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بخش اول :فراخوان
 -1فراخوان مناقصه
شرکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص اجرای عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده
در کارخانه سیمان خاش بر اساس شرح خدمات ارائه شده در پیوست ( )1اسناد مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام
نمایند .بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت اینترنتی
شرکت سیمان خاش بخش مناقصه به آدرس  www.khashcement.comاقدام و حداکثر تا تاریخ 1401/04/20
نسبت به تحویل بر اساس بند ( )7اقدام نمایند.
 -2کارفرما :شرکت سیمان خاش
 -3موضوع مناقصه :اجرای عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده در کارخانه سیمان خاش.
 -4مدت انجام شرح خدمات مناقصه :یک سال
 -5محل کار :کارخانه سیمان خاش
 -6نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  21.600.000.000ریال (2.160.000.000
تومان) میباشد که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر به کارفرما تسلیم شود:
الف) ضمانت نامه بانکی معتبر سه ماهه قابل تمدید بدون قید و شرط به نام شرکت سیمان خاش
کد اقتصادی411179548951 :
شماره ثبت60374 :
شناسه ملی10101054217 :
ب) واریز مبلغ  21.600.000.00ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ،اصل فیش واریزی به شماره حساب 380638/79
و شماره شبای  IR 3701 2000 0000 0000 3806 3879نزد بانک ملت شعبه پاشا به نام شرکت سیمان خاش و ارائه
رسید واریز وجه در پاکت "الف".
ج) چک تضمینی بانکی به نام شرکت سیمان خاش.
د) اصل چک صیادی (شخصی/حقوقی شرکتی) درج شده در سامانه صیاد در وجه شرکت سیمان خاش به درخواست شخص
حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مناقصه به مبلغ 25.920.000.000 :ریال به همراه ثبت در سامانه صیاد.
ه) با توجه به زمان بر بودن تصمیم گیری ،پیشنهادات می بایست تا پایان اعتبار ضمانت نامه ( 3ماه) دارای اعتبار بوده و
تضامین کلیه شرکت کنندگان پس از انعقاد قرارداد با برنده و ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات برنده قابل عودت به سایر
شرکت کنندگان خواهد بود.
و) در صورت عدم تجهیز به موقع کارگاه توسط برنده ،شرکت سیمان خاش مختار به اجرا گذاشتن ضمانت نامه مناقصه گر
خواهد بوده و می تواند نفر بعدی را به عنوان برنده اعالم نمایند.
 -7مدت اعتبار پیشنهادها :مدت اعتبار پیشنهادها  2ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد.
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 -8نشاني محل تسلیم پیشنهادها (پاکات جداگانه الف و ب و ج):


دفتر تهران :خیابان سهروردی شمالی -کوچه شهید حمید قدس (اندیشه  - )2پالک  69تلفن 42147777-021 :



دفتر زاهدان :میدان دکتر حسابی-بلوار جمهوری -شرکت سیمان خاش -تلفن 33294518-054 :



کارخانه :شهرستان خاش – کارخانه سیمان خاش تلفن 05433723761

 -9دريافت اسناد مناقصه :از طریق سایت شرکت سیمان خاش به آدرس اینترنتی ( www.khashcement.comنوار
ابزار مشتریان و محصوالت /مناقصه و مزایده  /مناقصه  /دانلود )
 -10زمان دريافت اسناد مناقصه :از تاریخ چاپ آگهی مورخ1401/04/08 :
 -11سايت ويزيت :شرکت کنندگان می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ،از شرایط کارخانه سیمان خاش بازدید نمایند
و بدیهی است هرگونه ادعای مبنی بر عدم آگاهی از شرایط موجود مورد قبول کارفرما نخواهد بود.
 -12آخرين مهلت شفاف سازی :در صورتیکه مناقصه گر نسبت به موارد درج شده در اسناد ابهام داشته باشد میتواند تا
دو روز قبل از پایان زمان مناقصه نسبت به شفاف سازی اقدام نماید.
 -13آخرين مهلت تسلیم پیشنهادها :تا ساعت  14مورخ 1401/04/20
به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود مطلقا
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -14رد و قبول پیشنهادات مناقصه گران :دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و هیچگونه
اعتراضی از سوی شرکت کنندگان در مناقصه وارد نمی باشد.
 -15نحوه تعیین برنده :توضیح آنکه پس از حصول اطمینان از ارائه تضمین مورد قبول در پاکت "الف" ،پاکت فنی (ب)
گشایش شده و مطابق مستندات ارائه شده /و معیارهای ارزیابی پیوست اسناد مناقصه ،امتیازدهی انجام می شود.
شرکتهایی که حداقل امتیاز ( )60را کسب ننمایند از فرایند گشایش پاکت "ج" حذف می شوند .برنده مناقصه بر
مبنای کسب حداقل امتیاز فنی ( )60و کمترین قیمت پیشنهادی ،انتخاب می گردد.
 -16هزينه آگهي مناقصه :کلیه هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -17زمان گشايش پاکات :حداکثر یک هفته پس از پایان آخرین مهلت دریافت پیشنهادات می باشد.

شرکت سیمان خاش
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بخش دوم :شرایط مناقصه
 -18شرح خدمات :مطابق با پیوست ( )1اسناد مناقصه
 -19عدم تباني :هر گاه برای کارفرما محرز شود که تمام یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند،
پیشنهاد این شرکتها مردود میشود و تخلف ایشان بر اساس قوانین و مقررات پیگیری خواهد شد .و سپرده شرکت در
مناقصه آنان به نفع این شرکت ضبط خواهد شد.
 -20روش ارزيابي :مطابق معیارهای ارایه شده در پیوست ( )2اسناد مناقصه و حداقل امتیاز به منظور فراهم شدن امکان
بازگشایی پاکت مالی  60امتیاز می باشد.
 -21نحوه تسلیم پیشنهادها
 .1پیشنهاد باید مطابق دستورالعملها و مقررات مندرج در اسناد مناقصه در سه پاکت جداگانه "الف"" ،ب" و "ج"
قرار داده شود.
 .2همه پاکتهای فوق باید در یک لفاف مشترک و مناسب قرار بگیرند.
 .3پیشنهادها باید در موعد و محل مقرر و در مقابل اخذ رسید ،به نماینده کارفرما تحویل داده شود.
محتویات پاکتها به شرح زیر است:
 محتويات پاکت "الف" :در پاکت "الف" ،فقط مدارک زیر قرار داده میشود:
ضمانت شرکت در مناقصه مطابق بند ()6
 محتويات پاکت "ب" :پاکت "ب" شامل اسناد و مدارک زیر و همچنین مصادیق جدول معیارهای ارزیابی به شرح
ذیل می باشد:
-

۴

م ستندات ثبتی شرکت شامل :کپی آگهی تا سیس ،آخرین آگهی تغییرات ،کپی صفحه اول ا سا سنامه و به ان ضمام
کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره.
رزومه کامل فعالیت مرتبط با موضوووم مناقصووه در پنج سووال گذشووته به همراه رضووایت نامه های دریافت شووده از
کارفرماهای قبلی.
کلیه مدارک و مستندات مندرج در جدول معیارهای ارزیابی (پیوست ( )2اسناد مناقصه).
ارائه کپی برابر اصل گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی ) (HSEپیمانکار از اداره کار.
صورت های مالی حسابرسی شده سه سال گذشته.
تمام بخش های اسناد مناقصه و ضمایم آن که به صورت فایل الکترونیکی بر اساس دستورالعمل ارائه شده در بند ()9
در دسترس متقاضیان قرار می گیرد که می بایست پرینت گردیده و بدون هیچ گونه تغییرات ،کلیه صفحات آن مهر
شده و توسط صاحبان امضای مجاز مناقصه گر امضاء شود .بدیهی است در صورت برنده شدن در مناقصه ،قرارداد
مندرج در اسناد مناقصه مبنای اجرای تعهدات طرفین خواهد بود .این قرارداد به صورت نمونه بوده و تغییرات جزئی
در آن بر اساس شرایط روز ،با توافق طرفین قابل انجام خواهد بود.
اصل اسناد مناقصه می بایست مهر شده و در پاکت "ب" قرار داده شود.
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-

-

لیست ماشین آالت و دستگاههای ملکی شرکت و کپی اسناد مالکیت آنها ،در صورتی که ماشین آالت به نام شرکت
یا اعضای هیئت مدیره و خانواده آن نباشد فقط در صورتی قابل قبول میباشد که اصل صلح نامه محضری بین صاحب
سند و شرکت یا مدیرعامل شرکت به همراه اسناد تحویل شرکت سیمان خاش گردد.
تکمیل فرم اطالعات شرکتی (پیوست  4اسناد مناقصه) پیوست  4به همراه نامه پوششی بصورت مجزا از اسناد مناقصه
همراه پاکات مناقصه ارسال گردد.

 محتويات پاکت "ج" :
-

برگ پیشنهاد قیمت مندرج در اسناد مناقصه عیناً ،بدون هرگونه تغییر و خط خوردگی و الک گرفتگی کامل و مهر و
امضا شود .رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد و حروف بر حسب ریال در برگ پیشنهاد نوشته شود .برای
تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را
نداشته باشد ،مردود است.

-

مجموم قیمتهای مندرج در جدول شکست قیمتی می بایست با قیمت کل درج شده یکسان باشد .در غیر این صورت
قیمت کمتر مالک عمل خواهد بود .این در حالی است که در این حالت کارفرما حق ابطال این پیشنهاد را خواهد
داشت.

 در پاکتهای "الف" و "ب" هیچگونه پیشنهاد قیمتی درج نگردد. در صورتیکه متقاضیان مستندات مناقصه را توسط پست ارسال می نمایند بایستی طوری برنامه ریزی نمایند که اسنادتا تاریخ مندرج در برنامه زمانبندی به این شرکت واصل گردد .بدیهی است عدم وصول مستندات در تاریخ مقرر هیچ
گونه مسئولیتی را متوجه این شرکت نمی سازد .پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده فوق الذکر برسد و یا مبهم،
مخدوش ،الک گرفته ،مشروط و یا فاقد ضمانت نامه باشد مردود شناخته خواهد شد.
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 -22فرمت پوششي پاکت های ارسالي
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 -23برگ پیشنهاد قیمت
موضوم مناقصه:
نام شرکت پیشنهاد دهنده ................................................................................................................ :
نشانی.................................................................................................................................................... :
این شرکت پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات اسناد شرکت در
مناقصه ،شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ،مشخصات فنی عمومی ،فهرست مقادیر و قیمتهای برآوردی کار ،تعهد نامه
اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه عملیات
استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده کارخانه سیمان خاش و با اطالم کامل از جمیع شرایط و
عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه قبول مینماید:
شرکت  ...............................................................به نمایندگی  ..........................................................مدیرعامل آقا/خانم  ...........به
شماره ثبت  ...........................................کد اقتصادی  ...............................................شناسه ملی ..................................................
قیمت زیر را براساس اسناد مناقصه و شرایط انجام کار اعالم مینمایم ( :بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
 -1مبلغ پیشنهادی جهت انجام عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ آهک سرندی با ابعاد بین  8تا  25میلیمتر
با نام نخودی بادامی و ابعاد بزرگتر از  25میلیمتر با نام قلوه سنگ که میبایست با نظر کارفرما به محل دپو کارفرما یا
سنگ شکن حمل و تخلیه گردد ،به ازای هر تن  ...........................................................................ریال (به حروف
 ..............................................................ریال).
 -2مبلغ پیشنهادی جهت انجام عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه از دپوی متعلق به کارفرما به محل قیف سنگشکن آهک
با احتساب هرگونه عملیات اضافی در صورت نیاز به ازای هر تن  ............................................................................ریال (به
حروف ...............................................................................ریال).
تلفن :
تاريخ :

۸
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 -22موارد عمومي مناقصه
-

-

-

-

-

-

۹

پس از تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ضمانتنامه های نفرات بعدی ظرف مدت یک هفته کاری مسترد میگردد .در
صورتیکه به ترتیب برنده اول و دوم مناقصه از عقد قرارداد خودداری نمایند ضمانتنامه شرکت در مناقصه ایشان به
نفع مناقصه گزار ضبط خواهدگردید.
هرگونه کسور قانونی و قراردادی خارج از پیشنهاد شامل :بیمه ،مالیات ،عوارض و غیره به عهده برنده مناقصه خواهد
بود( .مالیات بر ارزش افزوده در تعهد خریدار است).
پیشنهاد دهنده تأیید مینماید مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوبه دیماه  1337و
مصوبات بعدی نبوده و چنانچه خالف آن به اثبات برسد پیشنهاد وی مردود و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع
مناقصه گزار ضبط خواهد گردید.
هیچ گونه ادعایی از طرف مناقصه گر مبنی بر عدم آشنایی به موضوعاتی که میتواند به هر صورت در قیمت پیشنهادی
موثر باشد پذیرفته نیست لذا مناقصه گر بایستی قبالً اطالعات الزم را حاصل نماید .هرگاه مناقصه گر اختالفی در
اسناد مالحظه نماید یا متوجه از قلم افتادگی مشخصات یا اشتباه دیگری گردد یا در مورد معانی آن دچار تردید گردد
باید فور ًا مناقصه گزار را کتب ًا مطلع و قبل از تسلیم پیشنهاد توضیح وی را کتباً دریافت دارد.
مناقصه گر پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت درمورد مطالب و مندرجات دعوت نامه شرکت در مناقصه فوق را بامشخصات
تعیین شده تأیید و تقبل مینمایم و اعالم داشته که پس از بررسی و اطالم کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود
نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نموده است.
چنانچه پیشنهاد مناقصه گر مورد قبول قرار گیرد وبه عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد می نماید که:
الف ) اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام
تعهدات حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نماید.
ب ) مناق صه گر ن سبت به اجرای شرح خدمات در مهلت قید شده و شرایط ا سناد اطمینان دا شته و در صورت عدم
تحویل به موقع مشمول جرائم قید شده در قرارداد ضمیمه خواهد شد.
ج) مناقصه گر تأیید می نماید که کلیه ضمائم اسناد ومدارک مناقصه جزء الینفک این مناقصه محسوب می شود .
ه) مناق صه گر تحت عنوان ت ضمین شرکت در مناق صه و به منظور تعهد به ام ضاء و مبادله قرارداد و ت سلیم ت ضمین
اجرای تعهدات ،ضمانت نامه موضوم بند ( )6دعوت نامه را به نفع کارفرما در پاکت « الف » تقدیم داشته ام.
استناد به پاسخها و راهنمایی های تلفنی ،شفاهی و غیر مکتوب در پیشنهادات فاقد اعتبار می باشد.
برنده مناقصه حق واگذاری موضوم معامله به دیگری را ندارد.
قیمت پیشنهادی ناخالص و مقطوم میباشد.
مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادی لحاظ نشده است.
قیمت پیشنهادی ،شامل کلیه هزینه های انجام کار ،بیمه ها انجام خدمات مناقصه ،هزینه های عمومی ،هزینه های
باالسری ،سود ،مالیات ،بیمه تأمین اجتماعی ،سایر کسور قانونی و در کل تمامی هزینه های مترتب بر انجام کار
میباشد.
کلیه اسناد و مدارک مناقصه ،ضمائم و پیوست های آن و تمام مکتوباتی که از طرف کارفرما ابالغ شده است ،به دقت
مطالعه و از مفاد آنها کالً و جزئاً اطالم حاصل شده است .پیشنهاد دهنده تأیید می نماید برای ارائه پیشنهاد مطالعات
کافی انجام داده و هیچ ابهامی باقی نمانده است.

موضوع مناقصه :عملیات استخراج ،سرند و
بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده

-

هزینه های ناشی از اجرای قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ،الزامات زیست محیطی و هر گونه مالیات و عوارض
متعلق به این مناقصه و پیمان ،در قیمت پیشنهادی لحاظ شده است.
در قیمت پیشنهادی ،سایر هزینه ها نیز در نظر گرفته شده است و پیشنهاد دهنده در صورت قبول پیشنهادش در
طول اجرای پروژه به هیچ عنوان درخواست پرداخت اضافی نخواهد داشت.

 -23پیوست های اسناد
-

۱۰

پیوست شماره  :1پیش نویس قرارداد
پیوست شماره  :2نحوه ارزیابی و امتیاز فنی
پیوست شماره  :3فرم درخواست عودت تضامین مناقصه
پیوست شماره  :4فرم اخذ اطالعات شرکتی (شرکت کننده می بایستی این فرم را عالوه بر ارائه در پاکت (ب) به
پیوست نامه پوششی خارج از پاکات مناقصه نیز ارسال نماید)

موضوع مناقصه :عملیات استخراج ،سرند و
بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده

پیوست  1اسناد مناقصه :پیش نويس قرارداد

۱۱

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

موضوع قرارداد :

عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ آهک سرندی

شماره قرارداد :

......................................

طـــرف اول :

شرکت سیمان خاش (کارفرما)

طـــرف دوم :

شرکت ( ..................پیمانکار)

تاریـخ قرارداد :

........................

کمیسیون معامالت شماره  .....................مورخ ......................

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  0از 16

۱۲

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

ماده  .1طرفین قرارداد
اين قرارداد در تاريخ  ..................به همراه اسناد و مدارك موضوع ماده  21كه مجموعهاي غیرقابلتفکیک است و ازاينپس قرارداد
نامیده ميشود ،بین شركت سیمان خاش (سهامي عام) به شماره ثبت  60374اداره ثبت شركتها و موسسات تجاري  ............و
شناسه ملي  10101054217و شماره اقتصادي  .................با نمايندگي آقاي فرهاد نیکخواه به شماره ملي ( ...................به سمت مدير
عامل و عضو هیئت مديره) و آقاي  ...................به شماره ملي ( .............................به سمت عضو هیئت مديره) مستند به روزنامه رسمي
شماره  ............................مورخ  .....................به اقامتگاه قانوني  ...........................................و كدپستي  ..............................شماره تلفن
 .........................و شماره فکس (نمابر)  .............................و ايمیل  .................................كه ازاينپس جهت رعايت اختصار كارفرما نامیده
ميشود ،از يکسو و شركت  )..........( ...................به شماره ثبت  ...................اداره ثبت شركتها و موسسات تجاري  ............و شناسه
ملي  ..........................و شماره اقتصادي  .................با نمايندگي  .........................به شماره ملي ( ...................به سمت مدير عامل و عضو
هیئت مديره) و آقاي  ...................به شماره ملي ( .............................به سمت عضو هیئت مديره) مستند به روزنامه رسمي شماره
 ............................مورخ  ..........................به اقامتگاه قانوني  ...........................................و كد پستي  ...............................شماره تلفن
 .........................و شماره فکس (نمابر)  .............................و ايمیل  .......................................كه ازاينپس جهت رعايت اختصار پیمانکار
نامیده ميشود از سوي ديگر طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درجشده ،منعقد ميگردد.
تبصره  :1امضاءكنندگان اين قرارداد اقرار مينمايند كه جهت امضا و انعقاد آن ،اختیار و صالحیت الزم و كافي را دارند و در صورت
كشف فساد اقرار ،امضاءكننده شخصاً و متضامن ًا مسئول اجراي تعهدات قراردادي و خسارات ناشي از نقض قرارداد يا بياعتباري آن
خواهد بود و بند حاضر به عنوان يک تعهد مستقل در هر حال ولو در فرض بياعتباري قرارداد ،معتبر و الزماالجرا است.

ماده  .2موضوع و شرح خدمات قرارداد
 2-1موضوع قرارداد عبارت است از عملیات استخراج ،سرند و بارگیري و دپوي سنگ آهک سرندي به مقدار  720.000تن از قرار
ماهیانه  60.000تن.
2-2

شرح خدمات قرارداد عبارت است اجراي موضوع قرارداد به شرح ذيل مي باشد :

 2-2-1ابعاد كوچکتر از  8میلیمتر به عنوان باطله (خاك زير سرندي) محسوب گرديده و ميبايست در محل مورد نظر كارفرما دپو
گردد به نحوي كه مانع استخراج نگردد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  1از 16

۱۳

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

 2-2-2ابعاد بین  8تا  25میلیمتر با نام نخودي بادامي كه ميبايست با نظر كارفرما به محل دپو كارفرما يا سنگ شکن حمل و تخلیه
گردد.
 3-2-2ابعاد بزرگتر از  25میلیمتر با نام قلوه سنگ كه مي بايست با نظر كارفرما به محل دپو كارفرما يا سنگ شکن حمل و تخلیه
گردد.
 4-2-2عملیات بارگیري ،حمل و تخلیه از دپوي متعلق به كارفرما به محل قیف سنگ شکن آهک با ابالغ كارفرما با هرگونه عملیات
اضافي در صورت نیاز به هر میزان.
 5-2-2تامین سرند گیريزلي به ظرفیت  200تن در ساعت در شرح خدمات پیمانکار مي باشد.
 6-2-2پیمانکار مي بايست به نحوي اقدام به استخراج مارن نمايد كه در پايان مدت قرارداد و تحويل كل تناژ قرارداد در معدن
حداكثر معادل تحويل  2ماه دپو مانده باشد كه در صورت فسخ قرارداد براساس نظر كارشناس رسمي هزينه استخراج به پیمانکار
پرداخت ميگردد.
 2-3مقدار تناژ سنگ آهک كل قرارداد تا سقف بیستوپنج درصد ( )%25به تشخیص و صالحديد كارفرما قابل افزايش يا كاهش
ميباشد كه متعاقب ًا مبلغ كل قرارداد و مدت قرارداد نیز به تناسب اين تغییر ،افزايش يا كاهش مييابد و در اين خصوص پیمانکار
موظف به قبول و اجراي اين تغییرات ميباشد.

ماده  .3مدت قرارداد تاریخ شروع و زمانبندی کار
3-1

مدت قرارداد  1سال شمسي از تاريخ شروع قرارداد  ...................لغايت  .................مي باشد.

3-2

برنامه زمان بندي اجراي كار بر اساس ماده  7-1قرارداد مي باشد.

ماده  .4مبلغ قرارداد ،شکست قیمت و روش پرداخت
4-1

مبلغ كل قرارداد  ................................ريال معادل  .............................تومان ميباشد.

 4-2شکست مبلغ حقالزحمه بر اساس مراحل مختلف خدمات قرارداد جهت هر آيتم مندرج در ماده ( )2-2بشرح جدول ذيل
ميباشد:

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  2از 16

۱۴

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

رديف

1

2

مبلغ (ريال)  /به ازاي هر تن

شرح خدمات
 ابعاد بین  8تا  25میلیمتر با نام نخودي بادامي كه ميبايست بانظر كارفرما به محل دپو كارفرما يا سنگ شکن حمل و تخلیه
گردد.
 ابعاد بزرگتر از  25میلیمتر با نام قلوه سنگ كه ميبايست با نظركارفرما به محل دپو كارفرما يا سنگ شکن حمل و تخلیه گردد.
با احتساب هرگونه عملیات اضافي درصورت نیاز
 عملیات بارگیري ،حمل و تخلیه از دپوي متعلق به كارفرما بهمحل قیف سنگ شکن آهک با ابالغ كارفرما با هرگونه عملیات
اضافي در صورت نیاز به هر میزان.

ج -كارفرما هزينه بابت انجام عملیات بند ( )2-2-1در ماده ( )2قرارداد پرداخت نخواهد نمود .بديهي است مواد حاصله (خاك زير
سرندي) در مالکیت كارفرما ميباشد.
تبصره  :2پیمانکار موظف است  %40ظرفیت نامي خروجي سرند را مستقیم به قیف سنگ شکن تخلیه نمايد و از اين بابت وجه اضافه
ايي بابت حمل و جابجايي و تخلیه به قیف سنگ شکن پرداخت نخواهد شد و مبلغ آن از صورت وضعیت هاي موضوع ماده ()4
جدول شکست حق الزحمه پیمانکار كسر خواهد شد.
4-3

روش پرداخت به شرح ذيل مي باشد:

 4-3-1مبلغ قرارداد بر اساس صورت وضعیت هاي ارائه شده از طرف پیمانکار و پس از تائید ناظر و كسر كسورات قانوني و قراردادي،
در وجه پیمانکار مطابق ماده ( )4-2پرداخت خواهد شد.
 4-3-2میزان سنگ آهک سرند و تخلیه شده در سنگ شکن و يا دپوي كارفرما توسط پیمانکار بر اساس قبوض باسکول كارفرما در
پايان هر روز تعیین و به تائید نماينده كارفرما ميرسد.
 4-3-3پیمانکار در پايان هر ماه بر اساس مقادير حمل روزانه صورت وضعیت خود را تهیه و به كارفرما ارائه مينمايد و كارفرما پس
از بررسي و تائید نسبت به پرداخت آن مطابق بند ذيل پس از كسر كسورات قانوني اقدام مينمايد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  3از 16

۱۵

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

تبصره  :3ب ديهي است مالك عمل مقدار تناژ سنگ آهک نخودي بادامي و يا قلوه تخلیه شده به سنگ شکن و يا دپوي كارفرما
مي باشد و كارفرما مبلغي بابت مارن موجود در دپوهاي پیمانکار و يا مقدار خاك زير سرندي دپو شده پرداخت نخواهد نمود.
4-4

تعديل به قیمت هاي اين ماده به هیچ عنوان در طول قرارداد تعلق نمي گیرد.

تبصره  :4هزينه استخراج (قیمت سنگ آهک سر معدن) به مبلغ  85.000ريال به ازاي هر تن در كل قرارداد منظور گرديده و
پیمانکار حق مطالبه از اين بابت را نخواهد داشت.

ماده  .5تضامین و ضمانت اجرا
 5-1پیمانکار بعنوان تضمین حسن اجراي تعهدات ناشي يا مرتبط با اين قرارداد يک فقره ضمامت نامه بانکي معادل  10درصد
مبلغ قرارداد بدون قید و شرط رابه مدت يکسال و قابل تمديد به هنگام امضاي قرارداد به كارفرما تحويل مي دهد كه پس از پايان
دوره قرارداد و انجام كلیه تعهدات پیمانکار با تائید كارفرما عودت داده مي شود.
 5-2در صورت ايجاد هرگونه خسارت از اقدامات و يا عدم اجراي تعهدات و ساير تخلفات قراردادي (توسط پیمانکار) ،كارفرما
ميتواند مطالبات خود را از محل سند تضمین استیفا نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط مي نمايد.
 5-3چنانچه خسارت وارده به شركت بیش از مبلغ سند تضمین (وجه التزام تعییني) باشد ،كارفرما حق دريافت و مطالبه خسارت
مازاد را نیز از پیمانکار خواهد داشت و ميتواند راساً از مطالبات پیمانکار كسر نمايد.
تبصره  :5چنانچه پیمانکار حداكثر تا  10روز پس از ابالغ كارفرما تضامین موضوع ماده ( )5-1را ارائه ننمايد تضمین شركت در مناقصه
به نفع كارفرما ضبط و نقد ميگردد.

ماده  .6تعهدات کارفرما
 6-1كارفرما ميبايست پیمانکار را جهت دريافت سوخت مورد نیاز به ادارات مربوطه معرفي نمايد و در هر صورت كارفرما هیچگونه
مسئولیتي در خصوص ديركرد يا عدم تحويل سوخت به پیمانکار را نخواهد داشت.
 6-2كارفرما متعهد است كه در قبال انجام خدمات موضوع قرارداد مبلغ مربوطه را پس از دريافت و تائید صورتحساب رسمي
پیمانکار و مطابق با اسناد و مدارك قرارداد تا يک ماه به پیمانکار پرداخت كند.
 6-3كارفرما ميبايست پس از انعقاد قرارداد نسبت به تحويل معدن سنگ آهک جهت استخراج و سرند و تولید سنگ آهک
سرندي و دپوها اقدام نمايد.
 6-4كارفرما ميبايست طرح بهرهبرداري از معدن و محل نصب سرند و ايجاد دپوهاي مربوطه را به پیمانکار در هر مرحله ابالغ
نمايد و پیمانکار ميبايست بر اين اساس اقدام به استخراج سنگ آهک نمايد.
مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  4از 16

۱۶

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

 6-5كارفرما برق مورد نیاز فیدر ،سرند ،ويبره و نوار نقاله و  ...را در محلي نزديک محل كارگاه پیمانکار به پیمانکار تحويل مينمايد
و هزينه آن به عهده كارفرما ميباشد نگهداري از كابلها و مسیر انتقال برق به عهده پیمانکار ميباشد.
6-6

پرداخت حقوق دولتي (قیمت پايه سنگ آهک) به عهده كارفرما ميباشد.

ماده  .7تعهدات پیمانکار
 7-1پیمانکار موظف به تحويل ماهیانه  60.000تن سنگ آهک سرندي به میزان  36.000تن قلوه سنگ و  24.000تن نخودي
بادامي مي باشد و اين تناژ بايستي به صورت مستقیم به قیف سنگ شکن شارژ گردد و در صورت عدم نیاز كارفرما ،در دپوي كارفرما
تخلیه گردد.
تبصره  :6كلیه هزينه هاي دپوسازي در كارخانه به عهده پیمانکار مي باشد.
7-2

پیمانکار موظف است كلیه شرايط مورد توافق در شرح خدمات را مطابق ماده ( )2-2قرارداد انجام دهد.

 7-3پیمانکار مسؤولیت كامل موضوع قرارداد و دستورات كتبي كارفرما يا دستگاه نظارت او را به عهده دارد و نظارتي كه از طرف
كارفرما و يا نمايندگان او در اجراي كارها ميشود ،به هیچ وجه از میزان اين مسؤولیت نميكاهد.
 7-4پیمانکار قبالً از محل و موقعیت معدن مارن كارخانه سیمان خاش بازديد نموده و با آگاهي كامل از نوع معدن ،و محدوده
استخراج  ،محل سرند ،محل دپوي مواد مازاد ،جاده دسترسي معدن ،محل دپوهاي كارفرما و ساير شرايط نسبت به انعقاد قرارداد
اقدام نموده است و پس از انعقاد قرارداد كلیه ادعاهاي مبني بر عدم آگاهي از شرايط منطقه ،مسافت جاده دسترسي و وضع موجود
آن و محل باسکول ،دپوها و سنگ شکن مورد قبول كارفرما نخواهد بود.
 7-5كلیه عملیات استخراج شامل بلدوزكاري ،بارگیري ،حمل و تخلیه بر اساس ماده ( )2-2و مبالغ قید شده در ماده ()4-2
قرارداد به عهده و در تعهد پیمانکار ميباشد.
 7-6پیمانکار ميبايست متناوباً طي مدت قرارداد  720.000تن سنگ آهک سرندي استخراج ،حمل و به قیف سنگ شکن يا با
مجوز دستگاه نظارت به دپو متعلق به كارفرما تخلیه نمايد.
 7-7پیمانکار ميبايست به نحوي اجراي عملیات را به انجام برساند كه تحويل سنگ آهک سرندي به قیف سنگ شکن و يا دپوي
كارفرما كمتر از  60.000تن ماهیانه نباشد.
 7-8در صورتي كه كارفرما نیاز به سنگ بیش از  60.000تن در ماه داشته باشد پیمانکار موظف به تأمین سنگ فقط از محل
دپوي متعلق به كارفرما ميباشد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  5از 16

۱۷

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

 7-9در صورت نیاز به بلدوزركاري در معدن در زمان استخراج يا دپو ايجاد شده در معدن سنگ آهک و يا در زمان تخلیه به دپوي
كارفرما كلیه هزينههاي آن به عهده پیمانکار مي باشد و نیز تهیه ،نصب و تعمیرات احتمالي سرند و متعلقات مربوطه آن به عهده
پیمانکار بوده از اين بابت هزينه اضافهتري به پیمانکار پرداخت نخواهد گرديد.
 7-10پیمانکار ميبايست ماشینآالت زير را همیشه به صورت كامل و آماده به كار دركارگاه خود داشته باشد ،تکمیل و تجهیز
كارگاه منوط به وجود كلیه اين ماشینآالت در معدن ميباشد .بديهي است كلیه ماشین آالت ميبايست بیمه شخص ثالث يا مسئولیت
بوده و درهر صورت جبران خسارات احتمالي وارده به عهده پیمانکار خواهد بود.
الف -يک عدد بلدوزر  D7Nيا مدلهاي مشابه.
ب -دو عدد لودر  470يا مدلهاي مشابه.
ج -هفت عدد كامیون يا مدلهاي مشابه.
د -يک عدد گريدر  12Gيا مدلهاي مشابه.
ه -سرند و تجهیزات مرتبط با ظرفیت  200 ton/hrدانه بندي خروجي.
 7-11پیمانکار ميبايست عملیات استخراج و سرند را بر اساس دستورالعملهاي كارفرما كه متناوب ًا به پیمانکار ابالغ ميگردد به
انجام برساند و هزينه اضافهتري مبني بر تغییر محل استخراج قابل پرداخت نميباشد.
 7-12پیمانکار متعهد است كلیه پرسنل اجرائي و ستادي مورد نیاز خود را تأمین و بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعي نمايد و
مسئولیت رعايت كلیه نکات ايمني و حفاظتي پرسنل طبق ضوابط قانون كار بر عهده پیمانکار ميباشد و در صورت بروز هرگونه خطر
در محیط كار جبران آن به عهده پیمانکار ميباشد و كارفرما هیچگونه مسئولیتي در اين خصوص نخواهد داشت.
 7-13پیمانکار ميبايست نسبت به بیمه نمودن معدن در برابر خسارات ناشي از هر گونه خطرات كارگاه به هزينه خود اقدام نمايد.
بديهي است در صورت بروز حادثه جبران آن به عهده پیمانکار بوده و در صورتي كه پیمانکار بدلیل وقوع حادثه نتواند تعهدات خود
را به انجام رساند شامل جريمه خواهد گرديد.
 7-14بیمه مسئولیت ميبايست براساس شرايط مورد قبول كارفرما خريداري گردد و عدم ارائه بیمه نامه براي كل مدت قرارداد به
منزله عدم تجهیز كارگاه ميباشد.
 7-15تأمین وسیله اياب و ذهاب ،غذا ،اسکان ،لباس كار و لوازم و وسايل كار مورد نیاز كاركنان پیمانکار به عهده پیمانکار است.
 7-16در صورتي كه هر يک از پرسنل پیمانکار از طرف كارفرما فاقد صالحیت تشخیص داده شود پیمانکار ميبايست نسبت به
خروج پرسنل از كارگاه و جايگزيني آن در اسرع وقت اقدام نمايد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  6از 16

۱۸

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

 7-17نگهداري جاده احداثي و دسترسي معدن (تسطیح و آب پاشي بصورت هفتگي) به عهده پیمانکار ميباشد و كارفرما هیچگونه
هزينهاي مبني بر نگهداري از جاده به پیمانکار پرداخت نخواهد نمود.
 7-18پیمانکار حق واگذاري تمامي يا بخشي از عملیات موضوع قرارداد را به اشخاص غیر اعم از حقوقي و حقیقي بدون رضايت
كتبي از كارفرما نخواهد داشت و در صورت موافقت كارفرما مبني بر انتقال قسمتي از موضوع قرارداد به افراد غیر ،اين توافق به هیچ
وجه رافع مسئولیتهاي پیمانکار در مقابل كارفرما نميباشد و پیمانکار كماكان مسئولیت كل موضوع قرارداد از جمله بخش واگذار
شده را عهدهدار خواهد بود.
 7-19در صورتیکه در محدوده كاري پیمانکار ،آثار تاريخي ،اشیاء عتیقه و مسکوكات قديمي و نظاير آن پیدا شود پیمانکار موظف
است در اسرع وقت طبق قوانین مربوطه مراتب را بالفاصله به كارفرما و مقامات مسئول محلي اطالع دهد.
 7-20پیمانکار موظف است پس از امضاي قرارداد رئیس كارگاه خود را كتباً به كارفرما معرفي نمايد .اين فرد بايد همواره در دسترس
بوده و هرگونه توافق با اين فرد در حکم توافق با پیمانکار خواهد بود .و همچنین هرگونه ابالغ دستورات به نماينده مذكور در حکم
ابالغ به پیمانکار ميباشد.
 7-21تأمین سوخت مصرفي ماشینآالت اعم از بنزين و گازوئیل به عهده و به هزينه پیمانکار ميباشد و در صورت بروز هرگونه
تأخیر يا عدم تحويل سوخت به پیمانکار ،جبران تأخیر وارده به قرارداد به عهده پیمانکار ميباشد و كارفرما ميتواند بر اساس ماده
( )8پیمانکار را جريمه نمايد.
 7-22پیمانکار موظف به رعايت كلیه موارد ايمني ،بهداشتي ،زيست محیطي طبق دستورالعملهاي ارائه شده توسط كارفرما
ميباشد.
 7-23كارفرما ميتواند به هر دلیل از تخلیه سنگ آهک سرندي به سنگ شکن جلوگیري نمايد و پیمانکار در اين مواقع ميبايست
نسبت به تخلیه سنگ آهک سرندي به دپو كارفرما به تفکیک قلوه و نخودي بادامي اقدام نمايد .پیمانکار مي تواند با اخذ تائید از
ناظر قرارداد نسبت به اضافه نمودن حجم دپوي كارفرما اقدام نموده تا بتواند در صورت بروز هرگونه اشکال در سیستم استخراج و
سرند و حمل سنگ خود را از اين دپو نسبت به شارژ سنگشکن اقدام نمايد تا به حداقل تناژ تحويلي روزانه مندرج در قرارداد برسد.
 7-24پیمانکار ميبايست ماشین آالت خود را بیمه شخص ثالث نموده و درهر صورت جبران خسارات احتمالي وارده به عهده
پیمانکار خواهد بود.
 7-25پیمانکار موظف است پس از امضاي قرارداد فرد سرپرست رانندهاي كامیون و لودر ،گريدر و بلدوزر را به كارفرما معرفي نمايد.
اين فرد بايد همواره در دسترس بوده و هرگونه توافق و ابالغ دستورات به نماينده مذكور در حکم ابالغ به پیمانکار ميباشد.
 7-26پیمانکار مي بايست براساس نظر كارفرما نسبت به باسکول نمودن هر يک از كامیونها اقدام نمايد و هزينه اضافهتري از اين
بابت پرداخت نخواهد گرديد.
مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  7از 16

۱۹

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

 7-27پیمانکار حق استفاده از مواد دپو شده را در هیچ محل ديگري به جز محلهاي اعالم شده ندارد.
 7-28پیمانکار عالوه بر آنچه در ساير مفاد اين قرارداد ذكرشده است كارفرما را در قبال هرگونه دعاوي ،تقاضاها ،هزينهها و مخارج
در خصوص مرگ يا جراحت يا ضرر و زيان وارده به اموال ،كاركنان ،خدمه و مستخدمین پیمانکار مصون و مبري ميدارد.
 7-29پیمانکار بايستي در اجراي قرارداد كلیه قوانین و مقررات دولت جمهوري اسالمي ايران را رعايت نمايد .در صورت تخلف از
قوانین و مقررات ،پیمانکار كارفرما را در قبال هرگونه دعاوي ،هزينهها و مخارج و مسئولیتهاي ناشي از قصور پیمانکار در اين خصوص
مصون و مبري ميدارد.
 7-30پیمانکار مسئول انجام خدمات موضوع قرارداد با دقت و كوشش و مهارت الزم ميباشد.
 7-31پیمانکار موظف است ماهیانه گزارش فعالیتهاي صورتگرفته خود را مطابق فرمت مورد قبول كارفرما ارائه نمايد.
 7-32پیمانکار مکلف به تامین تجهیزات حفاظت فردي است و متعهد است كلیه نکات ايمني و بهداشت حرفه اي را ،مطابق با
دستورالعمل  HSEپیمانکاران بمنظور سالمت پرسنل مطابق ضوابط قانون كار رعايت نمايد و در صورت بروز هرگونه حادثه در محیط
كار جبران آن برعهده پیمانکار ميباشد و كارفرما هیچگونه مسئولیتي در اين قبال نخواهد داشت.
 7-32-1پیمانکار مکلف است يک نفر بعنوان مسئول ايمني بهداشت حرفه اي ) (HSEبصورت پاره وقت به كارفرما معرفي نمايد.
 7-32-2پیمانکار مکلف است كلیه اقدامات  HSEرا مطابق با واحد  HSEكارخانه تطبیق و هماهنگي الزم صورت پذيرد.
 7-32-3پیمانکار مکلف است در خصوص بروز رساني قوانین بهداشت ،ايمني و محیط زيست مطابق با قوانین كشور اقدام نمايد.
 7-32-4مسئول  HSEپیمانکار مکلف است در كلیه جلسات هماهنگي كارفرما حضور يافته و گزارش  HSEواحد مربوط را ارائه
نمايد.
 7-32-5پیمانکار ملزم است متناسب با نوع كار براساس دستورالعمل هاي كارفرما در خصوص تهیه و استفاده اجباري از تجهیزات
حفاظت فردي و ايمني (كاله كار ،لباس كار ،كفش كار پنجه فوالدي ،كمربند ايمني ،دستکش متناسب با نوع كار ،همچنین وسايل
حفاظتي جهت گوش و چشم ماسک تنفسي فیلتر دار قابل شستشو) براي كلیه مشاغل تهیه و لیست تحويلي به پرسنل را به كارفرما
ارائه نمايد و در صورت عدم تامین تجهیزات ايمني مورد نیاز جهت پرسنل كارفرما نسبت به تهیه و تحويل تجهیزات مذكور اقدام
نموده و متعاقبا از صورت وضعیت پیمانکار به میزان  20درصد هزينه باال سري كسر مي گردد.
 7-32-6پیمانکار مکلف است در صورت بروز حادثه گزارش حادثه را جهت اطالع كارفرما به واحد  HSEكارخانه ارسال نمايد.
 7-32-7پیمانکار موظف است در صورت بروز شرايط اضطراري از هر لحاظ همکاري و مساعدت الزم را با كارفرما انجام دهد.
 7-32-8پیمانکار متعهد است كلیه مواردي كه باعث آلودگي محیط زيست از قبیل آب و هوا باشد برطرف نمايد از قبیل معاينه فني
كلیه خودروها ،كنترل و برنامه ريزي صحیح جهت كاربري مواد روغني و نفتي.
مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  8از 16

۲۰

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

 7-32-9پیمانکار موظف است در خصوص انجام آزمايشات ادواري و تجزيه و تحلیل آنها توسط پزشک داراي گواهینامه و صالحیت
طب كار اقدام و نسخه اي از گزارش پزشک را جهت سوابق به كارفرما ارسال نمايد.
 7-32-10پیمانکار مکلف است مطابق با برنامه ريزي كارفرما در خصوص اندازه گیري عوامل زيان آور محیطي محل كار اقدام و نسخه
اي از گزارش تجزيه و تحلیل را جهت اطالع كارفرما ارسال نمايد.
 7-32-11پیمانکار مکلف است جهت رعايت اصول ايمني محل كار در خصوص نصب جعبه كمکهاي اولیه مجهز و كپسولهاي آتش
نشاني متناسب با نوع كار در محل هاي مورد نظر اقدام نمايند.
 7-32-12پیمانکار مکلف است در خصوص تجهیز آشپزخانه بهداشتي ،سرويسهاي دستشويي بهداشتي ،حمام و رختکن بهداشتي
جهت كاركنان در نظر بگیرد.
 7-32-13پیمانکار موظف است در خصوص انجام آزمايشات بدو استخدام پرسنل اقدام و نتیجه را به كارفرما اعالم فرمايند.
 7-32-14در صورت عدم اجراي تعهدات پیمانکار ،كارفرما مجاز است در خصوص انجام آزمايشات دوره اي سالیانه و اندازه گیري
عوامل زيان آور محیط كار اقدام و معادل  20درصد هزينه را عالوه بر مبلغ هزينه بعنوان باال سري از صورت وضعیت پیمانکار كسر
نمايد.
 7-33در صورت عدم پذيرش محموله حمل شده توسط كارفرما (به دلیل عدم تطابق بار حمل شده توسط پیمانکار با نظر فني
واحد كنترل كیفي و معدن) و در صورت اطمینان از قصور پیمانکار ،كارفرما مختار است از محل هرگونه سپرده ،تضمین يا مطالبه
پیمانکار نزد خود ،خسارات وارده به خود را جبران نمايد .در اين صورت هرگونه ادعاي پیمانکار نسبت به اين قبیل پرداختها و
همچنین نسبت به تشخیص كارفرما خواه ازنظر اساس تخلف و خواه ازنظر محاسبه مبلغ پرداختي مسموع نخواهد بود .در صورت
بروز هرگونه اختالف مطابق با ماده ( )14اقدام ميگردد.
 7-34پیمانکار در تمام مدت پیمان مسؤولیت كامل حسن اجراي خدمات كاركنان متخصص خود را به عهده دارد.
 7-35پیمانکار موظف به ارائه گواهي صالحیت ايمني مورد تائید اداره كار مي باشد.
 7-36پیمانکار بايد در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارك و گزارش ها از معیاره و ضوابط و دستور العمل ها و استانداردهاي
ابالغي كارفرما استفاده كند.
 7-37پیمانکار تعهد مينمايد كلیه اطالعاتي را كه در جريان اجراي اين قرارداد به دست ميآورد محرمانه تلقي نموده و متعهد
ميشود كه حداكثر سعي خود را در جلوگیري از افشاي اطالعات به هر فرد (بهجز افراد مجاز از طرف كارفرما) به عمل آورد .اين
تعهد بهطور مستمر بوده و با اتمام كار و اختتام اين قرارداد به پايان نميرسد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  9از 16

۲۱

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

 7-38پیمانکار بدون موافقت و مجوز كتبي كارفرما ،نمي تواند تمام يا قسمتي از خدمات موضوع قرارداد و تعهدات خود را به غیر
و ديگري منتقل يا واگذار نمايد .چنانچه در حین اجراي قرارداد ،وقوف حاصل گردد كه پیمانکار مرتکب چنین تخلفي شده است،
كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را يک طرفه فسخ و خسارت خود را از محل مطالبات و تضامین مربوطه پیمانکار تأمین نمايد و در
اين صورت پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
 7-39پیمانکار رسماً اعالم مي نمايد كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب
 22ديماه  1337نميباشد .پیمانکار تعهد مينمايد منافع اين قرارداد را هیچيک از اشخاص يا افرادي كه در قانون مذكور
پیشبیني نشده يا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و يا آنان را به شراكت قبول نکند .در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما
حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با پیمانکار رفتار نموده ،قرارداد را فسخ و كلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین
و از مطالبات پیمانکار و تضامین مربوطه وصول نمايد .در اين خصوص نظر كارفرما قطعي خواهد بود.

ماده  .8جرائم
 8-1در صورتیکه در محصول نهايي (نخودي و بادامي ،قلوه) مقدار آغشتگي سايز كمتر از  6میلي متر باالي  8درصد باشد به
همان نسبت آغشتگي (كل تناژ تحويلي همان روز) از صورت وضعیت تحويلي بار توسط كارفرما در همان روز كسر گردد .در صورت
عدم تامین سقف تناژ ماهیانه جريمه كسري از تناز تحويلي بابت هر تن معادل  15درصد قیمت هر تن سنگ آهم سرندي تحويل
نشده مي باشد كه از صورت وضعیت همان ماه پیمانکار كسر مي گردد.
 8-2پیمانکار مي بايست با ابالغ روزانه نسبت به تأمین سنگ براي سنگ شکن به ازاي هر ساعت  610تن اقدام نموده و در صورت
عدم تأمین به موقع ،جريمه كسري تناژ تحويلي بابت هر ساعت معادل  15درصد قیمت هرتن سنگ تحويل نشده ميباشد كه از
صورت وضعیت همان ماه پیمانکار كسر ميگردد به استثناء شرايطي كه به درخواست كارفرما مطابق بند (.)7-23
 8-3پیمانکار مطابق بند ( )7-32موظف به رعايت موارد ايمني و بهداشتي بوده كه ناظرين پس از ابالغ يک ماهه مبني بر اصالح
موارد ،نسبت به اعمال جريمه به تناسب موارد رعايت نشده اقدام نموده و با نظر مديريت عامل قابل كسر از صورت وضعیت پیمانکار
خواهد بود.
8-4

مبلغ جريمه در هر صورت وضعیت بیشتر از  %15مبلغ صورت وضعیت نخواهد شد.

 8-5هرگاه پیمانکار در اجراي تمام يا قسمتي از موارد مندرج در قرارداد سهلانگاري يا كوتاهي كند و براثر آن خسارتي وارد آيد
يا از انجام تعهداتي كه به عهده دارد خودداري نمايدكارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات را بجاي پیمانکار انجام داده و هزينههاي
مربوطه را از محل مطالبات و يا تضمینهاي او برداشت نمايد .در اين صورت هرگونه ادعاي پیمانکار نسبت به اين قبیل پرداختها و
همچنین نسبت به تشخیص كارفرما خواه ازنظر اساس تخلف و خواه ازنظر محاسبه مبلغ پرداختي مسموع نخواهد بود .در صورت
بروز هرگونه اختالف مطابق با ماده ( )14اقدام ميگردد.
مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  10از 16

۲۲

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

ماده  .9حقوق دولتی ،مالیات و کسورات قانونی و قراردادی
 9-1پرداخت هرگونه مالیات اعم از مالیات بر درآمد و ساير حقوق دولتي مربوط به پیمانکار و كاركنان نامبرده ،ناشي از اجراي
اين قرارداد ،كه در تاريخ امضا اين قرارداد برقرار است به عهده پیمانکار ميباشد.
 9-2مالیات بر ارزشافزوده بر عهده كارفرما مي باشد .كه با ارائه گواهي معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از سوي
پیمانکار به وي پرداخت مي گردد.
 9-3پرداخت جرائم پیشبینيشده در قانون تأمین اجتماعي مربوط به تأخیر تأديه حق بیمه و يا تسلیم لیست كاركنان كالً به
عهده و هزينه پیمانکار ميباشد.
 9-4پرداخت كلیه كسور و عوارضي كه در قرارداد ذكر نامي از آنها نشده و در زمان تسلیم پیشنهاد قیمت به عنوان قوانین و يا
مقررات كشور جمهوري اسالمي موجود ميباشند ،كالً به عهده پیمانکار خواهد بود .پیمانکار موظف است به استناد موضوع قرارداد
بررسي جامع و كاملي در خصوص اين كسورات انجام و بار مالي آن را در مبلغ پیشنهادي خود لحاظ كند .لذا اشتباه و غفلت پیمانکار
در محاسبات ريالي ساير كسور حقي براي وي ايجاد نکرده ،هیچگونه اعتراضي در اين خصوص مسموع نخواهد بود.
 9-5پرداخت كلیه كسورات قانوني مطابق قوانین جاريه كشور به عهده پیمانکار بوده و كارفرما از هر پرداخت به پیمانکار %5
بعنوان سپرده بیمه طبق ماده  38قانون بیمه تأمین اجتماعي كسر و پس از خاتمه قرارداد و ارائه مفاصاحساب بیمه توسط پیمانکار
به همراه آخرين صورت وضعیت پیمانکار به مدت  12ماه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده  .10دستگاه نظارت
 10-1پیمانکار موظف است پس از امضاي قرارداد رئیس كارگاه خود را كتباً به كارفرما معرفي نمايد .اين فرد بايد همواره در دسترس
بوده و هرگونه توافق با اين فرد در حکم توافق با پیمانکار خواهد بود .و همچنین هرگونه ابالغ دستورات به نماينده مذكور در حکم
ابالغ به پیمانکار ميباشد.
 10-2دستگاه نظارت بر اجراي مفاد قرارداد بر عهده واحد معدن و مدير كارخانه سیمان خاش مي باشد.
 10-3ناظر مي تواند در هر ساعت از شبانه روز از كارگاه ،انبار و تأسیسات پیمانکار بازديد نمايد و پیمانکار موظف است به نحو
مقتضي امکان اين بازديدها را فراهم سازد.
 10-4ناظر در هر مرحله طرح بهره برداري و مکان استخراج يا نظريات اصالحي در خصوص اجراي عملیات را به صورت كتبي به
پیمانکار اعالم مينمايد و ايشان موظف به اجراي آن خواهد بود.
 10-5محل دپوهايي كه توسط پیمانکار ايجاد ميگردد ميبايست مورد تائید ناظر باشد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  11از 16

۲۳

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

ماده  .11خاتمه قرارداد
 11-1چنانچه كارفرما بخواهد به قرارداد خاتمه دهد ،الزم است ضمن اعالم داليل و مباني خاتمه كار طي مدت ده ( )10روز از
تاريخ اعالم كتبي ،نسبت به خاتمه كار و محاسبه و تسويه خدماتي كه پیمانکار تا تاريخ خاتمه قرارداد انجام داده است ،اقدام نمايد.
در اين صورت پیمانکار بدون حق هیچگونه اعتراضي ،فقط محق به دريافت مبلغ بخشي از كار كه تا آن زمان به انجام رسانیده ميباشد
كه پس از كسر كسور قانوني و قراردادي و مبالغي كه پیشازاين پرداخت شده ،پرداخت صورت مي پذيرد.
 11-2كارفرما مجاز به تسويه كامل حقوق متعلقه به سازمان تامین اجتماعي از مطالبات صورت وضعیت پاياني و كسورات قبلي
ميباشد.

ماده  .12حوادث قهریه
 12-1هرگاه اجراي هر يک از تعهدات موضوع اين قرارداد از طرف هر يک از طرفین ،در نتیجه حوادث غیر مترقبه يعني واقعه اي
كه خارج از كنترل معقول طرفین باشد ،از قبیل جنگ ،سیل و زمین لرزه متوقف گردد و يا به تاخیر افتد ،طرف مربوطه از وظیفه
ايفاي تعهداتي كه واقعه فوق الذكر بر آن اثر گذاشته است تا زماني كه واقعه مذكور متوقف گردد معاف خواهد بود .مشروط بر آنکه
اينگونه حوادث اوالً غیر قابل پیش بیني و ناگهاني باشد ،ثانی ًا غیر قابل اجتناب باشد و نتوان به صورت اختیاري آن را دفع كرد ،ثالثاً
حادثه خارجي و خارج از اراده متعهد باشد .چنانچه به موجب وقوع فورس ماژور انجام تعهدات به كلي غیر ممکن گردد با اعالم كتبي
يکي از طرفین قرارداد منفسخ و براساس اقدامات انجام شده تسويه حساب به عمل ميآيد.
تبصره  :7در صورت بروز فورس ماژور براي پیمانکار ،كارفرما پس از حصول اطالع موضوع را بررسي نموده و در صورت احراز ادعاي
پیمانکار حسب مورد يا تمهید مناسبي در نظر گرفته و به اطالع پیمانکار ميرساند و يا قرارداد را خاتمه ميدهد .درصورتيكه قرارداد
طبق اين ماده خاتمه داده شود ،آن بخش از كاالي آماده تحويل به كارفرما تحويل گرديده وكارفرما صرفاً با در نظر گرفتن مطالبات
پیمانکار بابت بهاي كاالي تحويلي و مانده بدهي پیشپرداخت و ساير بدهيهاي احتمالي پیمانکار با وي تسويهحساب خواهد نمود و
متعاقب ًا تضمین حسن انجام تعهدات پیمانکار را آزاد خواهد نمود.
تبصره  :8چنانچه عدم اجراي تعهد جزئي باشد و اين شرايط شامل برخي از تعهدات باشد .متعهد ميبايست برخي از تعهدات را كه
شامل اين موضوع نیست و قابل اجرا بوده را انجام دهد.
تبصره  :9شرايط تحقق فورس ماژور بايدتوسط متعهد ثابت شود واگر نتواند ثابت كند محکوم به پرداخت خسارت مربوطه خواهد شد.
تبصره  :10تغییر نرخ ارز يا نوسانات بازار يا تحريمهاي خارجي فورس ماژور محسوب نميگردد.

ماده  .13فسخ قرارداد
 13-1در موارد ذيل قرارداد از طرف كارفرما قابلفسخ ميباشد:
مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  12از 16

۲۴

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

الف -هرگاه جمع جرائم از سقف  %10مبلغ قرارداد بیشتر شود ،كارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورت فسخ تضامین
موجود به نفع كارفرما ضبط و نقد مي گردد.
ب -واگذاري قرارداد يا بخشي از آن به غیر بدون اجازه كتبي كارفرما؛ انحالل شركت يا؛ ورشکستگي پیمانکار يا رها نمودن معدن و
عدم حضور رئیس كارگاه و تعطیل نمودن كار كارفرما مي تواند به شرح ماده فوق نسبت به فسخ يکطرفه قرارداد اقدام نمايد.
ج -عدم شروع به كار پیمانکار حداكثر تا يک هفته بعد از تاريخ شروع به كار.
د -هرگاه قبل يا در حین اجراي قرارداد ،كارفرما به تشخیص خود مطمئن شود كه پیمانکار قادر به انجام و يا ادامه پروژه نميباشد و
يا بیشتر از  5روز به تعهدات خود عمل ننمايد مي تواند به صورت يکطرفه قرارداد را فسخ نمايد و باقیمانده كار را شخص ًا انجام داده و
يا به هر شخص حقیقي و يا حقوقي كه مايل باشد واگذار نمايد.
ه -بروز حوادث قهريه و فورس ماژور به شرح ماده ( )12قرارداد.
هرگاه كارفرما قرارداد را به يکي از علل مشروحه فوق فسخ كند ،مراتب را كتباً به اطالع پیمانکار ميرساند و بدون احتیاج به انجام دادن
تشريفات قضايي و اداري مبلغ تضمین انجام تعهدات را به سود خود وصول و ضبط مينمايد سپس از او براي انجام تشريفات مربوطه
به صورت برداري و ارزيابي كل عملیات انجام گرفته و تنظیم صورت جلسه تحويل تنظیم مي گردد .تشريفات تنظیم صورت جلسه
مذكور شامل بررسي صورت وضعیت هاي پیمانکار مي باشد كه براساس آنالیز قیمت قرارداد و صورت جلسه تحويل كه توسط پیمانکار
و دستگاه نظارت تنظیم گرديده قابل پرداخت مي باشد و در صورت بروز اختالف در تنظیم صورت جلسه تحويل ،نظر كارشناس رسمي
دادگستري قابل اجرا خواهد بود.

ماده  .14مرجع حل و فصل اختالفات (داوری)
 14-1كلیه اختالفات ناشي از اين قرارداد از قبیل تفسیر ،اجرا ،مسئولیت ناشي از نقض ،اختالفات راجع به اعتبار ،بطالن و فسخ
قرارداد و خسارات ناشي از فسخ يا بطالن و حتي دعاوي راجع به اسناد تجاري مذكور در اين قرارداد ميبايست در ابتدا طي جلسهاي
با حضور نمايندگان دو طرف قرارداد بررسي گرديده و درصورتيكه طرفین نتوانند موضوعات مورد اختالف را از طريق مذاكره و گفتگو
طي مدت ( )1ماه حلوفصل نمايند ،مطابق قوانین جمهوري اسالمي ايران موارد اختالف به يکي از مراجع صالحة قضايي ارجاع داده
خواهدشد .طرفین نیز موظف و مکلفاند تا حل نهايي اختالفات مزبور ،به تعهدات خود در چارچوب اين قرارداد عمل نمايند.
تبصره  :11اين قرارداد و كلیه مفاد و شرايط آن تابع قوانین رايج جمهوري اسالمي ايران مي باشد و طبق اين قوانین تعبیر و تفسیر
ميگردد.
تبصره  :12شرايط ذكر نشده در اين قرارداد تابع شرايط عمومي پیمانها ميباشد .در صورت تخلف از قوانین و مقررات فوقالذكر ،پیمانکار،
كارفرما را در قبال هرگونه دعاوي ،هزينهها و مخارج و مسؤولیتهاي ناشي از قصور پیمانکار در اين خصوص مصون و مبري ميدارد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  13از 16

۲۵

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

ماده  .15اقامتگاه قانونی و مکاتبات طرفین
 15-1اقامتگاه قراردادي طرفین به شرح ماده  1قرارداد حاضر بوده و كلیه اوراق اداري و قضايي و نامه هاي سفارشي ارسالي به
نشاني مذكور وفق ماده  1010قانون مدني ابالغ واقعي محسوب شده و معتبر خواهد بود.
تبصره  :13كلیه مکاتبات و اخطاريه ها و رسیدهايي كه از طريق فاكس ،ايمیل يا ساير طرق هاي ارتباطي از سوي هريک از طرفین به
آدرس طرف مقابل ارسال مي گردد در حکم اصل محسوب شده و مقابل طرفین قرارداد و محاكم و مراجع رسمي و حل اختالف قابل
استناد خواهد بود.
تبصره  :14هرگاه يکي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغییر دهد ،بايد ده روز ( )10قبل از تاريخ تغییر ،نشاني جديد خود را بهطرف
ديگر اعالم كند .تا وقتيكه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است ،مکاتبات به نشاني قبلي ارسال ميشود و دريافت شده تلقي
ميگردد.

ماده  .16ضمائم و پیوست ها
پیوست  :1آگهي روزنامه رسمي آخرين تغییرات شركت پیمانکار

ماده  .17نسخههای قرارداد
 17-1اين قرارداد بر طبق ماده  10قانون مدني به شماره  ......................مورخ  ،..........................در  17ماده 14 ،تبصره و  1پیوست و
در اقامتگاه كارفرما به امضاي طرفین قرارداد رسیدو اسناد آن مبادله شد .اين قرارداد در  3نسخه تنظیم شد كه هر يک در حکم
واحد مي باشند و طرفین كلیه خیارات قانوني جز موارد مصرح در قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند .اين قرارداد براي طرفین
الزم اتباع خواهد بود.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  14از 16

۲۶

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

کارفرما :شرکت سیمان خاش

پیمانکار……………………… :

نام و نام خانوادگی :فرهاد نیکخواه

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

سمت:مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سمت..................................... :

امضاء:

امضاء:

نام و نام خانوادگی:

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

سمت:

سمت....................... :

امضاء:

امضاء:

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  15از 16

۲۷

موضوع قرارداد :عملیات استخراج ،سرند و بارگیری و دپوی سنگ
آهک سرندی
کد قرارداد......................... :

پیوست شماره  1قرارداد :آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت پیمانکار

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  16از 16

۲۸

موضوع مناقصه :عملیات استخراج ،سرند و
بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده

پیوست  2اسناد مناقصه :نحوه ارزيابي و امتیاز فني
جدول ارزيابي پیمانكاران
ردی

پارامترها به ترتیب اهمیت

ف

درصد
وزني

 1مستندات ثبت شرکتی

10

 2رزومه فعالیت های مرتبط به همراه رضایت نامه های دریافت شده

10

 3صورت های مالی سه سال گذشته

20

کپی برابر اصل گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی (  HSEپیمانکار از اداره
4
کار)

15

 5مدارک کاردان یا کارشناس معدن به عنوان مسئول فنی کارگاه

10

 6لیست ماشین آالت مالکیتی به همراه مستندات

35

مجموع

100

توجه :حد نصاب پذيرش پیمانكاران ،کسب امتیاز کل  60مي باشد.

۲۹

امتیاز
( 0الي )100

موضوع مناقصه :عملیات استخراج ،سرند و
بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده

پیوست 3اسناد مناقصه :فرم درخواست عودت تضامین مناقصه
اينجا نب (اينجانبان)  ....................................فرزند  ..........................به شماره شناسنامه/کد ملي ...................
بعنوان نماينده شرکت  ...................................................................به ثبت رسیده در شهر .............و به شماره ثبت
 ................متقاضي شرکت درمناقصه فوق مي باشیم و با اطالع از شرايط شرکت در مناقصه نسبت به ارسال
ضمانت نامه موضوع بند( )6اين اسناد به مشخصات مندرج در جدول ذيل اقدام و پیشنهاد قیمت را تكمیل مي
نمايم(مي نمايیم) .

نوع ضمانت نامه

بانک صادر
کننده

شماره ضمانت نامه

تاريخ ضمانت نامه

ارزش ضمانت نامه

فیش نقدی
ضمانت نامه بانكي
چک تضمیني
چک صیاد
مشخصات بانكي:
استرداد سپرده شرکت در مناقصه خواهشمند است مبلغ تضمین را به حساب و یا بانک مشخص شده ذیل واریز فرمایید:
شماره حساب

نام بانک

شماره شبا

نام صاحب حساب

کد شعبه

آدرس و تلفن شعبه

* لطفاً در تکمیل جدول فوق دقت فرمایید تا امور مرتبط با ضمانت نامه شما در اسرم وقت انجام گردد.

۳۰

موضوع مناقصه :عملیات استخراج ،سرند و
بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده

پیوست  4اسناد مناقصه :فرم اخذ اطالعات شرکتي

۳۱

