ابالغيه ها : (26ماده 
( روز قبل از 15نموده اند که موظف هستند در صورت تغيير نشاني پانزده ) نشاني طرفين همان است که در صدر این قرارداد اعالم

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

 فت شده تلقي ميگردد.کليه مکاتبات، اوراق و ابالغيه ها به نشاني صدرالذکر، قانوني و دریا

  نسخ قرارداد : (27ماده 
قرارداد حاضر در ... ماده و .. تبصره و در دو نسخه متحدالمتن در محل اقامت کارفرما تنظيم، امضاء و مبادله گردید است.صرفاً 

کليهاطالعات و مندرجات تایپي آن که به امضاء صاحبان امضاء مجاز طرفين رسيده است معتبر و مالک عمل خواهد بود و هرگونه 

دون امضاء صاحبان امضای مجاز طرفين فاقد اعتبار خواهد بود که جملگي در حکم واحد مي باشند و قلم خوردگي و الک گرفتگي ب

 حاکم بر روابط حقوقي طرفين خواهد بود. 
  

  خوانده شد و مورد تأیيد است       امضاء                                             
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ارزشيابي متقاضيان بر اساس مواد ده گانه ذیل انجام خواهد پذیرفت ؛ الزم است متقاضيان با توجه به اینکه 

 قرار دهند.« ب »مدارک مربوط به هرکدام از بندها را تهيه و در پاکت 
 

 

باشد و ارائه گواهي تعيين صالحيت پيمانکاری عمليات معدنکاری و صالحيت ایمني  50نصاب امتياز برآورد باید حداقل :حد توضیح 

 کار در معادن زغالسنگ زیرزميني از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعي شرط الزم جهت بررسي فني متقاضي مي باشد و در صورت

 فني پيمانکار انجام نمي گيرد و صالحيت پيمانکار مورد تایيد نمي باشد.عدم ارائه گواهي نامه های فوق، بررسي 
 

صحت و درستي تمامي مدارک پيوست را تأئيد و اقرار مي نمایم چنانچه  --------------------اینجانب 

خالف هریک از موارد ثابت شود ضمن فسخ قرارداد در هر زمان کليه عواقب و مسئوليت های بعدی آن را بعهده 

 ميگيرم. 
 

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

 
  

 معيارهای ارجاع کار ردیف
 امتياز

 مبنا

 

 امتياز

 اخذ شده 
 

ط به همراه تخصص های الزم مرتبط با نوع فعاليت پيمانکاری مربواستفاده و بکارگيری افراد و کادر مجرب، با داشتن  1

 ذکر اسامي ، تخصص و سوابق

15  

  15 داشتن توانایي و مهارت فني از طریق بررسي مدارک تخصصي مرتبط و سوابق کاری پيمانکاری 2

 

ک مثبته در طریق اخذ و بررسي مدارداشتن توانایي مالي و اقتصادی پيمانکاران با توجه به عملکرد سالهای گذشته از  3

 این رابطه

15  

 

در  ایمني –ایمني پيمانکاران از جمله سابقه حوادث و مشکالت بهداشتي  –در نظر گرفتن عملکرد گذشته بهداشتي 4

 همان شرکت و یا خارج از آن که باید مورد توجه جدی قرار گيرد

15  

 

  HSE PLAN 5ارائه پالن ایمني و بهداشت 5

  10 سابقه کار اجرایي در شرکتهای زغالسنگي 6

  15 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي فني و ایمني از داشتن تائيد صالحيت 7

  5 دارا بودن طرح طبقه بندی مشاغل 8

  5 مراجعه به دفتر فني و نظارت شرکت به منظور کسب اطالعات فني و شرایط پيمان 9

  100 جمع امتياز



Page 42 of 53  

Far_LetterDate    
     

Far_LetterNo  
  
  

 

 

 نقشه سينه كارها و كارگاههای استخراج معدن رزمجای غربی متعلق به شركت معادن زغالسنگ البرز شرقی 
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 19/03/1400 -40007734مناقصه شماره برنامه زمانی مربوط به 

 )منطقه طزره( رزمجای غربیمعدن  و فروش زغالسنگ خام از عمليات معدنیانجام 

 معادن زغالسنگ  البرز شرقی  تحت پوشش شركت 

 
 

 مدت زمان الزم موضوع ردیف

 26/03/1400مورخه  15:00ساعتلغایت  03/1400./20از 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 15حداکثر   انجام تعهداتضمانت نامه  تحویل 4

 

  

  

  نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:            نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقيقی: 
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 )برای شركت كنندگان حقوقی( 1-پيوست یك –فرم اخذ اطالعات از پيمانکاران داوطلب شركت در مناقصه 

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

 

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

 

  نشانی ثبتی شركت:

 

 

شركاء هيئت مدیره، مدیرعامل و بازرسين شركتاسامی و مشخصات كلی   

 

 ردیف
نام و نام خانوادگی اعضاء 

 هيئت مدیره

شماره شناسنامه و 

 محل صدور

نوع مدرک و 

 رشته تحصيلی

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شركت )به سال(
 سمت در این شركت

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     بازرسين 

1      

2      

  13تاریخ تنظيم :   /  /                                                                                                                                                                                  

  

 

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

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

  .نماید

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی اعضاء 
شماره 

 شناسنامه 

محل 

 صدور

مدرک 

 تحصيلی 

رشته 

 تحصيلی

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شركت )به سال(
 امضاءنمونه 

1 
       

 

2 
       

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
       

 

6 
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19/03/1400 -40007734شماره مناقصه عمومی چك ليست اسناد   

 )منطقه طزره( رزمجای غربیمعدن  و فروش زغالسنگ خام از عمليات معدنیانجام 

 یتحت پوشش شركت  معادن زغالسنگ  البرز شرق

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

2 

     برگ 17                                                              برگ شرایط عمومی 

           برگ  19                                                          پیش نویس قرارداد 

         رگب   1                                                             برنامه زمانی مناقصه 

                                         برگ   2                               نمونه ضمانتنامه ها 

                                                برگ   2                                فرم پولشویی 

                            برگ   1                                 فرم گواهی بازدید ازمحل 

                                    برگ   1                               آگهی مناقصه عمومی 

       گبر  2     فرم اخذ اطالعات از پیمانكاران داوطلب شرکت در مناقصه 

 خرین برابر اصل آگهی آ روگرفت ارائه . فعالیت پروانه روگرفت ارائه

 تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی و روگرفت اساس نامه شرکت

 ی گواهی تعیین صالحیت پیمانكاری عملیات معدنكاری و صالحیت ایمن

 تماعی کار در معادن زغالسنگ زیرزمینی از اداره تعاون ، کار و رفاه اج

تحویل در پاکات بقابل   

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

 

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

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

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

ا در عات فوق رمقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی گردد خودداری نموده و هرگونه تغییر در اطال

ستندات را ترین زمان ممكن به مراجع قانونی ذیربط )ثبت احوال، اسناد و امالک و سایر مراجع ذیربط( اطالع داده و مکوتاه

 به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نماید.

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

 مخصوص اشخاص حقـيقـی

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

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

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

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

 02/11/1386به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب  .................................................... با توجهآقای/ خانم .................

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

ر اطالعات فوق را جر به پولشوئی گردد خودداری نموده و هرگونه تغییر دشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که من

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

 را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ارائه نمایم.

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

 پیوست شماره یک

 
 

    نشانی به حقوقی/ حقیقی شناسه با                           *                 کهاین به نظر

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

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

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

 نموده استنکاف تعهدات انجام نامهضمانت تسلیم یا مربوط پیمان  امضای از الیه مشار و شده واقع قبول نامبرده مورد کننده شرکت

 به نماید شرقی مطالبه البرز زغالسنگ معادن شرکت که را مبلغی هر از ارز / ریال     میزان است،تا

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

 معادن شرکت کرد حواله یا وجه در باشد داشته قضایی یا قانونی مجرای از اقدامی یا اظهارنامه صدور یا و دلیل اقامه یا استنکاف

 شرقی بپردازد. البرز زغالسنگ

 درخواست به بنا مدت این باشد. می معتبر                                 روز اداری ساعت آخر تا و است ماه سه نامهضمانت این اعتبار مدت 

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

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

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

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

 سررسید 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

 
 

 مهر و امضاء بانك                                                                                                                                 

 

 *متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار                                                               

 **بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

 ***موضوع ارجاع کار

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

شماره ضمانتنامه-2                                                         پرفراژ بانک صادر کننده       -1  

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

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

 پیوست شماره دو

 

 نشانی به      حقوقی حقیقی/ شناسه با *                  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 اداری روز وقت پایان از واصله قبل شرقی البرز

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

 باال 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

 

نام  بانك و سمت امضاءكننده                                                                                                                          
 

 *برنده فرآیند ارجاع کار)متقاضی(

مجوز از بانک مرکزی**بانک یا موسسه اعتباری دارای   

 ***موضوع ارجاع کار

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

شماره ضمانتنامه-2پرفراژ بانک صادر کننده                                                                -1  

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

مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه-6تاریخ سر رسيد ضمانتنامه )حداقل یکساله(                                  - 5  
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 ()فرم تایيد بازدید توسط پيشنهاده دهنده                                                         

 

       

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

........... ازمنطقه .................  ....................................................................... جهت شرکت در مناقصه در مورخه ..................

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

 نام و نام خانوادگی مدیر منطقه طزره:                                                  

 امضاء                                                      

 

 

 

 

 


