اسناد تجدید مناقصه انجام عملیات استخراج،
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اسناد تجدید مناقصه انجام عملیات استخراج ،دپوسازی،
بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک در محل کارخانه سیمان
خاش

(شماره )KCCOT-1401/03-3
روش خرید :مناقصه عمومی دو مرحله ای
(آخرین مهلت ارسال پاکات  1401/03/16می باشد)
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بخش اول :فراخوان
 -1فراخوان مناقصه
شرکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص انجام عملیات استخراج ،بارگیری ،حمل سنگ آهک در محل
کارخانه سیمان خاش نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نمایند .بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت
میگردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت اینترنتی شرکت سیمان خاش بخش مناقصه به
آدرس  www.khashcement.comاقدام و حداکثر ظرف مدت  13روز از زمان تاریخ درج آگهی نسبت
به تحویل براساس بند ( )8اقدام نمایند.
 -2کارفرما :شرکت سیمان خاش
 -3موضوع مناقصه :انجام عملیات استخراج ،بارگیری ،حمل سنگ آهک در محل کارخانه سیمان خاش
 -4مدت انجام شرح خدمات مناقصه :یک سال
 -5محل تحویل :دپوی آهک و قیف سنگ شکن سنگ شکن کارخانه سیمان خاش
 -6نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  10،000،000،000ریال (یک
میلیارد 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 اقتصادی 411179548951 :
شماره ثبت60374 :
شناسه ملی10101054217 :
ب) واریز مبلغ10،000،000،000ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ،اصل فیش واریزی به شماره حساب
 380638/79و شماره شبای  IR 3701 2000 0000 0000 3806 3879نزد بانک ملت شعبه پاشا تهران 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) ثبت شده در سامانه صیاد در وجه شرکت سیمان خاش به
درخواست شخص حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مناقصه.
ه) 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 بود و می تواند نفر بعدی را به عنوان برنده اعالم نمایند.
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 -7مدت اعتبار پیشنهادها :مدت اعتبار پیشنهادها  2ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد.
 -8نشاني محل تسلیم پیشنهادها (پاکات جداگانه الف و ب و ج):


دفتر تهران :خیابان سهروردی شمالي ،کوچه شهید حمید قدس (اندیشه  )2پالک  69تلفن021-42147777 :



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



کارخانه :شهرستان خاش ،کارخانه سیمان خاش تلفن 05433723761

 -9دریافت اسناد مناقصه :از طریق سایت شرکت سیمان خاش به آدرس اینترنتی

www.khashcement.com

(نوار ابزار مشتریان و محصوالت  /مناقصه و مزایده  /مناقصه  /دانلود)
 -10زمان دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ چاپ آگهی مورخ 1401/03/04
 -11سایت ویزیت :شرکت کنندگان می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ،از معدن و شرایط کارخانه سیمان
خاش بازدید نمایند و بدیهی است هرگونه ادعای مبنی بر عدم آگاهی از شرایط موجود مورد قبول کارفرما
نخواهد

بود.

 -12آخرین مهلت شفاف سازی :در صورتیکه مناقصه گر نسبت به موارد درج شده در اسناد ابهام داشته باشد
می تواند تا دو روز قبل از پایان زمان مناقصه نسبت به شفاف سازی به صورت کتبی اقدام نماید.
 -13آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :تا ساعت ( 13 ،14سیزده) روز پس از تاریخ چاپ آگهی به تاریخ
 1401/03/16می باشد( .بدیهی است 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 .شرکت هایی که حداقل امتیاز  70را کسب ننمایند از فرایند گشایش پاکت "ج" حذف
میشوند و برنده مناقصه بر مبنای کمترین قیمت ارائه شده انتخاب می گردد.
 -16هزینه آگهي مناقصه :کلیه هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -17زمان گشایش پاکات :حداکثر یک ماه پس از پایان آخرین مهلت دریافت پیشنهادات می باشد.
شرکت سیمان خاش
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بخش دوم :شرایط مناقصه
 -18شرح خدمات :انجام عملیات استخراج ،دپو سازی ،بارگیری ،حمل  400،000تن سنگ آهک با ابعاد تحویل
کوچکتر از  50سانتی متر از معدن سنگ آهک به فاصله  4/5کیلومتر به کارخانه سیمان خاش واقع در
شهرستان خاش کیلومتر  15جاده آبترش به شرح ذیل و بر مبنای پیش نویس قرارداد ارائه شده در پیوست
( )1اسناد مناقصه می باشد:
 -18-1حفاری و دپوی روزانه سنگ آهک از پله های فوقانی معدن ،طبق طرح بهره برداری که توسط دستگاه
نظارت کارفرما در هر مرحله به پیمانکار ابالغ میگردد.
 -18-2کلیه عملیات آماده سازی معدن شامل راه ها رمپ ها و آماده سازی پله ها براساس طرح بهره برداری ارائه
شده توسط کارفرما به عهده پیمانکار بوده و هزینه های آن در پیشنهاد فوق قید گردیده است و هزینه
دیگری از بابت این عملیات به پیمانکار قابل پرداخت نخواهد بود.
 -18-3انتخاب روش خردکردن قله های آهکی اعم از آتشباری یا چکش به عهده پیمانکار میباشد و مبالغ
دیگری بجز پیشنهاد قیمت فوق به پیمانکار از بابت روش خرد کردن قابل پرداخت نخواهد بود.

-18-4

دپو سازی ،بارگیری و حمل و تخلیه مواد استخراج شده بند فوق به سنگ شکن آهک و یا دپوی

سنگ آهک کارخانه براساس نظر نماینده کارفرما.
 -18-5تسطیح دپو در صورت لزوم به عهده پیمانکار بوده و به پیمانکار هزینه دیگری جهت تسطیح دپو پرداخت
نخواهد شد.
 -18-6بارگیری ،حمل و تخلیه سنگ آهک از محل دپو متعلق به کارفرما و تخلیه به قیف سنگ شکن به همراه
تمامی فعالیت های مورد نیاز براساس ابالغ نماینده کارفرما.
 -18-7پیمانکار می بایستی نسبت به حمل سنگ آهک به مقدار  33،333تن به صورت ماهیانه اقدام نماید.
 -18-8محل باسکول داخل کارخانه میباشد و پیمانکار میبایست کلیه کامیونهای بارگیری شده را به وسیله
باسکول وزن نماید و مالک پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار برگ باسکول کارخانه می باشد .مسیر
حمل به صورت جاده خاکی اختصاصی بوده و نگهداری و در صورت لزوم ترمیم جاده و آبپاشی بر عهده و
هزینه پیمانکار می باشد.
 -18-9دستگاه نظارت کارفرما مدیر کارخانه سیمان خاش می باشد.
 -18-10تأمین کلیه ماشین آالت ،پرسنل و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای تعهدات قراردادی به عهده و
به هزینه پیمانکار می باشد.
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 -18-11کارفرما به منظور تسهیل در امر استقرار و اسکان پیمانکار ،تأسیسات و ساختمانهای زیر را به صورت
اجاره طی مدت قرارداد در اختیار پیمانکار میگذارد و پیمانکار می بایست مطابق صورتجلسه تحویل
ساختمانهای زیر را در پایان قرارداد به کارفرما عودت نماید.
-

ساختمان اداری به مساحت  127متر مربع.
ساختمان کارگری به مساحت  130متر مربع.
سوله تعمیرگاه به مساحت  208متر مربع.
ساختمان آشپز خانه و انبار به مساحت  100متر مربع.
جایگاه استقرار مخازن سوخت با دو عدد تانک  17هزار لیتری.
ساختمانهای فوق مجهز به برق می باشند و هزینه های آن و هزینههای دیگر جاری آن به عهده
پیمانکار میباشد.

 -18-12تأمین غذا و سایر ملزومات پرسنل مورد نیاز پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد.
 -18-13کلیه کسورات متعلقه به این قرارداد اعم از بیمه ،مالیات به عهده پیمانکار میباشد و در صورتیکه
کسوراتی طی مدت قرارداد به این قرارداد اضافه گردد پرداخت آن به عهده پیمانکار خواهد بود.
 -18-14پیمانکار موظف به اخذ بیمه مسئولیت مدنی با شرایط مورد تأیید شرکت سیمان خاش به هزینه
خود میباشد.
 -18-15کلیه سنگ آهک تخلیه شده می بایست سایز کوچکتر از 50سانتی متر داشته باشد.
 -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 ارزیابي :مطابق معیارهای ارایه شده در پیوست ( )2اسناد مناقصه و حداقل امتیاز به منظور فراهم شدن
امکان بازگشایی پاکت مالی  70امتیاز 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.
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محتویات پاکتها به شرح ذیل می باشد:
 محتویات پاکت "الف" :در پاکت "الف" ،فقط مدارک زیر قرار داده میشود:
ضمانت شرکت در مناقصه مطابق بند ()6
 محتویات پاکت "ب" :پاکت "ب" شامل اسناد و مدارک زیر و همچنین مصادیق جدول معیارهای ارزیابی
به شرح ذیل می باشد:
-

-

-

مستندات ثبتی شرکت/حقوقی شامل :کپی آگهی تاسیس ،آخرین آگهی تغییرات ،کپی صفحه اول اساسنامه
و به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره.
تبصره :پاکات ارسالی اشخاص حقیقی در مناقصه بازگشایی نخواهد شد.
رزومه کامل فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه در پنج سال گذشته به همراه رضایت نامه های دریافت شدده
از کارفرماهای قبلی
کلیه مدارک و مستندات مندرج در جدول معیارهای ارزیابی (پیوست اسناد مناقصه)
ارائه کپی برابر اصل گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی ) (HSEپیمانکار از اداره کار
ارائه مدارک کاردان یا کارشناس معدن به عنوان مسئول فنی کارگاه
صورت های مالی حسابرسی شده سه سال گذشته
تمام بخش های اسناد مناقصه و ضمایم آن که به صورت فایل الکترونیکی براساس دستورالعمل ارائه شده در
بند ( )9به متقاضیان تحویل می گردد 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 پیوست ( )1اسناد 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.
تکمیل فرم اطالعات شرکتی (پیوست  4اسناد مناقصه).
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.

 محتویات پاکت "ج" :
 برگ پیشنهاد قیمت مندرج در اسناد مناقصه عیناً ،بدون هرگونه تغییر و خط خوردگی و الک گرفتگیکامل 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.
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 مجموع قیمتهای مندرج در جدول شکست قیمتی می بایست با قیمت کل درج شده یکسان باشد .در غیراین 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 نمایندکه اسناد تا 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.
 -22فرمت پوششي پاکت های ارسالي
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برگ پیشنهاد قیمت
موضوع مناقصه................................................................................................................................. :
نام شرکت پیشنهاددهنده................................................................................................................ :
نشانی.................................................................................................................................................... :
این شرکت  /اینجانب 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 انجام عملیات استخراج ،بارگیری ،حمل سنگ آهک
در محل کارخانه سیمان خاش و با اطالع 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 به ازای هر تن استخراج شامل حفاری ،بلدوزر کاری سنگ آهک و دپو و خرد کردن در معدن.

معادل  .....................................................................................................................................................................................................................................................ریال.
(به حروف  ...................................................................................................................................................................................................................................ریال)
 -2مبلغ پیشنهادی به ازای هر تن بارگیری سنگ آهک استخراج شده و خرد شده در معدن.

معادل  ....................................................................................................................................................................................................................................................ریال.
(به حروف  ..........................................................................................................................................................................................................................................ریال)
 -3مبلغ پیشنهادی به ازای هر تن حمل و تخلیه سنگ آهک در قیف سنگ شکن یا دپوی کارفرما.

معادل  ...........................................................................................................................................................................................................ریال.
(به حروف  ............................................................................................................................................................................................ ....................................ریال)
 -4مبلغ پیشنهادی به ازای هر تن بارگیری و حمل سنگ آهک از محل دپو متعلق به کارفرما به همراه تمام فعالیت های مورد نیاز(همگن
سازی ،ریپر زنی،برش عرضی و طولی ،آماده سازی جهت برداشت از دپو ) و تخلیه به قیف سنگ شکن (در صورت درخواست کارفرما)

معادل  ...........................................................................................................................................................................ریال.
(به حروف  ................................................................................................................................................................................................................................ریال)
انجام موضوع مناقصه فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان (بر اساس سه آیتم
اول پیشنهاد قیمت) جهت تحویل  400.000تن سنگ آهک در دپو یا سنگ شکن کارفرما به مبلغ کل:
......................................................................................................................................ریال(به عدد)
 ...............................................................................................................................ریال (به حروف)
تلفن :
تاریخ :

امضــاء صاحبان مجاز به امضاء
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 -24موارد عمومي مناقصه
-

-

-

-

-

-

پس از تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ضمانتنامه های نفرات بعدی ظرف مدت یک ماه 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 فوراً مناقصه گزار را کتباً 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 اطالع 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 مناقصده امضداء نمدوده و همدراه
تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ ابدالغ بده عندوان برندده مناقصده ( بده اسدتثنای
روزهای تعطیل) تسلیم نماید .در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصده بده نفدع کارفرمدا ضدبط و نقدد
میگردد.
ب ) نسبت به تحویل موضوع مناقصه  /اجرای شرح خدمات در مهلت قید شدده و شدرایط اسدناد اطمیندان
داشته و در صورت عدم تحویل به موقع مشمول جرائم قید شده در قرارداد ضمیمه خواهد شد.
ج) تأیید می نماید که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این دعوتنامه محسوب می شود.
ه) تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین اجرای
تعهدات ،ضمانت نامه موضوع 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 موضوع معامله به دیگری را ندارد.
قیمت پیشنهادی ناخالص و مقطوع میباشد.
مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادی لحاظ نشده است.
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-
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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 اطالع حاصل شده است .پیشنهاد دهنده تأیید می نماید برای ارائه
پیشنهاد مطالعات کافی انجام داده و هیچ ابهامی باقی نمانده است.
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 تعهدات قرارداد به هیچ عنوان درخواست پرداخت اضافی نخواهد داشت.

-25پیوست های اسناد
-

پیش نویس قرارداد (پیوست )1
نحوه ارزیابی و امتیاز فنی (پیوست )2
فرم درخواست عودت تضامین (پیوست )3
فرم اخذ اطالعات شرکتی (پیوست )4
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پیوست شماره  1اسناد مناقصه :پیش نویس قرارداد

قرارداد انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و
حمل سنگ آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه
سیمان خاش

موضوع قرارداد :

انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک به مقدار
 400.000تن در محل کارخانه سیمان خاش

شماره قرارداد :

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

طـــرف اول :

شرکت سیمان خاش (کارفرما)

طـــرف دوم :

شرکت ( ..................پیمانکار)

تاریـخ قرارداد :

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

قرارداد انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و
حمل سنگ آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه
سیمان خاش

موضوع قرارداد :انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک به مقدار
 400.000تن در محل کارخانه سیمان خاش
این قرارداد در تاریخ ..................به همراه اسناد و مدارك موضوع ماده  2که مجموعهای
غیرقابلتفکیک است و ازاینپس قرارداد نامیده ميشود ،بین شرکت سیمان خاش به شماره ثبت
 ،60374شناسه ملي  10101054217با نمایندگي آقای فرهاد نیکخواه (مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره) و یکي از اعضاء هیئت مدیره که ازاینپس کارفرما نامیده ميشود ،از یکسو و شرکت
 ..................نمایندگي آقایان  .................مدیرعامل و یکي از اعضای هیئت مدیره با شماره ثبت
،...................شناسه ملي  .................. :و کد اقتصادی .........................ثبتشده در اداره کل ثبت
شرکتها و مؤسسات غیرتجاری که در این قرارداد پیمانکار نامیده ميشود از سوی دیگر طبق
مقررات و شرایطي که در اسناد و مدارك این قرارداد درجشده ،منعقد ميگردد.
ماده  .1موضوع قرارداد
 1-1موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و حمل سنگ
آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه سیمان خاش به شرح پیوست ( )1قرارداد حاضر.
ماده  .2اسناد و مدارك قرارداد
این قرارداد ،شامل اسناد و مدارک زیر است:
 2-1متن قرارداد
 2-2پیوستها
 پیوست  :1شرح خدمات
 پیوست  :2جدول شکست مبلغ و نحوه پرداخت
 پیوست  :3برنامه زمان بندی
 پیوست  :4آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت پیمانکار

قرارداد انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و
حمل سنگ آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه
سیمان خاش

ماده  .3مدت قرارداد تاریخ شروع و زمانبندی کار
 3-1این قرارداد از تاریخ ابالغ آن توسط کارفرما نافذ است.
 3-2شرایط شروع قرارداد به شرح ذیل است:
الف) پس از ابالغ کارفرما (برنده مناقصه) ،پیمانکار  10روز فرصت خواهد داشت تا قرارداد مهر و امضاء شده
به همراه تضامین موضوع ماده ( )6را تسلیم نماید( .در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه به نفع
کارفرما ضبط و نقد خواهد شد)
ب) پس از ابالغ قرارداد ،پیمانکار  20روز جهت امضاء صورت جلسه تحویل معدن مطابق ماده ( )19بند -1
 19و  19-2فرصت خواهد داشت در غیر اینصورت تضمین انجام تعهدات به نفع کارفرما ضبط و نقد
میگردد.
ج) شروع قرارداد پس از تحقق بندهای (الف) و (ب) می باشد.
 3-3مدت قرارداد  1سال شمسی از تاریخ شروع قرارداد می باشد.
 3-4برنامه زمان بندی مطابق پیوست (.)3
ماده  .4حقالزحمه و نحوه پرداخت 
 4-1مبلغ کل قرارداد  ......................ریال است.
 4-2مبلغ قرارداد بر اساس صورت وضعیت های ارائه شده از طرف پیمانکار و پس از تائید ناظر و کسر
کسورات قانونی و قراردادی بر اساس پیوست ( )2قرارداد ،در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.
ماده  .5حدود خدمات و تغییرات آن
 5-1کارفرما میتواند و مجاز است پس از ابالغ قرارداد و در حین انجام کار و به جهت نیاز و ضرورت
کاری و لزوم تغییر ،به تشخیص و صالحدید خود و در حدود متعارف و چارچوب موضوع قرارداد ،تا سقف
حداکثر بیستوپنج درصد ( )%25مبلغ قرارداد حجم کار و زمان موضوع قرارداد را تغییر و افزایش یا کاهش
دهد .در این صورت مبلغ کل قرارداد و مدت قرارداد مربوطه تغییر نموده و پیمانکار موظف به قبول و
اجرای این تغییرات میباشد.
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ماده  .6تضامین
پیمانکار بعنوان تضمین انجام تعهدات موضوع قرارداد یک فقره ضمامت نامه بانکی معادل 10
6 -1
درصد مبلغ قرارداد بدون قید و شرط و تاریخ را به هنگام امضای قرارداد به کارفرما تحویل می دهد که
پس از پایان دوره قرارداد و انجام کلیه تعهدات پیمانکار با تائید کارفرما عودت داده می شود.
تبصره :چنانچه فروشنده حداکثر تا  10روز پس از ابالغ خریدار تضامین موضوع ماده ( )6را ارائه ننماید
تضمین شرکت در مناقصه به نفع خریدار ضبط و نقد می گردد.
ماده  .7تعهدات کارفرما
 7-1کارفرما متعهد است که در قبال انجام خدمات موضوع قرارداد مبلغ مربوطه را پس از دریافت و تائید
صورتحساب رسمی پیمانکار و کسر کسورات قانونی مطابق با اسناد و مدارک پیمان تا یک ماه به پیمانکار
پرداخت کند.
 7-2کارفرما میبایست پس از انعقاد قرارداد نسبت به تحویل معدن سنگ آهک با تنظیم صورت جلسه
اقدام نماید.
 7-3کارفرما موافقت مینماید ساختمانهای زیر را به منظور تسهیل در امر استقرار و اسکان پرسنل
پیمانکار به صورت اجاره و با توافق کارفرما طی مدت قرارداد به پیمانکار تحویل نماید:
 ساختمان اداری به مساحت تقریبی  127متر مربع

 ساختمان کارگری به مساحت تقریبی  130متر مربع
 سوله تعمیرگاه به مساحت تقریبی  208متر مربع

 ساختمان آشپزخانه و انبار به مساحت تقریبی  100متر مربع

 جایگاه استقرار مخازن سوخت با دو عدد تانکر( 17000لیتری)
تبصره :ساختمانهای فوق مجهز به برق میباشند و هزینه های آن و هزینه هاای دیگار جااری آن باه
عهده پیمانکار می باشد.

قرارداد انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و
حمل سنگ آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه
سیمان خاش

 7-4تامین مواد ناریه جهت استخراج در تعهد کارفرما می باشد.
 7-5کارفرما میبایست پیمانکار را جهت دریافت سوخت مورد نیاز به ادارات مربوطه معرفی نماید و در هر
صورت کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص دیرکرد یا عدم تحویل اقالم فوق به پیمانکار را نخواهد
داشت.
 7-6کارفرما میبایست طرح بهرهبرداری از معدن و استخراج را به پیمانکار در هر مرحله ابالغ نماید و
پیمانکار میبایست بر این اساس اقدام به استخراج سنگ آهک نماید.
 7-7پرداخت حقوق دولتی (قیمت پایه سنگ آهک) به عهده کارفرما میباشد و خرید و تهیه مواد ناریه
به عهده و هزینه کارفرما می باشد.
ماده  .8تعهدات پیمانکار
 8-1پیمانکار ،متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک موضوع این قرارداد در ازای دریافت
حقالزحمه ،در زمان تعیینشده و به نحو احسن انجام دهد و اعالم میکند که دارای توان و تشکیالت الزم
و کارکنان واجدالشرایط برای انجام این خدمات می باشد.
 8-2پیمانکار موظف است کلیه شرایط مورد توافق در شرح خدمات را مطابق پیوست ( )1قرارداد انجام
دهد.
 8-3هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد مندرج در قرارداد سهلانگاری یا کوتاهی کند و
براثر آن خسارتی وارد آید یا از انجام تعهداتی که به عهده دارد خودداری نمایدکارفرما حق خواهد داشت
آن تعهدات را بجای پیمانکار انجام داده و هزینههای مربوطه را از محل مطالبات و یا تضمینهای او
برداشت نماید .در این صورت هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به
تشخیص کارفرما خواه ازنظر اساس تخلف و خواه ازنظر محاسبه مبلغ پرداختی مسموع نخواهد بود .در
صورت بروز هرگونه اختالف مطابق با ماده ( )16اقدام میگردد.
8-4

پیمانکار مسئول انجام خدمات موضوع قرارداد با دقت و کوشش و مهارت الزم میباشد.

 8-5کلیه هزینه های مربوط به بارگیری ،بر عهده پیمانکار می باشد.
 8-6پیمانکار پس از تحویل محموله سنگ آهک تائید شده به کارفرما مسؤولیتی در قبال نگهداری آن
نخواهد داشت.
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 8-7پیمانکار موظف است ماهیانه گزارش فعالیتهای صورت گرفته خود را مطابق فرمت مورد قبول
کارفرما ارائه نماید.
 8-8پیمانکار مسؤولیت کامل موضوع پیمان و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت او را به عهده
دارد و نظارتی که از طرف کارفرما و یا نمایندگان او در اجرای کارها میشود ،به هیچ وجه از میزان این
مسؤولیت نمیکاهد.
 8-9پیمانکار تأیید میکند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به خرید و حمل کاال ،بیمههای مربوط به
اشخاص و کشندههای محموله ،حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کامالً مطلع
بوده و متعهد به اجرای آنها میباشد.
 8-10در صورت عدم پذیرش محموله حمل شده توسط کارفرما (به دلیل عدم تطابق با مشخصات فنی
موضوع پیمان) و در صورت اطمینان از قصور پیمانکار ،کارفرما مختار است از محل هرگونه سپرده ،تضمین
یا مطالبه پیمانکار نزد خود ،خسارات وارده به خود را جبران نماید .در این صورت هرگونه ادعای پیمانکار
نسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما خواه از نظر اساس تخلف و خواه از
نظر محاسبه مبلغ پرداختی مسموع نخواهد بود .در صورت بروز هرگونه اختالف مطابق با ماده ( )16اقدام
میگردد.
 8-11پیمانکار در تمام مدت پیمان مسؤولیت کامل حسن اجرای خدمات کارکنان متخصص خود را به
عهده دارد.
 8-12پیمانکار قبالً از محل و موقعیت معدن سنگ آهک کارخانه سیمان خاش بازدید نموده و با آگاهی
کامل از نوع سنگ معدن ،پله ها و محدوده استخراج ،جاده دسترسی معدن و سایر شرایط نسبت به انعقاد
قرارداد اقدام نموده است و از این حیث اعتراضی مسموع نمی باشد و پس از انعقاد قرارداد کلیه ادعاهای
مبنی بر عدم آگاهی از شرایط منطقه ،مسافت جاده دسترسی و وضع موجود آن و وضع موجود
ساختمانهای واگذار شده به پیمانکار و محل باسکول و سنگ شکن و دپوی کارفرما مورد قبول کارفرما
نخواهد بود.
 8-13کلیه عملیات استخراج شامل حفاری ،آتشکاری ،بلدوزکاری ،بارگیری ،حمل و تخلیه و دپوسازی بر
اساس مفاد موضوع قرارداد به عهده و در تعهد پیمانکار می باشد.
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 8-14پیمانکار میبایست ماشینآالت زیر را همیشه به صورت کامل و آماده به کار درکارگاه خود داشته
باشد و تکمیل تجهیز کارگاه منوط به وجود کلیه این ماشینآالت در معدن میباشد .بدیهی است کلیه
ماشین آالت میبایست بیمه شخص ثالث بوده و درهر صورت جبران خسارات احتمالی وارده به عهده
پیمانکار خواهد بود.
 یک دستگاه بلدوزر  D7Nیا مدلهای مشابه. دو دستگاه لودر 470کوماتسویا مدلهای مشابه.  12دستگاه کامیون  10چرخ ترجیحا ( NHولوو) یا مشابه. یک دستگاه گریدر  G12یا مدلهای مشابه. یک دستگاه دریل واگن.  2دستگاه بیل مکانیکی الستیکی /زنجیری (پیکور دار) .300 8-15پیمانکار می بایست عملیات استخراج را بر اساس دستورالعمل های کارفرما که مستمرا به پیمانکار
ابالغ می گردد به انجام برساند و هزینه اضافه تری مبنی بر تغییر محل استخراج سنگ آهک قابل پرداخت
نمی باشد.
 8-16پیمانکار متعهد است کلیه پرسنل اجرائی و ستادی مورد نیاز خود را تأمین و بیمه نماید و مسئولیت
رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی پرسنل طبق ضوابط قانون کار بر عهده پیمانکار میباشد و در صورت
بروز هرگونه خطر و خسارتی در محیط کار جبران آن به عهده پیمانکار میباشد و کارفرما هیچگونه
مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 8-17پیمانکار می بایست نسبت به اخذ بیمه مسئولیت معدن در برابر خسارات ناشی از ریزش ،آتشکاری و
غیره به هزینه خود اقدام نماید .بدیهی است در صورت بروز حادثه جبران آن به عهده پیمانکار بوده و در
صورتی که پیمانکار بدلیل وقوع حادثه نتواند تعهدات خود را به انجام رساند شامل جریمه خواهد شد ،بیمه
مسئولیت می بایست براساس شرایط مورد قبول کارفرما خریداری گردد و عدم ارائه بیمه نامه برای کل
مدت قرارداد به منزله عدم تکمیل تجهیز کارگاه می باشد.
 8-18تأمین وسیله ایاب و ذهاب ،غذا ،لباس کار و لوازم و وسایل و تجهیزات ایمنی کار مورد نیاز کارکنان
پیمانکار به عهده پیمانکار است.
 8-19در صورتی که هر یک از پرسنل پیمانکار از طرف کارفرما فاقد صالحیت تشخیص داده شود پیمانکار
می بایست نسبت به خروج فرد اعالمی از کارگاه در اسرع وقت اقدام نماید.
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 8-20پیمانکار می بایست نسبت به لق گیری دامنه های پله های معدن به صورت خاص پله های نزدیک
به محدوده آتشباری اقدام نماید.
 8-21نگهداری جاده احداثی از نظر ایمنی و تسطیح جاده و آبپاشی آن به صورت هفتگی و دسترسی
معدن و انبارهای ناریه و ساختمان هایی که به پیمانکار به صورت امانی واگذار گردیده است به عهده
پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه هزینه ای مبنی بر نگهداری از متحدثات فوق پرداخت نخواهد نمود و
پیمانکار می بایست در پایان قرارداد این متحدثات را به همان وضعیت که تحویل او گشته به کارفرما
عودت نماید.
 8-22در صورتیکه در محدوده کاری پیمانکار ،آثار تاریخی ،اشیاء عتیقه و مسکوکات قدیمی و نظایر آن
پیدا شود پیمانکار موظف است در اسرع وقت طبق قوانین مربوطه مراتب را بالفاصله به کارفرما و مقامات
مسئول محلی اطالع دهد.
 8-23تأمین سوخت مصرفی ماشین آالت اعم از بنزین و گازوئیل به عهده و به هزینه پیمانکار می باشد.
 8-24پیمانکار موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی ،بهداشتی ،زیست محیطی طبق دستورالعملهای قانونی و
ارائه شده توسط کارفرما می باشد و در هنگام عقد قرارداد می بایست گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از
اداره کار را به کارفرما ارائه نماید که عدم ارائه آن به منزله عدم تکمیل تجهیز کارگاه می باشد.
 8-25پیمانکار می بایست به نحوی اقدام به استخراج سنگ آهک نماید که در پایان مدت قرارداد و تحویل
کل تناژ قرارداد در معدن دپویی از سنگ آهک خرد شده یا قله ) (oversizeباقی نمانده باشد.
 8-26در مواردی که ناظر قرارداد از تخلیه در قیف سنگ شکن بدلیل  Over Sizeبودن بار یا عدم کیفیت
جلوگیری به عمل آورد پیمانکار موظف است نسبت به تخلیه سنگ در محل مورد نظر کارفرما اقدام نماید.
(بار  Over Sizeابعاد باالی  50سانتیمتر می باشد)
تبصره :در صورت  OVER SIZEبودن بار ،پیمانکار موظف به خرد کردن می باشد ،در غیر اینصورت و بی
کیفیت بودن بار حمل شده در محاسبه تناژ اعمال نمی شود.
 8-27پیمانکار مکلف و متعهد است کلیه نکات ایمنی و بهداشت حرفه ای را مطابق با دستورالعمل HSE

پیمانکاران ،بمنظور سالمت پرسنل مطابق ضوابط قانون کار رعایت نماید و در صورت بروز هرگونه حادثه
در محیط کار جبران آن برعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این قبال نخواهد
داشت.
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 8-28پیمانکار مکلف است طبق قانون کار یک نفر بعنوان مسئول ایمنی بهداشت حرفه ای به کارفرما
معرفی نماید.
تبصره :حضور مسئول ایمنی پیمانکار در زمان چاله زنی و آتشباری الزامی است.
 8-29پیمانکار مکلف است کلیه اقدامات  HSEرا مطابق با نظر واحد  HSEکارخانه تطبیق و با هماهنگی
الزم صورت دهد.
 8-30پیمانکار مکلف است در خصوص بروز رسانی قوانین بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست مطابق با
قوانین کشور اقدام فرمایند.
 8-31مسئول  HSEپیمانکار مکلف است در کلیه جلسات هماهنگی کارفرما حضور یافته و گزارش HSE

واحد مربوط را به صورت ماهیانه ارائه نماید.
 8-32پیمانکار ملزم است متناسب با نوع کار براساس دستورالعمل های کارفرما در خصوص تهیه
واستفاده اجباری از تجهیزات حفاظت فردی و ایمنی (کاله کار ،لباس کار ،کفش کار (پنجه فوالدی)،
دستکش متناسب با نوع کار ،همچنین وسایل حفاظتی جهت گوش و چشم ماسک تنفسی فیلتر دار قابل
شستشو برای کلیه مشاغل تهیه و لیست تحویلی به پرسنل را به کارفرما ارائه نماید.
تبصره :در صورتیکه موارد بند فوق توسط پیمانکار تهیه نشود کارفرما نسبت به تهیه آنها اقدام و با %50
هزینه باالسری از صورت وضعیت همان ماه پیمانکار کسر نماید.
 8-33پیمانکار موظف است در صورت بروز شرایط اضطراری از هر لحاظ همکاری و مساعدت الزم را با
کارفرما انجام دهد.
 8-34پیمانکار متعهد است کلیه مواردی که باعث آلودگی محیط زیست از قبیل آب ،هوا و خاک باشد را
برطرف نماید از قبیل معاینه فنی کلیه خودروها ،کنترل و برنامه ریزی صحیح جهت حفظ نگهداری و دفع
مواد روغنی و نفتی و. ...
 8-35پیمانکار موظف است در خصوص انجام آزمایشات ادواری و تجزیه و تحلیل آنها توسط پزشک دارای
گواهینامه و صالحیت طب کار اقدام و نسخه ای از گزارش تجزیه و تحلیل را جهت سوابق به کارفرما ارسال
نماید.
 8-36پیمانکار مکلف است مطابق با برنامه ریزی کارفرما در خصوص اندازه گیری عوامل زیان آور محیطی
محل کار اقدام و نسخه ای از گزارش تجزیه و تحلیل را جهت اطالع کارفرما ارسال نماید.
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 8-37پیمانکار مکلف است جهت رعایت اصول ایمنی محل کار در خصوص نصب تابلو و عالئم هشدار
دهنده جعبه کمکهای اولیه مجهز و کپسولهای آتش نشانی متناسب با نوع کار در محل های مورد نظر
اقدام نمایند.
 8-38پیمانکار مکلف است در خصوص تجهیز آشپزخانه بهداشتی ،سرویسهای دستشویی بهداشتی ،حمام
و رختکن بهداشتی جهت کارکنان در نظر گرفته و اقدام نماید.
 8-39پیمانکار مکلف است در خصوص انجام آزمایشات سالمت بهداشت پرسنلی که با مواد غذایی و
خوراکی سر و کار دارند اقدام و نسبت به اخذ کارت سالمت آنها اقدام نماید.
 8-40پیمانکار موظف است در خصوص انجام آزمایشات بدو استخدام پرسنل اقدام و نتیجه را به کارفرما
اعالم فرمایند .در صورت عدم اجرای تعهدات پیمانکار ،کارفرما مجاز است در خصوص انجام آزمایشات دوره
ای سالیانه و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار اقدام و معادل  20درصد هزینه را عالوه بر مبلغ هزینه
بعنوان باال سری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.
 8-41پیمانکار موظف است یک نفر مهندس معدن با گرایش استخراج جهت حضور مداوم در معدن در
اختیار داشته باشد.
 8-42پیمانکار می بایست طی مدت قرارداد  400،000تن سنگ آهک خرپشت را استخراج بارگیری و
حمل و به قیف سنگ شکن یا دپوی متعلق به کارفرما تخلیه نماید.
 8-43پیمانکار موظف است برمبنای برنامه زمان بندی مطابق پیوست ( )3نسبت به استخراج و حمل و
بارگیری سنگ آهک اقدام نماید.
تبصره :در صورت معطل شدن کامیون در پشت قیف سنگ شکن به هر دلیل و بیش از نیم ساعت ،بار
کامیون با هماهنگی و مجوز دستگاه نظارت به دپوی کارفرما منتقل گردد.
 8-44پیمانکار مکلف است نیروی مجرب و ورزیده را بکارگیرد و مسئولیت فعالیت کلیه پرسنل پیمانکار
صرفا بر عهده ایشان می باشد.
 8-45پیمانکار موظف به ارائه گواهی صالحیت ایمنی مورد تائید اداره کار می باشد.
 8-46پیمانکار باید در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارک و گزارش ها از معیاره ها و ضوابط و دستور
العمل ها و استانداردهای ابالغی کارفرما استفاده کند.
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 8-47دپوسازی ،برداشت و حمل از دپوی کارفرما در تعهد پیمانکار می باشد .که با دستور کار دستگاه
نظارت صورت می گیرد.
 8-48پیمانکار موظف به ارائه لیست کارکرد و بیمه ماهیانه پرسنل خود به کارفرما بوده و حق و حقوق و
بیمه پرسنل را به صورت ماهیانه پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت ،کارفرما مجاز به تعلیق پرداخت
صورت وضعیت های پیمانکار تا ارائه لیست های فوق می باشد.
 8-49پیمانکار موظف است شروع عملیات حفاری را کتبا به واحد آزمایشگاه کارخانه اعالم نموده و زمینه
نمونه برداری از گرد چال های حفاری را فراهم نماید.
 8-50پیمانکار موظف است هر هفته  7.200تن سنگ آهک از معدن مستقیم به قیف سنگ شکن شارژ
نماید.
 8-51پیمانکار موظف است هر گونه دپوسازی ،رمپ سازی -شارژ از دپو را بنا به تشخیص و تحت نظر
دستگاه نظارت انجام دهد.
ماده  .9جرائم
 9-1برای محاسبه جرائم (اصالح و تغییر) ،یک هفته فرصت برای پیمانکار لحاظ گردیده و بعد از آن
جرائم محاسبه میگردند.
 9-2در صورتی که پیمانکار نسبت به حمل سنگ آهک با ابعاد بزرگ تر از  50سانتی متر و تخلیه به
قیف سنگ شکن اقدام نماید خسارات حاصله از تحویل سنگ آهک بزرگ تر از سایز فوق توسط کارفرما
محاسبه و از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد( .مالک سنجش میزان خسارت وارده و گزارش
نماینده کارفرما می باشد)
 9-3در صورت بروز هرگونه تأخیر به دلیل عدم تحویل سوخت به پیمانکار جبران هرگونه تأخیر وارده به
قرارداد به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما می تواند پیمانکار را جریمه نماید ،بر اساس مبلغ جریمه در هر
صورت وضعیت بیشتر از  %15مبلغ صورت وضعیت نخواهد شد.
 9-4در صورتی که پیمانکار از خرد کردن سنگهای ) (oversizeاستخراج و حمل شده از معدن امتناع
ورزد کارفرما می تواند پس از محاسبه تناژ تقریبی آنها نسبت به جریمه پیمانکار تا سقف  3برابر مبلغ بند
( )2پیوست ( )1اقدام نماید.
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 9-5در صورتیکه سنگ آهک  Over Sizeدر معدن باقی بماند ،هزینه ای برای استخراج پرداخت نخواهد
شد.
 9-6درصورتی که سنگ آهک خرد شده در معدن باقی بماند و پیمانکار از حمل آن امتناع ورزد کارفرما
مبلغی از بابت استخراج این مقدارپرداخت نخواهد نمود.
 9-7پیمانکار می بایست با ابالغ روزانه نسبت به تأمین سنگ برای سنگ شکن به ازای هر ساعت 620
تن اقدام نموده و در صورت عدم تأمین به موقع  ،جریمه کسری تناژ تحویلی بابت هر ساعت معادل 15
درصد قیمت هرتن سنگ تحویل نشده می باشد که از صورت وضعیت همان ماه پیمانکار کسر می گردد.
 9-8پیمانکار موظف به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی بوده که ناظرین پس از ابالغ یک ماهه مبنی بر
اصالح موارد ،نسبت به اعمال جریمه به تناسب موارد رعایت نشده تا %5صورت وضعیت اقدام نموده و با
نظر مدیریت عامل قابل کسر از صورت وضعیت پیمانکار خواهد بود.
 9-9در صورت عدم تحویل سنگ آهک برمبنای بند ( )8-43کارفرما ،پیمانکار را به مقدار  %20مبلغ
معادل بند ( )3پیوست ( )2جریمه می نماید.
ماده  .10حوادث قهریه
 10-1در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه پیمانکار از مسئولیت مبرا است ،مشروط بر آنکه اینگونه
حوادث اوالً غیرقابلپیشبینی بوده ،ثانیاً ”جلوگیری یا رفع آن از عهده پیمانکار خارج بوده ،ثالثاً ”فعل یا
ترک فعل پیمانکار در بروز آن مؤثر نبوده باشد .در چنین حالتی پیمانکار مکلف است در اسرع وقت کارفرما
را از بروز اینگونه حوادث مطلع نموده و تمدید مدت و یا (در صورت عدم امکان ادامه قرارداد) خاتمه دادن
به قرارداد را درخواست نماید.
 10-2کارفرما پس از حصول اطالع موضوع را بررسی نموده و در صورت احراز ادعای پیمانکار حسب مورد
یا تمهید مناسبی در نظر گرفته و به اطالع پیمانکار میرساند و یا قرارداد را خاتمه میدهد .درصورتیکه
قرارداد طبق این ماده خاتمه داده شود ،آن بخش از کاالی آماده تحویل به کارفرما تحویل گردیده وکارفرما
صرفاً با در نظر گرفتن مطالبات پیمانکار بابت بهای کاالی تحویلی و مانده بدهی پیشپرداخت و سایر
بدهیهای احتمالی پیمانکار با وی تسویهحساب خواهد نمود و متعاقباً تضمین حسن انجام تعهدات
پیمانکار را آزاد خواهد نمود.
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ماده  .11فسخ قرارداد
 11-1در موارد ذیل قرارداد از طرف کارفرما قابلفسخ میباشد:
 هرگاه جمع جرائم از سقف ده ( )10درصد مبلغ قرارداد بیشتر شود،کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد
داشت و در صورت فسخ تضامین موجود به نفع کارفرما ضبط و نقد می گردد .
 واگذاری قرارداد یا بخشی از آن به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما؛ انحالل شرکت یا؛ ورشکستگی
پیمانکار یا رها نمودن معدن و عدم حضور رئیس کارگاه و تعطیل نمودن کار کارفرما می تواند به شرح
ماده فوق نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام نماید.
 عدم شروع به کار پیمانکار حداکثر تا یک هفته بعد از تاریخ شروع به کار.
 - 11-2هرگاه قبل یا در حین اجرای قرارداد ،کارفرما به تشخیص خود مطمئن شود که پیمانکار قادر به
انجام و یا ادامه مسئولیت های حوزه قرارداد نمیباشد و یا بیشتر از دو ماه به تعهدات تحویل سنگ آهک
عمل ننماید میتواند به صورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید و باقیمانده کار را شخصاً انجام داده و یا به هر
شخص حقیقی ویا حقوقی که مایل باشد واگذار نماید.
 11-3هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ کند ،مراتب را کتباً به اطالع پیمانکار
میرساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی و اداری مبلغ تضمین انجام تعهدات را به سود
خود وصول و ضبط مینماید سپس از او برای انجام تشریفات مربوطه به صورت برداری و ارزیابی کل
عملیات انجام گرفته و تنظیم صورت جلسه تحویل دعوت میگردد .تشریفات تنظیم صورت جلسه مذکور
شامل اندازه گیری مقدار دپو موجود در معدن و مقدار سنگ آهک تحویلی می باشد که بر اساس آنالیز
قیمت قرارداد و صورت جلسه تحویل که توسط پیمانکار و دستگاه نظارت تنظیم گردیده قابل پرداخت می
باشد و در صورت بروز اختالف در تنظیم صورت جلسه تحویل ،نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل اجرا
خواهد بود .
 11-4پیمانکار بایستی در صورت خاتمه و فسخ کامل قرارداد عالوه بر کلیه دادهها ،نقشهها و مدارکی که
خود رأساً تهیه نموده و یا ازکارفرما دریافت نموده است ،نسبت به تهیه و ارائه کلیه اطالعات ،گزارشها،
نتایج مطالعات و تحقیقات ،نقشههای زمین شناسی و مشخصات و طرحها و نتایج حاصله در طول اجرای
قرارداد موجود تا زمان خاتمه قرارداد را با درخواست کارفرما اقدام نماید.
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ماده  .12خاتمه قرارداد
 12-1چنانچه کارفرما بخواهد به قرارداد خاتمه دهد ،الزم است ضمن اعالم دالیل و مبانی خاتمه کار طی
مدت ده ( )10روز از تاریخ اعالم کتبی ،نسبت به خاتمه کار و محاسبه و تسویه خدماتی که پیمانکار تا
تاریخ خاتمه قرارداد انجام داده است ،اقدام نماید .در این صورت پیمانکار بدون حق هیچگونه اعتراضی،
فقط محق به دریافت مبلغ بخشی از کار که تا آن زمان به انجام رسانیده میباشد که پس از کسر کسور
قانونی و قراردادی و مبالغی که پیشازاین پرداختشده ،پرداخت صورت می پذیرد.
ماده  .13مالکیت و محرمانه بودن اطالعات
 13-1پیمانکار تعهد مینماید کلیه اطالعاتی را که در جریان اجرای این قرارداد به دست میآورد محرمانه
تلقی نموده و متعهد میشود که حداکثر سعی خود را در جلوگیری از افشای اطالعات به هر فرد (بهجز
افراد مجاز از طرف کارفرما) به عمل آورد .این تعهد بهطور مستمر بوده و با اتمام کار و اختتام این قرارداد
به پایان نمیرسد.
ماده  .14مالیات ،بیمه تأمین اجتماعي و عوارض و کسورات
 14-1پرداخت هرگونه مالیات اعم از مالیات بر درآمد و سایر حقوق دولتی مربوط به پیمانکار و کارکنان
نامبرده ،ناشی از اجرای این قرارداد ،که در تاریخ امضا این قرارداد برقرار است به عهده پیمانکار میباشد.
 14-2مالیات بر ارزشافزوده بر عهده کارفرما میباشد .که با ارائه گواهی معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر
ارزش افزوده از سوی پیمانکار به وی پرداخت می گردد.
 14-3پرداخت جرائم پیشبینیشده در قانون تأمین اجتماعی مربوط به تأخیر تأدیه حق بیمه و یا تسلیم
لیست کارکنان کالً به عهده و هزینه پیمانکار میباشد.
تبصره  .1کسورات قانونی تابع قوانین و مقررات کشور میباشد.
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 14-4پرداخت کلیه کسور و عوارضی که در پیمان ذکر نامی از آنها نشده و در زمان تسلیم پیشنهاد قیمت
به عنوان قوانین و یا مقررات کشور جمهوری اسالمی موجود میباشند ،کالً به عهده پیمانکار خواهد بود.
پیمانکار موظف است به استناد موضوع پیمان بررسی جامع و کاملی در خصوص این کسورات انجام و بار
مالی آن را در مبلغ پیشنهادی خود لحاظ کند .لذا اشتباه و غفلت پیمانکار درمحاسبات ریالی سایر کسور
حقی برای وی ایجاد نکرده ،هیچگونه اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود.
 14-5از هر صورت وضعیت پیمانکار  %5بابت حسن انجام کار کسر و در پایان قرارداد پس از تایید ناظر
کارفرما عینا به پیمانکار مسترد می شود.
 14-6پرداخت کلیه کسورات قانونی مطابق قوانین جاریه کشور به عهده پیمانکار بوده و کارفرما از هر
پرداخت به پیمانکار  %5بعنوان سپرده بیمه طبق ماده ( )38قانون بیمه تأمین اجتماعی کسر و پس از
خاتمه قرارداد و ارائه مفاصاحساب بیمه توسط پیمانکار به همراه آخرین صورت وضعیت پیمانکار قابل
پرداخت خواهد بود.
ماده  .15تعلیق کارها
 15-1کارفرما میتواند در مدت اجرای قرارداد ،کل کار یا قسمتی از کارها را موقتاً به مدت حداکثر
یکسوم مدت قرارداد و به میزان یک بار ،معلق نماید و در این صورت باید مراتب را بهطور کتبی با تعیین
تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطالع دهد و در چنین مواردی پیمانکار پس از شروع به کار نمیتواند ادعای
تعدیل در قیمتها (ناشی از تورم و غیره) را بکند.
ماده  .16داوری و حل اختالف
 16-1کلیه اختالفاتی که ممکن است براثر اجرای این قرارداد و یا در تفسیر مفاد و شرایط آن فیمابین
طرفین رخ دهد ،طی جلسهای با حضور نمایندگان دو طرف قرارداد بررسی گردیده و درصورتیکه طرفین
نتوانند موضوعات مورد اختالف را از طریق مذاکره و گفتگو طی مدت ( )1ماه حلوفصل نمایند ،مطابق
قوانین جمهوری اسالمی ایران موارد اختالف به یکی از مراجع صالحة قضایی ارجاع داده خواهد شد.
طرفین نیز موظف و مکلفاند تا حل نهایی اختالفات مزبور ،به تعهدات خود در چارچوب این قرارداد عمل
نمایند.
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ماده  .17عدم واگذاری قرارداد
 17-1پیمانکار بدون موافقت و مجوز کتبی کارفرما ،نمی تواند تمام یا قسمتی از خدمات موضوع قرارداد و
تعهدات خود را به غیر و دیگری منتقل یا واگذار نماید .چنانچه در حین اجرای قرارداد ،وقوف حاصل گردد
که پیمانکار مرتکب چنین تخلفی شده است ،کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را یکطرفه فسخ و خسارت
خود را از محل مطالبات و تضامین مربوطه پیمانکار تأمین نماید و در این صورت پیمانکار حق هیچگونه
اعتراضی را نخواهد داشت .کارفرما میتواند و مخیر است که با اطالع به پیمانکار تمام یا قسمتی از خدمات
موضوع پیمان و تعهدات خود را به غیر واگذار نماید.
ماده  .18قانون منع مداخله کارکنان دولت
 18-1پیمانکار رسماً اعالم مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در
معامالت دولتی مصوب  22دیماه  1337نمیباشد .پیمانکار تعهد مینماید منافع این قرارداد را هیچیک از
اشخاص یا افرادی که در قانون مذکور پیشبینینشده یا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و یا آنان را
به شراکت قبول نکند .در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور
با پیمانکار رفتار نموده ،قرارداد را فسخ و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از مطالبات
پیمانکار و تضامین مربوطه وصول نماید .در این خصوص نظر کارفرما قطعی خواهد بود.
ماده  .19شرایط واگذاری و تحویل
 19-1پس از انعقاد قرارداد کارفرما معدن وساختمان های خوابگاه و کارگاه را مطابق صورتجلسه تحویل
پیمانکار مینماید.
 19-2شرایط تکمیل تجهیز کارگاه و اجازه شروع عملیات ،تحقق کلیه موارد زیر می باشد:
 امضاء صورتجلسه تحویل کارگاه.
 آماده به کار بودن ماشین مطابق ماده (.)8-14
 اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی با شرایط مورد قبول کارفرما و مندرج در بند ( )8-17برای کل مدت
قرارداد.
 اخذ گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی  HSEپیمانکار و دارای اعتبار تا پایان مدت قرارداد

قرارداد انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و
حمل سنگ آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه
سیمان خاش

 19-3در پایان قرارداد یا در هنگام فسخ قرارداد پیمانکار می بایست ساختمان های خوابگاه و کارگاه را
مطابق زمان تحویل و همچنین کل معدن را به کارفرما عودت نماید.
 19-4کارفرما پس ازباز پس گیری تحویل معدن و ساختمان ها و پرداخت صورت وضعیت نهایی نسبت به
عودت ضمانت انجام تعهدات اقدام می نماید.
ماده  .20قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد
 20-1این قرارداد از هر نظر و حیث تابع قوانین و تعهدات کشور جمهوری اسالمی ایران است.
 20-2شرایط ذکر نشده در این قرارداد تابع شرایط عمومی پیمانها میباشد .در صورت تخلف از قوانین و
مقررات فوقالذکر ،پیمانکار کارفرما را در قبال هرگونه دعاوی ،هزینهها و مخارج و مسؤولیتهای ناشی از
قصور پیمانکار در این خصوص مصون و مبری میدارد.
ماده  .21نمایندگان و دستگاه نظارت
 21-1پیمانکار موظف است پس از امضای قرارداد رئیس کارگاه خود را کتباً به کارفرما معرفی نماید .این
فرد باید همواره در دسترس بوده و هرگونه توافق با این فرد در حکم توافق با پیمانکار خواهد بود .و
همچنین هرگونه ابالغ دستورات به نماینده مذکور در حکم ابالغ به پیمانکار میباشد.
 21-2دستگاه نظارت بر اجرای مفاد قرارداد بر عهده مدیر کارخانه سیمان خاش میباشد ،نماینده دستگاه
نظارت به صورت کتبی به پیمانکار معرفی خواهد شد.
 21-3ناظر می تواند در هر ساعت از شبانه روز از کارگاه ،انبار و تأسیسات پیمانکار بازدید نماید و پیمانکار
موظف است به نحو مقتضی امکان این بازدیدها را فراهم سازد.
 21-4ناظر درهر مرحله طرح بهره برداری و مکان استخراج رابه پیمانکار اعالم می نماید و درصورتی که
ناظر نظریات اصالحی در خصوص اجرای عملیات اعالم نماید پیمانکار موظف به رعایت آنها خواهد بود.

قرارداد انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و
حمل سنگ آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه
سیمان خاش

ماده  .22نشاني طرفین
 22-1نشانی کارفرما :تهران  -خیابان سهروردی -کوچه شهید حمید قدس (اندیشه  )2پالک  69کدپستی:
 1569646611تلفن .021-42147777 :
 22-2نشاانی پیمانکار............................................................ :
تبصره  .2هرگاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد ،باید پانزده روز ( )15قبل از تاریخ تغییر،
نشانی جدید خود را بهطرف دیگر اعالم کند .تا وقتیکه نشانی جدید بهطرف دیگر اعالمنشده است،
مکاتبات به نشانی قبلی ارسال میشود و دریافت شده تلقی میگردد.
ماده  .23نسخههای قرارداد
 23-1این قرارداد در سه ( )3نسخه تنظیم گردیده است که یک نسخه آن پس از امضاء تحویل پیمانکار
میگردد .کلیه نسخ قرارداد حکم واحد را دارد.
کارفرما :شرکت سیمان خاش

پیمانکار:

نام و نام خانوادگي :فرهاد نیکخواه

نام و نام خانوادگي................... :

سمت:مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

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

امضاء:

امضاء:

نام و نام خانوادگي:

نام و نام خانوادگي........................ :

سمت:

سمت....................... :

امضاء:

امضاء:

قرارداد انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و
حمل سنگ آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه
سیمان خاش

پیوست شماره  1قرارداد :شرح خدمات

.1
.2
.3
.4

شرح خدمات عبارتست از انجام عملیات آماده سازی ،استخراج ،بارگیری ،حمل وتخلیه سنگ آهک به محل
سنگ شکن یا دپوی مربوطه به شرح موارد ذیل :
عملیات آماده سازی معدن و استخراج شامل حفاری ،بلدوزرکاری سنگ آهک و دپو پیمانکار و خرد کردن قله
سنگ های بزرگتر از ابعاد  50سانتی متر به وجود آمده در حین استخراج به میزان  400،000تن.
عملیات بارگیری سنگ آهک با ابعاد کوچکتر از  50سانتی متر از دپوی ایجاد شده در محل معدن.
عملیات حمل از محل معدن و تخلیه در قیف سنگ شکن یا دپوی سنگ آهک کارفرما با ابالغ و مجوز کارفرما
درهر مرحله به فاصله حدودی  5کیلومتر به همراه وزن نمودن هر ماشین با باسکول موجود در کارخانه.
عملیات بارگیری و حمل سنگ آهک از محل دپو متعلق به کارفرما به همراه تمام فعالیت های مورد
نیاز(همگن سازی ،ریپر زنی ،برش عرضی و طولی ،آماده سازی جهت برداشت از دپو) و تخلیه به قیف سنگ
شکن.
تبصره :انجام عملیات باطله برداری و انتقال به دپوی باطله خارج از تناژ توافقی ( 400.000تن) مطابق
تشخیص و نظر کارفرما و جهت رسیدن به سنگ آهک مناسب در تعهد پیمانکار بوده و براساس %70نرخ های
مندرج در بند  2 ،1و  3قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

قرارداد انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و
حمل سنگ آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه
سیمان خاش

پیوست شماره  2قرارداد :شکست مبلغ حق الزحمه نحوه پرداخت
 .1مبلغ حقالزحمه بر اساس مراحل مختلف خدمات به شرح ذیل است:
مبلغ قرارداد جهت هر آیتم از شرح خدمات مندرج در پیوست  1بشرح ذیل می باشد.
مبلغ به ازای هر تن (ریال) با
شرح

ردیف

احتساب هرگونه عملیات اضافي در
صورت نیاز

1

مبلغ قرارداد جهت انجام عملیات بند  1شرح خدمات

2

مبلغ قرارداد جهت انجام عملیات بند  2شرح خدمات

3

مبلغ قرارداد جهت انجام عملیات بند 3شرح خدمات

4

مبلغ قرارداد جهت انجام عملیات بند 4شرح خدمات

 .2نحوه و شرایط پرداخت
 میزان سنگ آهک حمل و تخلیه شده توسط پیمانکار بر اساس قبوض باسکول کارفرما در پایان هر روز
توسط پیمانکار مشخص و به تائید نماینده کارفرما می رسد.
 پیمانکار در پایان هر ماه بر اساس مقادیر حمل روزانه صورت وضعیت خود را تهیه و در روز یکم ماه بعد
به کارفرما ارائه می نماید و کارفرما پس از بررسی و تائید نسبت به پرداخت آن پس از کسر کسورات
قانونی اقدام می نماید.
 تناژ مورد محاسبه عملیات بند  1و  2شرح خدمات مطابق پیوست ( )1پس از تخلیه در دپو و یا
سنگ شکن قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
 سنگ آهک نامنطبق (باطله) نیز پس از باسکول به دپوی باطله با نظر کارفرما تخلیه می گردد هزینه
آن مطابق تبصره بند  4پیوست ( )1پرداخت می گردد.
 پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منوط به ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیاتی می باشد.

قرارداد انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و
حمل سنگ آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه
سیمان خاش

پیوست شماره  3قرارداد :برنامه زمان بندی
 .1پیمانکار مي بایست در هرماه نسبت به تحویل ماهیانه  33،333تن سنگ آهک به شرح ذیل اقدام
نماید:
  28.800تن سنگ آهک تحویل در قیف سنگ شکن 4.533 -تن تحویل در دپوی کارفرما

قرارداد انجام عملیات استخراج ،دپوسازی ،بارگیری از معدن و
حمل سنگ آهک به مقدار  400.000تن در محل کارخانه
سیمان خاش

پیوست شماره  4قرارداد :آگهي روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت پیمانکار

اسناد تجدید مناقصه انجام عملیات استخراج،
دپوسازی ،بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک در
محل کارخانه سیمان خاش

پیوست شماره  2اسناد مناقصه :نحوه ارزیابي و امتیاز فني
جدول ( )1ارزیابي پیمانکاران
پارامترها به ترتیب اهمیت

ردیف

درصد

امتیاز

وزني

( 0الي )100

1

مستندات ثبت شرکتی

10

2

رزومه فعالیت های مرتبط به همراه رضایت نامه های دریافت شده

10

3

صورت های مالی سه سال گذشته

20

4

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

15

5

مدارک کاردان یا کارشناس معدن به عنوان مسئول فنی کارگاه

10

6

لیست ماشین آالت مالکیتی به همراه مستندات

35

مجموع

100

توجه :حد نصاب پذیرش پیمانکاران ،کسب امتیاز کل  70مي باشد.

اسناد تجدید مناقصه انجام عملیات استخراج،
دپوسازی ،بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک در
محل کارخانه سیمان خاش

پیوست شماره  3اسناد مناقصه :فرم درخواست عودت تضامین
اینجانب (اینجانبان)  ....................................فرزند  ..........................به شماره شناسنامه/کد ملي
 ...................بعنوان نماینده شرکت  ...................................................................به ثبت رسیده در
شهر .............و به شماره ثبت  ................متقاضي شرکت درمناقصه فوق مي باشیم و با اطالع از شرایط
شرکت در مناقصه نسبت به ارسال ضمانت نامه موضوع بند( )6این اسناد به مشخصات مندرج در
جدول ذیل اقدام و پیشنهاد قیمت را تکمیل مي نمایم(مي نماییم) .
بانک

نوع ضمانت
نامه

صادر

شماره ضمانت نامه

تاریخ ضمانت نامه

ارزش ضمانت نامه

کننده

فیش نقدی
ضمانت نامه
بانکي
چک
تضمیني
چک صیادی
مشخصات بانکي :
استرداد سپرده شرکت در مناقصه خواهشمند است مبلغ تضمین را به حساب و یا بانک مشدخص شدده ذیدل واریدز
فرمایید:
نام بانک

شماره حساب
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 اسرع وقت انجام گردد.
مهر و امضاء (اثر انگشت):

اسناد تجدید مناقصه انجام عملیات استخراج،
دپوسازی ،بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک در
محل کارخانه سیمان خاش

پیوست شماره  4اسناد مناقصه :فرم اخذ اطالعات شرکتي

