موضوع مناقصه :خرید و نصب سیستم کنترل
وایرلس استاکر و ریکالیمر

اسناد مناقصه خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
شرکت سیمان خاش
(شماره )KCCOT-1401/10
روش خرید :مناقصه عمومی یک مرحله ای
(آخرین مهلت ارسال پاکات  1401/05/26می باشد)

موضوع مناقصه :خرید و نصب سیستم کنترل
وایرلس استاکر و ریکالیمر

بخش اول :فراخوان
 -1فراخوان مناقصه
بدینوسیله از آن شرکت محترم دعوت می شود تا در صورت آمادگی در خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس
استاکر و ریکالیمر نسبت به تکمیل موارد درخواستی در اسناد اقدام و حداکثر تا تاریخ درج شده در اسناد نسبت
به تحویل بر اساس بند ( )8مشارکت نمایند.
 -2خریدار :شرکت سیمان خاش
 -3موضوع مناقصه :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
 -4مدت انجام شرح خدمات مناقصه :مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده در اسناد قرارداد
 -5محل تحویل کاال /انجام خدمات :کارخانه سیمان خاش
 -6نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  250.000.000ریال (بیست و پنج
میلیون 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 مبلغ  250.000.000ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ،اصل فیش واریزی به شماره حساب
 380638/79و شماره شبای  IR 3701 2000 0000 0000 3806 3879بانک ملت شعبه پاشا به نام شرکت
سیمان خاش و ارائه رسید واریز وجه در پاکت "الف"
ج) 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 معادل  %120مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مندرج در بند (ب)
به مبلغ  300.000.000ریال.
د) 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.
 -7مدت اعتبار پیشنهادها :مدت اعتبار پیشنهادها  45روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد.
 -8نشانی محل تسلیم پیشنهادها (پاکات جداگانه الف و ب و ج):


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

 دفتر زاهدان :میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری -شرکت سیمان خاش تلفن 054-33294518 :
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 کارخانه :شهرستان خاش – کارخانه سیمان خاش تلفن 05433723761
 -9دریافت

اسناد مناقصه :از

طریق

سایت

شرکت

سیمان

خاش

به

آدرس

اینترنتی

 ( www.khashcement.comنوار ابزار مشتریان و محصوالت /مناقصه و مزایده  /مناقصه  /دانلود )
 -10زمان دریافت اسناد مناقصه 10 :روز پس از تاریخ چاپ آگهی  :تاریخ چاپ 1401/05/12
 -11آخرین 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.
 -12آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :تا ساعت  14مورخ1401/05/26 :
به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می
شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -13رد 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.
 -14نحوه تعیین برنده :پس از حصول اطمینان از ارائه تضمین مورد قبول در پاکت "الف" ،پاکت "ب" گشایش
شده و مطابق مستندات ارائه شده در صورت کامل بودن اطالعات درخواستی ،پاکت (ج) بازگشایی و کمترین
قیمت به عنوان برنده اعالم میگردد (در صورت نقص در اطالعات مورد درخواست در پاکت (ب) ،پاکت (ج)
بازگشایی نخواهد شد).
 -15هزینه آگهی مناقصه :کلیه هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -16زمان 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
 -17شرح خدمات :عبارتست از خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر مطابق با شرح خدمات در
پیوست ( )1اسناد مناقصه.
 -18عدم تبانی :هرگاه برای خریدار محرز شود که تمام یا تعدادی از پیشنهاددهندگان به زیان خریدار تبانی کردهاند،
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.
 -19نحوه 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:
 محتویات پاکت "الف" :در پاکت "الف" ،فقط مدارک زیر قرار داده می شود:
ضمانت شرکت در مناقصه مطابق بند ()6
 محتویات پاکت "ب" :پاکت "ب" شامل اسناد و مدارک زیر می باشد:
-

-

-

پیشنهاد فنی که باید به گونه ای تنظیم شده باشد که پاسخگوی تمامی سواالت معمول و الزم را در حوزه
مسائل فنی و بازرگانی باشد.
مستندات ثبتی شرکت شامل :کپی آگهی تاسیس ،آخرین آگهی تغییرات ،کپی صفحه اول اساسنامه و
مشخصات اعضاء هیئت مدیره و اگر شرکت کننده شخص حقیقی باشد می بایستی کلیه اسناد هویتی به
همراه آدرس و اطالعات تماس جهت عقد قرارداد را ارائه نماید.
تمام بخش های اسناد مناقصه و ضمایم آن که به صورت فایل الکترونیکی قید 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 مجازمناقصه گر امضاء شود .بدیهی است در صورت برنده شدن در مناقصه ،قرارداد مندرج در
بخش سوم 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 و امضاء شده و در پاکت "ب" قرار داده شود.
ارائه سوابق ساخت موضوع مناقصه به همراه رضایت نامه های دریافت شده از خریداران قبلی حداقل  3رضایت
نامه می بایستی در پاکت (ب) قرار داده شود.
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 گردش مالی حسابرسی شده سه سال آخر.-

تکمیل فرم اطالعات شرکتی (پیوست  3اسناد مناقصه) پیوست  3به همراه نامه پوششی بصورت مجزا از اسناد مناقصه
همراه پاکات مناقصه ارسال گردد.

 محتویات پاکت "ج"  :پاکت "ج" شامل اسناد و مدارک زیر می باشد
 برگ پیشنهاد قیمت مندرج در اسناد مناقصه عیناً بدون هرگونه تغییر ،خط خوردگی ،الک گرفتگی کامل مهرو امضا شود .رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار ،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.
 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 زمان بندی 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.
(محتویات هر سه پاکت باید توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شود)
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 -20فرمت پوششی پاکتهای ارسالی
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 خرید و نصب سیستم کنترل:موضوع مناقصه
وایرلس استاکر و ریکالیمر

 برگ پیشنهاد قیمت-21
:موضوع مناقصه
................................................................................... : نام شرکت پیشنهاد دهنده/ نام و نام خانوادگی
.................................................................................................................................................... :نشانی
 شرایط، اینجانب پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات اسناد شرکت در مناقصه/این شرکت
 تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان و بطور کلی تمامی، مشخصات فنی عمومی،خصوصی مناقصه و پیمان
مدارک و اسناد مناقصه خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام
....................................................... خانم/ به نمایندگی مدیرعامل آقا...............................................................  شرکت:کارهای مورد مناقصه قبول می نماید
) ( بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده:قیمت زیر را براساس اسناد مناقصه و شرایط انجام کار اعالم مینمایم
مبلغ تامین تجهیزات
Name
1

Stacker local PLC Table

2

Stacker Indoor PLC

3

Reclaimer1 Local PLC
Table

4

Reclaimer1 Indoor PLC

5

Reclaimer2 Local PLC
Table

6

Reclaimer2 Indoor PLC

7

Stacker Ethernet Radio
Modems
Reclaimer1 Ethernet
Radio Modems
Reclaimer2 Ethernet
Radio Modems

8
9

Comment
High Quality IP54 700*700*300 Table With Siemens PLC Rack
Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port, DM 12 DI / 12
DO , AM 2 AI / 2 AO
Siemens PLC Rack Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind
Port , DM 12 DI / 12 DO , AM 2 AI / 2 AO
High Quality IP54 700*700*300 Table With Siemens PLC Rack
Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port, DM 12 DI / 12
DO , AM 2 AI / 2 AO
Siemens PLC Rack Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind
Port , DM 12 DI / 12 DO , AM 2 AI / 2 AO
High Quality IP54 700*700*300 Table With Siemens PLC Rack
Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port, DM 12 DI / 12
DO , AM 2 AI / 2 AO
Siemens PLC Rack Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind
Port , DM 12 DI / 12 DO , AM 2 AI / 2 AO
Mikrotik 2 Way (send & recive) Ethernet WireLess OutDoor Station for
10 KM
Mikrotik 2 Way (send & recive) Ethernet WireLess OutDoor Station for
10 KM
Mikrotik 2 Way (send & recive) Ethernet WireLess OutDoor Station for
10 KM

Price(RLS)

Sum

مبلغ برنامه ریزی و نصب
 ریال-قیمت کل

تعداد

قیمت واحد

موضوع

6

 مربوط به انتقالPLC طراحی و برنامه نویسی
دیتاهای استکر و ریکالیمرها

1

6

برنامه ریزی و کانفیگ نرم افزاری رادیو مودم
های وایرلس

2

3

 سیگنال چک و راه اندازی، کانکشن،نصب
سیستم های وایرلس

3

جمع کل
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در قیمت پیشنهادی این شرکت موارد زیر لحاظ شده است:
-

قیمت پیشنهادی ناخالص و مقطوع میباشد.

-

مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادی لحاظ نشده است.

-

قیمت پیشنهادی ،شامل کلیه هزینه های انجام کار /انجام خدمات مناقصه هزینه های حمل به کارخانه ،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 به هیچ عنوان درخواست پرداخت
اضافی نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی /نام شرکت

نام و امضای صاحبان امضا

شماره ثبت
کد اقتصادی
شناسنامه ملی  /کدملی
آدرس و تلفن

مهر شرکت  /اثر انگشت
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 -22موارد عمومی 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 خواهد گردید.
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 مناقصهگر
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 و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد می نماید که:
الف ) اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه مهر و امضاء نموده و همراه
تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای
تعطیل) تسلیم نماید( .در صورت عدم تحویل ضمانت انجام تعهدات در بازه مذکور ،تضمین شرکت در مناقصه
به نفع خریدار ضبط و نقد می گردد)
ب ) نسبت به تحویل موضوع مناقصه  /اجرای شرح خدمات در مهلت قید شده و شرایط اسناد اطمینان داشته
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 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.

موضوع مناقصه :خرید و نصب سیستم کنترل
وایرلس استاکر و ریکالیمر

-

-

-

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 حمل به کارخانه ،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 فرایند به هیچ عنوان درخواست پرداخت اضافی نخواهد داشت.
پیوست شماره ( )1اسناد مناقصه (قرارداد) بصورت نمونه ارائه گردیده و تغییرات جزئی در متن آن بالمانع
است.

 -23نشانی و تلفن تماس مناقصه گر:
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 -24برنامه زمانی کلی
کلیه مناقصه گران می بایست پیشنهاد مالی خود را برای تحویل موضوع قرارداد در حداکثر  50روز مطابق
پیش نویس قرارداد پیوست ( )1ارائه نماید.
-25پیوست های اسناد مناقصه
 پیوست  :1پیش نویس قرارداد پیوست  :2فرم درخواست عودت تضامین مناقصه-

پیوست  :3فرم 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 :خرید و نصب سیستم کنترل
وایرلس استاکر و ریکالیمر

پیوست  1اسناد مناقصه :پیش نویس قرارداد

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

موضوع قرارداد :

خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر

شماره قرارداد :

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

طـــرف اول :

شرکت سیمان خاش (کارفرما)

طـــرف دوم :

( ....................پیمانکار)

تاریخ قرارداد:

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

براساس مصوبه کمیسیون معامالت شماره  ،.............مورخ ..............

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  0از 14

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

ماده .1

طرفین قرارداد

اين قرارداد در تاريخ  ..................به همراه اسناد و مدارك موضوع ماده  17كه 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 ق انوني  ...........................................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 .2

موضوع و شرح خدمات قرارداد

 2-1موضوع قرارداد عبارت است از خريد و نصب سیستم كنترل وايرلس استاكر و ريکاليمر
 2-2شرح خدمات قرارداد به شرح ذيل مي باشد:
 2-2-1خريد اقالم مورد نیاز به شرح جدول ذيل:

KHASH Cement Stacker and Reclaimers Wireless H.W Configuration
Name

Description

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  1از 14

 خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر:موضوع قرارداد
............ :کد قرارداد

1

Stacker local PLC
Table

2

Stacker Indoor PLC

3

Reclaimer1 Local
PLC Table

4

Reclaimer1 Indoor
PLC

5

Reclaimer2 Local
PLC Table

6

Reclaimer2 Indoor
PLC
Stacker Ethernet
Radio Modems
Reclaimer1 Ethernet
Radio Modems
Reclaimer2 Ethernet
Radio Modems

7
8
9

High Quality IP54 700*700*300 Table With Siemens PLC Rack Include
24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port, DM 12 DI / 12 DO , AM 2
AI / 2 AO
Siemens PLC Rack Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port ,
DM 12 DI / 12 DO , AM 2 AI / 2 AO
High Quality IP54 700*700*300 Table With Siemens PLC Rack Include
24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port, DM 12 DI / 12 DO , AM 2
AI / 2 AO
Siemens PLC Rack Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port ,
DM 12 DI / 12 DO , AM 2 AI / 2 AO
High Quality IP54 700*700*300 Table With Siemens PLC Rack Include
24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port, DM 12 DI / 12 DO , AM 2
AI / 2 AO
Siemens PLC Rack Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port ,
DM 12 DI / 12 DO , AM 2 AI / 2 AO
Mikrotik 2 Way (send & receive) Ethernet Wireless Outdoor Station for 10
KM
Mikrotik 2 Way (send & receive) Ethernet Wireless Outdoor Station for 10
KM
Mikrotik 2 Way (send & receive) Ethernet Wireless Outdoor Station for 10
KM

: نصب و راه اندازي سیستم كنترل وايرلس استاكر ركاليمر به شرح ذيل2-2-2

KHASH Cement Stacker and Reclaimers Wireless Programing & Commissioning
تعداد

موضوع

رديف

6

 مربوط به انتقال ديتاهاي استاكر و ريکاليمرهاPLC طراحي و برنامه نويسي

1

6

برنامه ريزي و كانفیگ نرم افزاري راديو مودم هاي وايرلس

2

3

 سیگنال چک و راه اندازي سیستم هاي وايرلس،  كانکشن، نصب

3

: مهر و پاراف پیمانکار

:مهر و پاراف کارفرما
14  از2 صفحه

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

 2-2-3تابلوهاي كنترل سیستم وايرلس از تجهیزات  PLCاصلي شركت زيمنس
 2-2-4سیستم كنترل مذكور مي بايستي داراي صفحه نمايش محلي جهت نمايش كلیه سیگنال هاي ديجیتال و آنالوگ ورودي و
خروجي باشد.
 2-2-5تامین تابلو با  IP 55و يا باالتر (مناسب سالن خاك و مواد اولیه كارخانه).
ماده .3

مدت قرارداد تاریخ شروع و زمانبندی کار

 3-1مدت كل قرارداد  ........روز تقويمي مي باشد كه تاريخ شروع بالفاصله بعد از واريز پیش پرداخت ميباشد.
 3-2مدت تامین تجهیزات  35روز از زمان شروع قرارداد مي باشد
 3-3مدت نصب  15روز از زمان تحويل تجهیزات مي باشد
تبصره  .2پیمانکار موظف به انجام خدمات موضوع قرارداد در چهارچوب مدت كل قرارداد مي باشد.
ماده .4

مبلغ قرارداد ،شکست قیمت و روش پرداخت

 4-1مبلغ كل قرارداد  ................................ريال معادل  .............................تومان ميباشد.
الف -مبلغ تامین اقالم مطابق جدول  ........................ 4-2-1ريال معادل (به حروف)  ....................ريال است.
ب -مبلغ برنامه ريزي و نصب مطابق جدول  ..................... 4-2-2ريال معادل (به حروف)  ........................ريال است.
 4-2شکست مبلغ به شرح جداول ذيل ميباشد:
 4-2-1مبلغ تامین تجهیزات به شرح ذيل ميباشد:

)Price(RLS

KHASH Cement Stacker and Reclaimers WireLess H.W Configuration
Comment
High Quality IP54 700*700*300 Table With Siemens PLC Rack Include
Stacker local PLC
24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port, DM 12 DI / 12 DO ,
Table
AM 2 AI / 2 AO
Name

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  3از 14

1

 خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر:موضوع قرارداد
............ :کد قرارداد

2

Stacker Indoor PLC

3

Reclaimer1 Local PLC
Table

4

Reclaimer1 Indoor
PLC

5

Reclaimer2 Local PLC
Table

6

Reclaimer2 Indoor
PLC
Stacker Ethernet Radio
Modems
Reclaimer1 Ethernet
Radio Modems
Reclaimer2 Ethernet
Radio Modems

7
8
9

Siemens PLC Rack Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind
Port , DM 12 DI / 12 DO , AM 2 AI / 2 AO
High Quality IP54 700*700*300 Table With Siemens PLC Rack Include
24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port, DM 12 DI / 12 DO ,
AM 2 AI / 2 AO
Siemens PLC Rack Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind
Port , DM 12 DI / 12 DO , AM 2 AI / 2 AO
High Quality IP54 700*700*300 Table With Siemens PLC Rack Include
24V DC Power , CPU With Ethernet Ind Port, DM 12 DI / 12 DO ,
AM 2 AI / 2 AO
Siemens PLC Rack Include 24V DC Power , CPU With Ethernet Ind
Port , DM 12 DI / 12 DO , AM 2 AI / 2 AO
Mikrotik 2 Way (send & recive) Ethernet WireLess OutDoor Station for
10 KM
Mikrotik 2 Way (send & recive) Ethernet WireLess OutDoor Station for
10 KM
Mikrotik 2 Way (send & recive) Ethernet WireLess OutDoor Station for
10 KM

Sum

: مبلغ برنامه ريزي و نصب مطابق جدول ذيل مي باشد4-2-2
برنامه ریزی و نصب
 ریال-قیمت کل

تعداد

قیمت واحد

موضوع
 مربوط بهPLC طراحی و برنامه نویسی

6

انتقال دیتاهای استکر و ریکالیمرها
برنامه ریزی و کانفیگ نرم افزاری رادیو

6

مودم های وایرلس
 سیگنال چک و راه، کانکشن،نصب

3

اندازی سیستم های وایرلس
جمع کل

: مهر و پاراف پیمانکار

:مهر و پاراف کارفرما
14  از4 صفحه

1
2
3

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

 4-3روش پرداخت به شرح ذيل مي باشد:
الف -با درخواست كتبي پیمانکار و موافقت كارفرما ،حداكثر تا  10روز پس از ارائه ضمانتنامه بانکي موضوع ماده ( )5از طرف
پیمانکار ،معادل ( %35سيوپنج درصد) مبلغ تامین اقالم قرارداد مطابق جدول ماده ( )4-2-1به عنوان پیشپرداخت به وي پرداخت
خواهد شد.
ب -مبلغ مربوط به تامین اقالم كار بر مبناي جدول لیست ارائه شده در جدول ماده (  )4-2-1پس از حمل به محل كارخانه و تائید
كارفرما و ارائه صورت حساب رسمي از طرف پیمانکار با تائید ناظر قرارداد پرداخت خواهد شد.
ج -هزينه مربوط به برنامه ريزي و نصب تجهیزات يک ماه پس از راه اندازي در صورت عدم بروز مشکل و كارايي و با تائید ناظر
قرارداد پرداخت خواهد شد.
 4-4تعديل تحت هیچ شرايطي به اين قرارداد تعلق نميگیرد.
ماده .5

تضامین و ضمانت اجرا

 5-1به منظور دريافت پیش پرداخت پیمانکار موظف است ضمانت نامه بانکي بدون قید شرط معادل مبلغ پیش پرداخت به كارفرما
ارائه نمايد.
 5-2به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار مکلف است همزمان با امضاي قرارداد ،ضمانت نامه بانکي تضمین انجام تعهدات معادل
 10%مبلغ قرارداد به كارفرما تسلیم نمايد.
 5-3ضمانت نامه انجام تعهدات يک ماه پس از صورت مجلس تحويل قطعي و پايان مدت زمان گارانتي آزاد ميگردد.
 5-4چنانچه زمان ضمانتنامه ها در آستانه انقضا قرار گیرد ،پیمانکار موظف است تا  15روز قبل از زمان انقضاي آن نسبت به تمديد
آن اقدام نمايد .در غیر اينصورت كارفرما مختار است نسبت به دريافت مبلغ آن اقدام نموده و مبلغ را به شکل سپرده نزد خود
نگهداري نمايد.
 5-5در 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.
 5-6چنانچه 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.
مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  5از 14

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

تبصره  .3چنانچه پیمانکار حداكثر تا  10روز پس از ابالغ كارفرما تضامین موضوع ماده ( )5را ارائه ننمايد تضمین شركت در مناقصه
به نفع كارفرما ضبط و نقد ميگردد.
ماده .6

تحویل و گارانتی

 6-1محل تحويل و كار :كلیه قطعات و لوازم قرارداد مي بايستي در محل كارخانه كارفرما تحويل گردد.
 6-2دوره ي گارانتي :تجهیزات ارسالي  24ماه از زمان نصب داراي گارانتي مي باشد و در اين دوره رفع هرگونه عیب و خرابي در
تعهد پیمانکار مي باشد.
 6-3پیمانکار تعهد مي نمايد عالوه بر گارانتي عنوان شده در بند ( )6-2دستگاه موضوع قرارداد حداقل تا  5سال خدمات پس از
فروش ارائه نمايد.
ماده .7

تعهدات کارفرما

 7-1كارفرما متعهد است كه در قبال انجام خدمات موضوع قرارداد حقالزحمه مربوطه را پس از دريافت و تائید صورتحساب
پیمانکار و مطابق با اسناد و مدارك قرارداد به پیمانکار پرداخت كند.
 7-2كارفرما ،اسکان و خوراك پرسنل پیمانکار را در طول اجراي قرارداد تامین مي كند.
ماده .8

تعهدات پیمانکار

 8-1پیمانکار  ،متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك موضوع اين قرارداد در ازاي دريافت حقالزحمه ،در زمان تعیینشده
و به نحو احسن انجام دهد و اعالم ميكند كه داراي توان و تشکیالت الزم و كاركنان واجدالشرايط براي انجام اين خدمات است.
 8-2پیمانکار موظف است كلیه شرايط مورد توافق در شرح خدمات را عینا به انجام رساند.
 8-3پیمانکار 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.
 8-4پیمانکار 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.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  6از 14

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

 8-5هرگاه پیمانکار در اجراي تمام يا قسمتي از موارد مندرج در قرارداد سهلانگاري يا كوتاهي كند و بر اثر آن خسارتي وارد آيد
يا از انجام تعهداتي كه به عهده دارد خودداري نمايد كارفرما 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 از نظر محاسبه مبلغ پرداختي مسموع نخواهد بود .در صورت
بروز هرگونه اختالف مطابق با ماده ( )15اقدام ميگردد.
 8-6پیمانکار مسئول انجام خدمات موضوع قرارداد با دقت و كوشش و مهارت الزم ميباشد.
 8-7پیمانکار تأيید ميكند كه از جمیع قوانین و مقررات مربوط به خريد و حمل كاال ،بیمههاي مربوط به اشخاص حفاظت فني و
همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها ميباشد.
 8-8پیمانکار در تمام مدت پیمان مسئولیت كامل حسن اجراي خدمات كاركنان متخصص خود را به عهده دارد.
 8-9براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد پیمانکار موظف است كاركنان واجد صالحیت را به موقع تأمین نمايد.
8-10مسئولیت حفظ و حراست تجهیزات مورد نیاز بر عهده پیمانکار است.
 8-11پیمانکار موظف به تامین تمامي اقالم ،دستگاه و تجهیزات مورد نیاز براي نصب تجهیزات و انجام موضوع قرارداد به هزينه خود
مي باشد.
 8-12پیمانکار متعهد است ضمن رعايت كامل مسائل ايمني ،كاركنان خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدني قرار دهد و در
صورت بروز خسارت ،كارفرما در اين مورد مسئولیتي نخواهد داشت.
 8-13كارفرما در قبال پرداخت هزينه هاي اياب ذهاب پیمانکار هیچگونه پرداخت و مسئولیتي ندارد.
 8-14پیمانکار در تمام مدت قرارداد مسئولیت كامل حسن اجراي خدمات كاركنان و متخصصین خود را به عهده دارد .كارفرما
ميتواند به داليل عدمكفايت فني و قابلیت حرفهاي تعويض فرد يا افرادي از كاركنان پیمانکار را بخواهد ،در اين صورت پیمانکار
بدون اينکه تعهد و هزينهاي در اين مورد براي كارفرما ايجاد نمايد ،بايد در اسرع وقت و حداكثر ظرف سه  3روز به درخواست
كارفرما عمل نمايد و نسبت به جايگزيني وي با افراد واجد صالحیت اقدام نمايد .مسئولیت پیمانکار در اين مدت جايگزيني ،كماكان
ادامه خواهد يافت.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  7از 14

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

 8-15پرداخت تمام حقوق و مزاياي ماهانه كاركنان پیمانکار و ساير حقوق مندرج در قانون كار منجمله سابقه كار و پاداش و
عیدي و مرخصي و خسارت اخراج و هزينههاي تسويهحساب و ساير هزينههاي ناشي از اجراي قانون كار و نیز هزينههاي بیمه نمودن
كاركنان مزبور نزد سازمان تأمین اجتماعي و كسر حق بیمه و نیز مالیات حقوق و ديگر هزينههاي متصوره در خصوص استخدام و
اخراج كاركنان پیمانکار تماماً به عهده و هزينه پیمانکار ميباشد و پیمانکار ،كارفرما را از بابت اينگونه مخارج و مسئولیتها مصون
و مبري ميدارد و بدين وسیله تائید مينمايد كه هزينه تمام عوامل فوقالذكر در مبلغ حقالزحمه پیمانکار مندرج در سند قرارداد
ملحوظ شده است.
 8-16پیمانکار متعهد ميشود برنامه كارها و خدمات و تعهدات خود را در ابتداي پروژه به كارفرما ارائه دهد ،كه در صورت تائید
كارفرما قابلاجرا خواهد بود.
 8-17نصب و راه اندازي دستگاهها كامال با هماهنگي كارفرما بوده و بدون توقف در خط تولید انجام گیرد.
 8-18پس از وصول گزارشها توسط كارفرما و اظهارنظر در مورد انطباق يا عدم انطباق كارهاي انجام شده با گزارشها ،يا انطباق
يا عدم انطباق كارهاي انجامشده با كارهاي تعهد شده ،پیمانکار موظف است ظرف  2روز در موارد عدم انطباق توضیح و گزارش داده
و نسبت به رفع نواقص به نحو مطلوب و مورد نظر كارفرما اقدام نمايد .درهرصورت تائید كارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نمي باشد.
 8-19چنانچه پیمانکار تعهدات ديگري در ساير قراردادهاي خود در مقابل اشخاص ثالث داشته باشد در انجام تعهدات خود اولويت
اول را براي كارفرما قائل ميشود و نميتواند به سبب ساير اشتغاالت خود در اجراي تعهدات موضوع اين قرارداد تأخیر و تعلل نمايد.
 8-20پیمانکار تضمین مينمايد كه توانايي ،دانش ،كاركنان الزم ،تجربه و تسهیالت الزم جهت انجام خدمات به نحو رضايتبخش
را طبق مواد و شرايط قرارداد دارد.
 8-21پیمانکار در قبال هرگونه غرامات و خسارات قانوني و يا در خصوص هر نوع ضايعه و خسارات به اموال ،لوازم و يا ابزار آنها
كه ناشي از قصور وي باشد مسئولیت كامل داشته و تعهد ميكند كه كارفرما را از تمام خسارات ،غرامات ،دعاوي ،اقدامات و هزينهها
و مخارج در خصوص اين موارد ،مصون و بري الذمه بدارد مگـر آنکه اين حوادث و يا صدمات و اتالف و خسارات از قصور كارفرما و
يا يکي از كاركنان كارفرما باشد.
 8-22پیمانکار موظف است براي اجراي اين قرارداد و نظارت بر حسن اجراي موضوع قرارداد ظرف  3روز از تاريخ ابالغ قرارداد،
نماينده تاماالختیاري تعیین و كتب ًا به كارفرما معرفي نمايد .نماينده مزبور بايد در دسترس و در تماس با كارفرما باشد .نماينده كارفرما
و هر شخص يا اشخاصي كه او تعیین مينمايد حق خواهند داشت در تمام اوقات به كلیه كارها و محل انجام كار مراجعه ،بازديد و
دسترسي داشته باشند.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  8از 14

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

 8-23پیمانکار يک شخصیت مستقل از كارفرما بوده و اختیار كامل انتخاب وسايل ،روشها و نحوه انجام كارها طبق قرارداد را دارد.
پیمانکار هیچگونه حق و اختیاري جهت عقد و مبادله قراردادها از طرف كارفرما و يا انجام اقدامي به عنوان نماينده كارفرما و يا مقید
نمودن كارفرما به هر شکل ديگري و يا ادعاي داشتن اين اختیار را ندارد .پیمانکار بايستي كنترل كامل بر جزئیات كارها و روش
تکمیل كارها را داشته باشد و در هیچ موردي پیمانکار نماينده كارفرما محسوب نميشود.
 8-24رعايت كلیه موازين ايمني بر اساس موازين ابالغي كارفرما بر عهده پیمانکار ميباشد.
 8-25پیمانکار نمي تواند بدون موافقت و مجوز كتبي كارفرما ،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 .كارفرما ميتواند و مخیر است كه بااطالع به پیمانکار تمام يا قسمتي از
خدمات موضوع قرارداد و تعهدات خود را به غیر واگذار نمايد.
 8-26پیمانکار 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.
 8-27پرداخت هزينه اياب ذهاب به كارخانه كارفرما در تعهد پیمانکار مي باشد.
ماده .9

جرائم

 9-1چنانچه پیمانکار در تحويل كار موضوع قرارداد تأخیر نمايد ،جرائم مشروحه ذيل از محل تضامین پیمانکار برداشت خواهد شد:
الف -براي هر روز تأخیر ( %0.5نیم درصد) مبلغ قرارداد تا سقف ( %10ده درصد) مبلغ قرارداد ،بهعنوان جريمه تأخیر كسر ميگردد.
ب -هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از سقف  %10مبلغ قرارداد بیشتر شود قرارداد فسخ ميگردد و ضمانت نامه هاي موجود به نفع
كارفرما ضبط و نقد ميگردد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  9از 14

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

تبصره  .4اگر در طي مدت قرارداد نقصي در اجرا يا تامین اقالم و  ...ايجاد گردد كه ناشي از قصور پیمانکار باشد ،پیمانکار متعهد است
به هزينه خود نسبت به رفع نقايص اقدام نمايد .براي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر نقايص و محل آنها كتب ًا به پیمانکار ابالغ
ميكند و پیمانکار بايد حداكثر  5روز پس از ابالغ ،شروع به رفع نقايص كند و آنها را طي مدتي كه با نظر كارفرما معین ميشود رفع
نمايد .هرگاه پیمانکار در اجراي اين تعهد قصور ورزد و يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن نقايص را رأساً و يا به هر ترتیب كه
مقتضي بداند رفع كند و هزينههاي مرتبط را با  %15باالسري از صورت وضعیت هاي پیمانکار كسر و زيانهاي وارده از اين بابت را
به تشخیص خود تعیین و از محل حقالزحمه و يا هر نوع مطالبات ،تضامین و سپردههايي كه پیمانکار نزد او دارد برداشت نمايد.
ماده .10

حقوق دولتی ،مالیات و کسورات قانونی و قراردادی

 10-1پرداخت 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.
 10-2مالیات 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.
ال به عهده
10-3پرداخت جرائم پیشبینيشده در قانون تأمین اجتماعي مربوط به تأخیر تأديه حق بیمه و يا تسلیم لیست كاركنان ك ً
و هزينه پیمانکار ميباشد.
 10-4پرداخت 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 ،هیچ گونه اعتراضي در اين خصوص مسموع نخواهد بود.
 10-5پرداخت كلیه كسورات قانوني مطابق قوانین جاريه كشور به عهده پیمانکار بوده و كارفرما از هر پرداخت به فروشنده  %5بعنوان
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 قابل پرداخت خواهد بود.
ماده .11

دستگاه نظارت

 11-1دستگاه نظارت مدير كارخانه كارفرما مي باشد ،نماينده دستگاه نظارت  3روز پس از ابالغ قرارداد به صورت كتبي به پیمانکار
اعالم خواهد شد.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  10از 14

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

ماده .12

خاتمه قرارداد

 12-1چنانچه كارفرما بخواهد به قرارداد خاتمه دهد ،الزم است ضمن اعالم داليل و مباني خاتمه كار طي مدت  10روز (ده روز) 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 پیش از اين پرداخت شده ،پرداخت ميگردد.
ماده .13

حوادث قهریه

 13-1هرگاه اجراي هر يک از تعهدات موضوع اين قرارداد از طرف هر يک از طرفین ،در نتیجه حوادث غیر مترقبه يعني واقعه اي كه
اوالً غیر قابل پیش بیني و ناگهاني باشد ،ثانیاً غیر قابل اجتناب باشد و نتوان به صورت اختیاري آن را دفع كرد ،ثالث ًا حادثه خارجي
و خارج از اراده متعهد 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 تا مدت  2ماه معاف خواهد بود .و پس از رفع مانع
(تا مدت  2ماه و بیش از آن صرفاً با تشخیص كارفرما) ،قرارداد به نحو سابق ادامه خواهد يافت و مدت تعلیق شده نیز با شرايط
مندرج در اين قرارداد به مدت قرارداد اضافه خواهد شد در غیر اين صورت 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  .5چنانچه 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  .6شرايط تحقق فورس ماژور بايدتوسط متعهد ثابت شود و اگر نتواند ثابت كند محکوم به پرداخت خسارت مربوطه خواهدشد.
تبصره  .7تغییر نرخ ارز يا نوسانات بازار يا تحريمهاي خارجي فورس ماژور محسوب نميگردد.
ماده .14

فسخ قرارداد

 14-1در موارد ذيل قرارداد از طرف كارفرما قابلفسخ ميباشد
الف -تأخیر غیرموجه بیش از سقف  % 10مبلغ قرارداد
ب -واگذاري قرارداد به غیر بدون اجازه كتبي كارفرما
ج -انحالل شركت يا ورشکستگي پیمانکار

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  11از 14

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

د -عدم شروع به كار پیمانکار حداكثر تا يک هفته بعد از تاريخ شروع قرارداد
ذ -بروز حوادث قهريه و فورس ماژور به شرح ماده  13قرارداد
تبصره  .8هرگاه 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 ضمانتنامه سپرده انجام تعهدات و حسن انجام كار را به سود خود وصول و ضبط و با
پیمانکار تسويهحساب مينمايد .بهمحض انجام تسويهحساب ضمانتنامه پیشپرداخت پیمانکار آزاد خواهد شد.
تبصره  .9پیمانکار بايستي در صورت خاتمه و فسخ كامل قرارداد عالوه بر كلیه دادهها ،نقشهها و مداركي كه خود رأساً تهیه نموده و
يا ازكارفرما دريافت نموده است ،كلیه اطالعات ،گزارشها ،نتايج مطالعات و تحقیقات ،مشخصات و طرحها و نتايج حاصله در طول
اجراي قرارداد موجود تا زمان خاتمه قرارداد را به كارفرما تحويل دهد.
ماده .15

مرجع حل و فصل اختالفات (داوری)

 15-1كلیه 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
خواهد شد .طرفین نیز موظف و مکلفاند تا حل نهايي اختالفات مزبور ،به تعهدات خود در چارچوب اين قرارداد عمل نمايند.
 15-2اين قرارداد و كلیه مفاد و شرايط آن تابع قوانین رايج جمهوري اسالمي ايران مي باشد و طبق اين قوانین تعبیر و تفسیر
ميگردد.
 15-3شرايط 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 مسئولیتهاي ناشي از قصور پیمانکار در اين خصوص مصون و مبري ميدارد.
ماده .16

اقامتگاه قانونی و مکاتبات طرفین

 16-1اقامتگاه 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.

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  12از 14

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

تبصره  .10كلیه 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  .11هرگاه يکي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغییر دهد ،بايد  10روز (ده روز) قبل 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 .17

ضمائم و پیوست ها

پیوست  :1آگهي روزنامه رسمي آخرين تغییرات شركت پیمانکار
ماده .18

نسخههای قرارداد

 18-1اين قرارداد بر طبق ماده  10قانون مدني به شماره  ......................مورخ  ،..........................در  18ماده 11 ،تبصره و  1پیوست و در
اقامتگاه كارفرما به امضاي طرفین قرارداد رسید و اسناد آن مبادله شد .اين قرارداد در  3نسخه تنظیم شد كه هر يک در حکم واحد
ميباشند و براي طرفین الزم اتباع خواهد بود.

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  13از 14

موضوع قرارداد :خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکالیمر
کد قرارداد............ :

پیوست شماره  : 1آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت پیمانکار

مهر و پاراف پیمانکار :

مهر و پاراف کارفرما:
صفحه  14از 14

موضوع مناقصه :خرید و نصب سیستم کنترل
وایرلس استاکر و ریکالیمر

پیوست  2اسناد مناقصه :فرم درخواست عودت تضامین مناقصه
اینجانب (اینجانبان)  ....................................فرزند  ..........................به شماره شناسنامه/کد ملی
 ...................بعنوان نماینده شرکت  ...................................................................به ثبت رسیده در
شهر .............و به شماره ثبت  ................متقاضی شرکت درمناقصه فوق می 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 می نمایم(می نماییم) .

نوع ضمانت نامه

بانک صادر

شماره ضمانت

کننده

نامه/شماره چک

تاریخ ضمانت نامه

ارزش ضمانت نامه/چک

فیش نقدی
اصل چک صیادی

مشخصات بانکی :
ا سترداد سپرده شرکت در مناق صه خواه شمند ا ست مبلغ ت ضمین را به ح ساب و یا بانک م شخص شده ذیل واریز
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.
امضاء و مهر (اثر انگشت)

موضوع مناقصه :خرید و نصب سیستم کنترل
وایرلس استاکر و ریکالیمر

پیوست  3اسناد مناقصه :فرم اخذ اطالعات شرکتی

