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 موضوع مناقصه:  -1 

لی رانفااکوسهاوانفااگق ای امرقسیاتعیی اشدهاا033.333موضوو این اماقصهوعاارقست اای حال مامویساخوی تاتقا

 توخطاشرکااپخشافرآوسسهاهقیانف تاینرینابعامخق نااشرکااخی قنابهرهقنا

 مدت انجام كار:  -2

اگرسس.تعیی امتايكسالبعامدتاا00/30/0033یلتاا30/30/99مدتاینجقمایدمقتاموضو اماقصهعای اتقسنخا

 محل تعیین شده جهت تخلیه : -3

 جاده سد مخزنی مارون شركت سیمان بهبهان  11كیلو متر شرکااخی قنابهرهقنا)خهقمتااقم(ابعانشقنتاحا

اكارفرما:  -4

اشرکااخی قنابهرهقنا.)خهقمتااقم(.

 پیمانكار:-5

بعامعاتاهراشخصالقیقتانقالقوصتاکعای انظراکقسفرمقاویجداصلقلیاابرییایجرییاموضو این اماقصهعاتشخیصاا

اسیسهاشدهاواکلیعاشرینطاموسسانظراکقسفرمقاسیاسساین اماقصهعاساقناان وسهاوابقاویاصریسسیساماعقداگرسس.

 ااتتخا  یا یا ااتتخا  ری ا پیمانکار میبایستتد رارام مز ا ارارک  ح لمح ن ن ح پایانه یام ااتتخا    -

باشتت. ه یمینیم مز ا اااام الاتید اا شتتا د پرا ااانررک یام ن خم  هتتمیمه ااتتنار منا  تته 

نمای.ه ب.یهم ااتد پینتنهار  یمد پیمانکارم  ه م.ارف ا ا اتر ا همیمه اانار    نباش. بارام 

 نر ای. ش.ه

 دستگاه نظارت:  -6
   گردد ميباشد. معرفترما جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد به پيمانکار هر شخص حقيقی يا حقوقی که از سوی کارف

 اسناد مناقصه:-7

ابقشدحیخاقساماقصهعاکعاپیشاهقساسهادهابقندایسیئعان قندابشرحا نرامتا-

اشرینطاا ومتاماقصهعا-یلف

اپیشانونساصریسسیسا-با

افرماپیشاهقساصی ااشرکااسساماقصهعا–پا

اخاقمعاواآیرن اآگهتاسو نقمعاسخ تاسساموسساسیسندگقنایمضقءامجق سونوشاامهدقایخقا-تا

اس ومعاواخویبقاکقسیاواگویهتاسضقنااکقسفرمقنقناخقبقاپی قنکقسا-ثا

اخقنرامجو یتای امریجعامربوطعاسسایهوصاموضو این اماقصهعا.–جاا

ایسیئعاگویهتاثراانقمامقلیقتابرایس شایفزوسها.-چ

اتاواکدایص هقسیا.یسیئعاگویهتاموسنقنامقلیقتا–حا
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ا

 تضمین شركت در مناقصه  -8

ابرییامدتایجرییاموضو اماقصهعاريال )پنجاه میلیون  ريال( 5101110111معقسلاتضو ی اشورکااسساماقصهوعا

چكاهقیابقنکتاواتض ی اشدهاض قناانقمعابقنکت،ابوسهاکعامتابقن واای اخوویاپیشواهقساسهادهابعاصوستایسیئعا

صوقسساشودهای اخوویابقنکهقیامع رراکشوساوانقاویسنزاخهرسهانقدیاسساوجعاشرکااخی قنابهرهقنابعاش قسهاابقنکت،

ا ابوووووووووووووووواووووووووووووووووقمااا3032304405330ل وووووووووووووووووووقب

ایسیئعاشوس.ا 7127کدااسیمانشعرعااملی بقنكااشركت سیمان بهبهان

ابقشد.اماهاسهسساصوستایسیئعاض قن اقمعابقنکتای اخویاپیشاهقساسهادها،امیرقن اامدتایا رقساآنالدیصماا: 1تبصره 

پیشاهقسسهادهامیرقن اای اصریسسیسناهرگونعاوجعانقد،اچكام قفرتتانقاینریناچك،اچکهقیاشخهتانقا:  2تبصره 

یوسسیسیان قنداسساغیرایناهوستاهقیایخاقساماقصهعاشورک تابعاویناتض ی اشرکااسساماقصهعاسساپقکا

ماقصهعاگزیساسساصرقلاآناهیچگونعام ئولی تاندیش عاواکلیعاپیشاهقسهقیاویابقطماشدهاتلقتاگرسندهاوا

پقکااپیشواهقساصی اابهووستاسسباب  عابعاه ریهاتض ی انقساشدهابعاشرکااکاادهاسساماقصهعااوستا

 سیسهامتاشوس.

نام پارا د  نن.ک ناه ن . تضمیم یا رر  ااد  نن.ک همانخنامه  نام شا د  نن.ک رر منا  ه با تذکر مهم :

 اانبای. مغایات راشخه باش.ه

 آخرين مهلت ارائه پیشنهاد  تاريخ بازديد و-9

بقشوود.اپیشوواهقسامیرقشوود.امهلااموکوساصقبمات دندان تا00خووقااااا52/31/99 تقسنخآیرن امهلاایسیئعاپیشوواهقسا

ی این اشرینطاتهیعاواپقک هقیامح ویاآنهقاسیامهراوایمضقءان وسهاواصرماا7سهادگقنابقنداپیشاهقسایوساسیاطرقامفقسابادا

شرکااخی قنابهرهقنابعانشقنتاذکراشدهات لیماواسخیداسسنقفااایلدالریخااوی اپقنقناموادامقرساذکراشودهافوقابعا

اسیسندا.

اپیشاهقسهقئتاکعایقسجای اموادامقرسات لیماشوساسسنقفاانخویهداشدا. -

 شرايط مناقصه -11
 

(ات قمتایخواقساماقصهوعابقندابعامهراوایمضوقءامجق اواتعهداآوساپیشواهقساسهادهاسخویدهاواه ریهابقااپیشاهقسا0-03

ارمقات لیماشوس.شدابعاکقسفیویهدابعاترتیرتاکعاذکراا"ج"و  "ب"0  "الف"صی ااسساپقک هقیا

(اکقسفرمقاسساسّسانقاصرولاهرانكانقاص وو  تای اپیشوواهقسهقیاویصوولعامخ قسایخووااه چای ای اپیشوواهقسهقیا5-03

اشوند.اسسنقف تابرایخقسامقرسیتاشرکاافقطاخعاپیشاهقسابعاااوینابرندهایول،اسوماواخوماین خقبامت
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سهادگقنابقانکدنگراترقنتاکرسهایند،االقوهابرایصدیماا(اسساصووستتاکعایطلق القصوماشوساکعاهرانكای اپیشاهقس3-11

طرقامقرسیتاواآنی انقمعامربوطع،اترّقنتاکاادگقنای افهرخوااپی قنکقسیناطر اه کقسیابقاشورکااخی قنا

ابهرهقناابرییاه یشعالو ایویهادشد.ا

ویهدان وس،الویاپیشاهقسا(ای اآنجقاکعاکقسفرمقابقاتاظیمان وسناین ایخاقساخعتاسسالفظاماقفعاطرفی اصریسسیسای4-11

سهادهامیرقن اات قمایخاقساوامدیسكاماقصهعاسیابدوناتغییر،الو اوانقاصریسسیسناشرطاسساآناتاظیم،امهرا

اوایمضقءان قند.اسساغیرایناهوستاآناپیشاهقسانقصصاوامرسوسایویهداشد.ا

هرانو ایبهقم،ایدشع،اایباوا(ابرگاپیشاهقساصی ااماقصهعابقندای اهرالیثاکقمماوابدوناصیداواشرطابوسهاوا5-11

نقانقصاسسایخواقساوامدیسكاماقصهعانقایسیئعاپیشاهقسامشروط،امرهماوابرایلق اشرینطاماقصهعاوانقاندیش  ا

شوساوانیزاتضو ی اکقفت،ابقاثاسّساآناپیشواهقسایویهدابوساوامدیسكاایاقبابعاپیشواهقساسهادهام وو رسامت

ا اشرکااسسایخ علقمقتاواماقصهقتاآتتامحروماشوس.ام ک ایخاابعاتشخیصاکقسفرمق،اپیشاهقساسهاده،ای

(اهرانكای اشورکااکاادگقناسساماقصهوعاکعان وراابعامفهوماوامدیسكاماقصهووعایبهقمتاسیشوو عابقشادابقندا6-11

مریتباسیاک رقبابعاین اشوورکاایطلق اسیسهاواتققضووقیاتوضووینان قناداواپسای اتک یمان وسنایخوواقساوایسیئعا

ا اخویاپیشاهقسسهادهابعابهقنعاادمایطلق ام  و ان یرقشد.ااپیشاهقساهیچگونعااوسیای

تغییراواتهحیناآنهقااة(اهرگونعاتوضوینانقاتجدندانظرانقالو اوایضقفعان وسنایخاقساوامدیسكاماقصهعاوانحو7-11

زایخواقساوامدیسكاماقصهعایالقماواجاwww.behcco.ir ی اخوویاکقسفرمقای اطرنقاخوقنااماقصهوعاگزیسا

اماظوسایویهداشد.ا

اکاادهاسساماقصهوووعاسساصووووستیكاهرگونعاپیشووواهقسیاسیشووو عابقشووودامی ویندانظریتایوساسیاسسا(اشووورکا8-11

ا.ابقشدبرگعاییاجدیگقنعابعاپیشاهقساصی ااض ی عان قنداولیک اماقصهعاگویساموظفابعاساقنااآنان ت

بقن واالدیکررانكاهف عاپسای ایبلق اکقسفرمقاواسساسخااسیش  اتض ی ایجرییاتعهدیتا(ابرندهاماقصهوعامت9-11

پیشانونساصریسسیس،ان راابعاینعققساصریسسیسامرقسستان قنداسساغیرایناهوستاتض ی اا11ماده ذکراشودهاسسا

عاض وناااعالقاهیچگونشوساوامشرکااسساماقصهعاویابدوناهیچگونعاتشرنفقتتابعانفعاکقسفرمقاضرطامت

یا ریضتاندیسساواسساصوستاوجوسانفریتاسوماواخوم،اموضو ابعاشرحافوقابعاترتیبابعاآنهقایبلق ایویهداشد.ا

سساصوستیکعانفریتامزبوسابعاترتیباظر امدتاتعیی اشدهای اتقسنخایبلق اک رت،امویفقااک رتایوساسیایالقما

اوضو اماقصهعاتجدندایویهداشد.انا قنادا،اخهرسهاآنقنانیزابعانفعاشرکااضرطاوام

تض ی اشرکااسساماقصهعانفریتابعدیابقااسسیویخااشرکااکاادها،ا(اپسای اتعیی انفریتایول،اسوماواخوم11-11

اشوس.ام  رسامت

یجرییااتض ی تضو ی اشورکااسساماقصهوعانفراسوماواخوماپسای اینعققساصریسسیسابقانفرایولاواسسنقفاا:  1تبصرره 

 تعهدیتاوی،ابعاآنقنام  رسایویهداشد.ا

http://www.behcco.ir/
http://www.behcco.ir/
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وجعانقداویسنزیانقاضوو قن اقمعاشوورک هقانقایفریسالقیقتابرندهانشوودهاسساماقصهووعافقطابقاتک یمافرماا: 2تبصررره 

کاادهاوجعا)شوورکااکاادهاسساماقصهووع(اوابقایسیئعامدیسكاشوواقخووقنتامع رراسسیویخوواابوخوویلعاپرسییا

اگرسس.م  رسامت

سخداوان خعافعلتاجهااتعیی اخاام  انهقنتاصریسسیساتوخطاکقسفرمقاتهیعاوابعایمضقءاطرفی امت(ابدنهتای11-11

ابقشد.اهقیاکلتاصریسسیسامتچهقسچوب

(اپیشوواهقساسهادهابقنداکلیعایخوواقسامدیسكاماقصهووعاسیابعاسصاامنقلععان وسهاوایوساسیاملزمابعاساقنااآنهقا05-03

قیاپیشاهقسابعامازلعاآناتلقتاشدهاکعات قمتایخاقساوامدیسكابدیندابعاهرالقلاشورکااسساماقصهوعاوایمضو

ماقصهوعاسیابعاسصاایویندهاواهرگونعایطلقاقتتامربوطابعاآنهقاسیابعاسخااآوسسهاوان راابعاهی اجزءای اآنهقا

اهیچگونعایبهقمانقاجهمابرییایواوجوساندیسسا.ا

اآوسایخا.اگرسندهاضروسیاوایلزیما(اذکرایسصقماوامرقلغاپیشاهقسیابعالرو اسسامویسسیاکعاتهرنن00-03

ا.ااکلیعاصفحقتاوایوسیقاوایخاقساماقصهعابقندابعایمضقءامجق اوامهراشرکاانقامؤخ عاپیشاهقساسهادهاسخیدهابقشد(ا00-03

سساصووستیکعانكانقاچاداص و اای ایخواقسامدیسكاماقصهعابعایمضقءاپیشاهقساسهادهانرخیدهابقشدات لیماپیشاهقسابعامازلعا(ا02-03

ا.ات قماشرینطاوامشخهقتایخاقساوامدیسكاماقصهعای اطر اپیشاهقسسهادهاتلقتایویهداشداصرول

(اسساصوستیکعاپسای ااقداصریسسیساواسساطولامدتایجرییاآناوانقاصرمای ایقت عاصریسسیس،اسسکقساوصو القصما03-03

لقوصتاسنگریااشووس،اپی قنکقسات قمانقاص و  تای اصریسسیسایوساسیابدوناسیشو  امجو ابعاشخصالقیقتانق

ویگوویساکرسهایخووواابدخووو وساکقسفرمقای اپی قنکقسایلعانداوانقماچای اپی قنکقسیابنوساسیئمای افهرخووواا

شورک هقیاذنهولقحاطر اکقسفرمقالو ایویهداشداواکلیعا نقنهقنتاکعانقشتای این ام هلعابعاکقسفرمقاویسسا

اهقیاپی قنکقساییوایویهداگرسند.اشدهابقشدای امحماخهرسه

 باشد.هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می(ا07-03

 

 تكمیل و ارسال اسناد مناقصه  ةنحو -11

اپقکااتهیعاواپسای انقماگویسیاهرنكای اپقکهقابعانقماا0بقن ووواایب دیا(اشووورکااکاادگقناسساماقصهوووعامت0-00

پقکااسیاا0)یلفا،اباواج(،امدیسكامربوطاسیابرایخوقساشورینطاماقصهعابعاهراپقکااسسوناآناگویش عاواهرا

پقکاابزسگ راصریساسیسهاواپسای اسسجاااویناماقصهعابراسویاپقکاابزسگ،اآناسیاسساموادامقرسابعاویلداا0سسا

اسبیریقنعاین اشرکاات لیمان قناد.ا

اها  منا  ه با رنم پا د هانرم مم باش.تاام به ذ ا ااد ررج عن اتذکر مهم :

 قرار داده شود عبارتند از :  "الف"مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت  (2-11

اشرینطاماقصهعاتهیعاشدهابقشد.ا4تض ی اشرکااسساماقصهعاکعابقنداطرقاشرحامادسجاسسابادا

اصریسسیسهاشوساارقستادای احاا"ب"یخاقساوامدیسکتاکعابقنداسساپقکاا( 3-11
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( زم Lableهب زخش راراد زبچسننننب پبو)د    مضننننم م( پکچ و زر تبتیب و زر طصر  ممال تفکی  شنننند  دباررار  شننننصر و Folderمدارک و اسننننهمر ه با  زم ر ومر  مرد بصر ز ننننصرو ه  م  ص ر رر ه    
ا  زمشدمشخص ذ ب )مم زب اسمس محتصاد هب زخش  

ابقن اابعامهراوایمضقءامجق اواتعهداآوساپیشاهقساسهادهاسخیدهابقشد.ایخاقساماقصهعاواپیشانونساصریسسیساکعامت(ا0-0-00

ا(اخویبقاکقسیاپیشاهقساسهادها،ابقاذکرامشخهقتاواتلف اکقسفرمق.5-0-00

ا(اگرسشامقلتاوابی عاییاپیشاهقساسهادهاظر انک قلاگوش ع.0-0-00

ا اکقسفرمقنقناخقبق.(اسیسیابوسناسضقناانقمعای0-0-00

(اتک یمان وسنافرمایس نقبتایولیعاین ات،ابهدیشوااوامحیطا ن وااپی قنکقسیناکعافرماموکوساسساپیوخاا2-0-00

ا......این ایخاقسامیرقشد.

ا(اتوین ادیامدنرنااواخرپرخ تاپیشاهقساسهادهای انظراکقسسام خهصاوامیزیناتحهیلقتاآنهق.3-0-00

اصریسسیسهاشوساارقستادای احاا"ج"نداسساپقکااوامدیسکتاکعابقا( اسناد4-11

مقهایا رقسابوسهابقن ااسیسییالدیصماخعصی اابقایمضقیامجق اوام هوسابعامهراشرکااکعامتاپیشاهقسبرگا

ایالقماشدهایخا.ا03-4واهرگونعاپیشاهقسایل  قلتاسنگراکعاسسابادا

ره شما بخشنامهیمت مطابق پیمانكار میبايست در هنگام تنظیم و تحويل پیشنهاد قاتذکر مهم :

دفتر رياست جمهوري0 )موضوع پیوست( نسبت به دريافت  21/12/1391به تاريخ  251893

مفاصا حساب مالیاتی 0 بیمه اي و بانكی خود اقدام نموده و مدارك مثبته خود را به دستگاه 

امناقصه گذار ارائه نمايد.

سساصوستتاکعاسیسندگقنایمضقءامجق اسسایخقخاقمعالقاتوکیمابعاغیراسیش عابقشاداواپیشاهقساسهادهابعاا: 1تبصرره 

وکقلاای اطر ام وئولی اشورکااپیشاهقسابدهد،ابقنداسونوشاامهدقاوکقل اقمعاسخ تایوساسیاه ریهابقا

ابعاکقسفرمقات لیمان قند.اا"ج" پیشاهقساصی ااسساپقکا

)پیشاهقساصی ا(ابق انخویهداشداواا"ج"نایخاقساوامدیسكایشقسهاشدهافوقا،اپقکااسساصووستانقصصابوسا: 2تبصره 

ابهوستاخرب  عابعاپیشاهقساسهادهام  رسامتاگرسس.ا

 مالیاتها0 عوارض و بیمه هاي اجتماعی  : -12

ن و نيپرداختت هرگونته اوار، م متاتيتات و حقوم بيمه نامين اجيماای و  ير  از هر نوه و هر قبي  که به موجا قوا

 مقررات دوتت جمهوری اسلامی به اين قرارداد نعلق  ميگيرد به اهد  پيشنهاد دهند  می باشد .
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 تعهدات پیشنهاد دهنده   -13 

یالقمامتان قنماکعای اشورینطاماقصهعاواا...............................................................................................................یناجقنبابعان قنادگتای اطر اشورکاا

محمایجرییاکقساواه چای انوخووقنقتایل  قلتاصی اایطلق اکقمماسیشوو عاوابراین ایخووقسایخوواقساسیاتهیعاواتک یما

اوساادمایطلق انقاتغییراصی ااتقاپقنقنامدتایا رقساکعالدیصماخعامقهاپسای اآیرن امهلاات لیمایخاقسان وسهاوابعا

ابقشد،القاهیچگونعایا ریضتانخویهماسیشا.ماقصهعامت

 شرايط و نكات مهم جهت تعیین پیمانكار : -14

 پيمانکار بر مبنای ک  قيمت پيشنهادی با نوجه به موارد زير نعيين خواهد شد :

 قبول شرايط و مشخصات موضوه قرارداد و نکمي  اورام اطلااات آن در پيشنهاد . -1-11

کارفرما چنانچه مصتلتت باشتد مييواند جهت نسريد در کار از اجرای بع ی از نشريفات رسمی فرفنظر کند.  -2-11

ان او را ارکنان يا نمايندگپيشنهاد دهند  همزمان با ام ای پيشنهاد هرگونه حق اايرا، و داوی اليه کارفرما يا ک

 در مورد پيشنهاد نداشيه و االام مينمايد که از اين بابت حق هيچگونه اداائی نخواهد داشت 

پيشنهاد دهند  يا نمايندگان آنان و ساير طرفهای  ذينفد در موقعی که پيشنهاد مورد بررسی است  بايد از هرگونه  -3-11

ای کستتا اطلاه نستتبت به نياير بررستتی پيشتتنهاد خودداری کنند . هر نوه نماس با هر يك از کارکنان کارفرما بر

کوشتشتی جهت اامال نفوذ مستيقيا يا  ير مستيقيا بوسيله هر پيشنهاددهند  موجا سلا فلاحيت پيشنهاددهند  

 خواهد بود .

ررستتی م در موقد باواملی از قبي  انطبام با مشتتخصتتات و جداولم ستتوابق قاب  اايمادم رضتتايت کارفرمايان قبلی -1-11

 پيشنهادها و انيخاب پيمانکار مورد نظر قرارخواهد گرفت .

 واگذاري كار : -15

در فتتورنيکه پا از اقد پيمان وقوح حافتت  شتتود پيمانکار نمام يا قستتميی از پيمان خود را بدون داشتتين م وز به 

ر دائا يد و نام چنين شرکيی بطو شخص حقيقی و يا حقوقی ديگری واگذارکرد  استم به دسيور کارفرما از وی خلد

 از فهرست شرکيهای ذيصلاح طرح کارفرما حذح خواهد شد .

 پاسخگويی به سؤالات  -16

تویناداسساصوستاهرگونعاخؤیل،ابقاویلداصریسسیسهقیاشرکاابعاانشقنتا نرات قسام ققضویقناشورکااسساماقصهعامت

ا.لقصمافرمقناد

 یمان بهبهان جاده سد مخزنی مارون شركت س 11كیلو متر 

 

 واحد بازرگانی  583 -545داخلی  5-03035525-363
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 "برگ پیشنهاد قیمت " 

................. بتته شتتتمتتار   تتبتتت ايتتنتت تتانتتا .................................................................... بتته نتتمتتايتتنتتدگتتی از شتتترکتتت ............................

يا و  ير های مسيقه....................................... با قبول کليه شترايط ذکر شتد  در پين نويا قراردادم پيشتنهاد قيمت خود را که شتام  کليه هزين

های نهکليه هزيمستتتيقيا از هر قبي  شتتتام  حقوم ماهيانه کارکنانم ماتيات حقومم بيمه نجمين اجيماایم بازخريد خدمتم هزينه اياب و ذهاب و 

 های ميفرقه به شرح زير االام می دارد.باتاسری و هزينه

 پيشنهاد قيمت :

 از مبدا نظامیه از مبدا ماهشهر از مبدا اندیمشک از مبدا اراک از مبدا شیراز تاریخ پیشنهاد نام شرکت ردیف

1         

 

 ضمناً اين مبلغ با متاسبه کليه کسور قانونی )به اسيثناء ماتيات بر ارزش افزود (م و بصورت ناخاتص می باشد.  

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايد كه :

 ن امين قرارداد اقدام نمايد. پا از ابلاغ کارفرما م قرارداد مربوطه را ام اء نمود  و نسبت به ارائه کليه روز 7حداکثر ظرح مدت   -1

 ان ام کليه نعهدات را مطابق با مفاد اسناد مناقصه و قرارداد و پيوسيهای آن راايت نمايد.  -2

 اسناد و مدارك مناقصه که مهر و ام اء گرديد م جزء تاينفك اين پيشنهاد متسوب ميگردد.نجييد می نمايد که کليه ضمائام   -3

 ناقصه گزار اتزامی برای واگذاری کار به پيشنهاد دهند  را ندارد.اطلاه کام  دارد که دسيگا  م  -1

سساوجعاشرکااخی قنابهرهقنابعاش قسهاش قسهال قبابرای ن مين شرکت در مناقصه يك فقر  رسيد بانکی   -5

و يا ضمانينامه معيبر بانکیم چکهای بين  یسیئعاشوسا 7127کدااسیمانشعرعااملی بقنكااشركت سیمان بهبهانباقمااا3032304405330

ن مين شد  بانکی به نفد شرکت سيمان بهبهان )سهامی اام( به همان مبلغ که مدت اايبار آن حداق  سه ما  از ناريخ فدور بود  و  بانکیم

 برای سه ما  ديگر نيز قاب  نمديد باشد را ضميمه پيشنهاد خود نمود  است .

که پا از االام از سوی کارفرما حاضر به انعقاد قرارداد با قيميهای پيشنهادی نگردد و يا از شرايط نعهد می نمايد در فورني  -6

 ادول نمايدم کارفرما حق دارد ن مين شرکت در مناقصه را به نفد خود ضبط نمايد. 

 به قيميهای پيشنهادی فوم هيچگونه نعديلی نعلق نميگيرد . -7

ريال بود  که شرکت کنندگان می بايست طی فين بانکی به همان حساب ذکر شد   222.222خريد برگ شرايط مناقصه مبلغ  -8

 پرداخت و فرين مربوطه را ضميمه پاکت اتف نمايند .

پینتنهار رین.اا  اا اراهه یا ا نه ک  بلن ا  تضتمیم عاعا اا ککهام مستاااتمی ایاا  ک ی شر م یا شا خمو   ررارم  تذكر مهم :

 پیننهار  یمد  نها اا رراه اعخبار  ارج ب رک ن پا د پیننهار  یمد  نها بااانایم نمی ارر هنماین. رر غیا این  رت 
    نام شركت : 

 نام و نام خانوادگي:

 نشاني :

 شماره تلفن و فاكس :

 تاريخ :                                                                 مهر و امضاء:
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 تضمین شرکت در مناقصه/مزایدهفرم درخواست استرداد 

 

 مدیر محترم امور بازرگانی شرکت سیمان ................

ا.........................................ا اشرکا/یناجقنب این  اصی ا اپیشاهقس اتهنید اادم اصوست اسس ایخا ایویهش اد

ا،اتض ی امربوطع،ابعامرلغا.........................................اسنقلابعا...................................................اماقصهعاسسامزینده ...

........اکدابقنكا.....................اشعرعال قباشرقابعاش قسها....................................................................................ابقنكا.................

انقا......... او اگرسس، اویسنز ا................................................................. اباقم ا........................

اتقسنخا ابع ا........................................... اش قسه ابع ابقنکت اشده اتض ی  اچك ابقنکت/ ابی  اچك ابقنکت/ انقمع ض قنا

..اصقسسهای اخویابقنكا............................اکدابقنكا................اشعرعا.......................ابقطماوابعاآنابقنكا.............................

 م  رساگرسس.

 مهر و امضا پیمانکار

 

========================================================== 

 مدیر محترم امورمالی 

  تض ی اشدهابقنکتاچك م چكابی ابقنکتاض قناانقمعابقنکتایل ریمقب،ان راابعایخ رسیس،اوجعاویسنزیا

..اسنقلابعا....................................بعاش قسها..............................................اصقسسهای ابقنكا..............................ابعامرلغا................

ا.................... ابقنك ا................................................................................. اش قسه ابع اشرق انقمال قب ابع ................

ا.......................................اسخ وسالق ماصقسسافرمقنید.

 مدیر امور بازرگانی
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""هب انم   خدا

 

 

 حمل مواد سوختی  قرارداد 

   بهبهان سیمان  کارخانه 

 
 

 
 کارفرما : 

 پیمانکار 

ا

ا
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 1931خرداد 
ا

وشاقخعاا000097244007وکدایص هقسیاا407ین اصریسسیسابی اشرکااخی قنابهرهقنا)خهقمتااقم(ابعاش قسهاثراا

حااا)مدنرااقمم(ااوااضووواهیقتامدنرهابعاآسسساایعتاتویندشوو تعفرامنجبعان قنادگتاآصقیااا03053000050ملتا
شوسای اسساین اصریسسیساکقسفرمقانقمیدهامتاا330-25750300-2تلف حاااخدامخزنتامقسونجقسهاا03الوم ریکاا-بهرهقن

اواکوودایص هووووق ابووعاشووو ووقسهاثروواا................ سیاشووو ووقسهانکنر اواشووورکوواا.........................................................
حاانشووقنتبعاا....................................................بعان قنادگتا.......................................اواشوواقخووعاملتا......................................ا

ا............................. کداپ ووو تا......................................اتلف ا...........................اا.............................................................................
شووووسای اطر اکعامارعداسساین اصریسسیساپی قنکقسانقمیدهامته ریها.................................افوقکسا.......................................ا

اماعقداشداک ی یونااااااااااااااااااااااااصوستجل عابعابقاتوجعگرسسحاطر اسنگرا نراماعقدامتاسنگرابشرح

   :  قرارداد موضوع ر 1ماده

ل ماسو ینعاسساصووستانیق اتقاخویهوداهزیسالی رانفااکوسهاوانفااگق ای امرقسیاتعیی اشودهاتوخطاشرکااپخشافرآوسسهاهقیانف تا

اامخق ناکقسیقنعاخی قنابهرهقنابوخیلعاتقنکرهقنتاکعاتحااپی قناشرکااپخشافرآوسسهاهقانی  اداینرینامرکزایو خ قناواتحونمابع
اابقاتویفقاطرفی ایفزینشامتانقبداسسصدا%52حاک رانقایضقفعاتقا0ترهرها

 :   قرارداد مبلغ ر 2 ماده. 
   لیتر ..................... ريالهر   از شیراز            مواد سوختیحمل  (1

   لیتر ..................... ريالهر        از اراك        مواد سوختی( حمل 2

     لیتر ................. ريالهر     از انديمشک     مواد سوختی( حمل 3

     لیتر ................ ريالهر         از ماهشهر    مواد سوختی( حمل 4

   لیتر ................... ريالهر      از نظامیه        مواد سوختی( حمل 5

 : نحوه پرداخت : 3ماده 
انحوهاپرسییاابرایخقسایصمابقسنقمعاواصرضاینرقساشرکاامتابقشداا

 : كسورات قانونی قرارداد : 4ماده 
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صقنوناتقمی اا04بعاویناالتایلح قبالقابی عاتقمی ایج  قاتاموضو امقسهاا%ا2ای اهراصووستاوضعیااح0اترهوره

ه چای اآیرن اصوستاوضعیااک راکعاسساپقنقنااکقسابقایسیئعامفقصقال قبای اخق مقناتقمی ایج  قاتاایج  قاتاو

 کماوجوهامک وسهابی عاییابعاپی قنکقسام  رسایویهداگرسند
ایدمقتاپی قنکقساواغیرهابعهدهاپی قنکقسامیرقشدااسنقلا0حالقابقسانقمعاوااویسضاو یستاسیها5ترهرها

کعاتوخطاپی قنکقسایسیئعاا.................شوعرعاا....................بقنكااا.....................بعاشو قسهال وقباکلیعامنقلرقتاپی قنکقسا

اشدهایخااویسنزامتاگرسسا

  : اعتبار مدت : 5 ماده
اصریسسیسات دندابعان رااطرفی اتریضتاصوستاسساواگرسسامتاتعیی انک قلامدتابعا00/30/97الغقناا0/30/93انخستقای اصریسسیساین ا

اا.شدایویهدایصدیمبرییانک قلاسنگرا

     پیمانكار تعهدات:  6 ماده
اتهیعاواتدیسکقتاکلیعاکقمیونهقایانفااکشابعهدهاپی قنکقسامتابقشووداواسساصووووستاادماتحونماشووورکااپخشافرآوسسهاهقیانف تام وووولیاام وجعا (0

 شد.پی قنکقسایویهدا

الی اینجقماوظیفعای اوظقنفاپی قنکقسامتابقشودا.اهرگونعالویسثانقشتای اادماساقنااوخقنماوام قنماین اتنظقستابرایموساین اتاپرخواماپی قنکقساسسا (5

ابعهدهاپی قنکقسایخاا.امنلقق

اوانقابعانحوایشقاعانخویهداسیشاااجزئقبا،ویگویسیاصریسسیساواا لیقتاموضو اصریسسیسابعاغیراکلقبااالقپی قنکقس (0

 اپی قنکقسایخااواسساصوستابرو اخقنحعام ولیااآنامنلققابعااهدهاان قندام ولیاامدنتاابی عامکلفایخااکقسگرینایوساسیاپی قنکقس (0

 میرقشداپی قنکقسابعهدهایل  قلتاآمدهقیاپیشاواسینادگتاواسیها قئتامقرسیتانظرای اصقنونتام ئولی هقیاکلیع (2

 امیرقشداپی قنکقسابعهدهاسصریسسیاین اسسانشدهابیاتاپیشایاهقاهزناعاخقنراوامقشی ال ماخویااتع یریتابعامربوطاهقیاهزناعاکلیع (3

 نکقسام عهداواضقم اجررینای قستامیرقشدسساصوستتاکعاصهوساپی قنکقساسساینجقمایموسامحولعاماجرابعابرو ای قستتاگرسساپی ق (7

اونروسهااا0007اخقلاامهوبواکشوسیااسول تمدییلعاسسامعقملقتاااماعاصقنونصریسسیسامش ولاااین یالقمامتاسیسساکعاسساموصعایمضقءاااپی قنکقسا (8

پی قنکقسانیزامش ولاین اصقنوناگرسساصریسسیساف خااصریسسیسلی ایجرییااسسگرسساا.اسسصوستتاکعااامتف خااصریسسیسشوساااثقبایگرایلق اآناا

 یویهداشدا.

دهایخووااکعابعدیاب وینداسساموسساآنام وو ادابعاجهماپی قنکقساتقنیدامتان قنداکعاهاگقمات وولیماپیشوواهقسامنقلعقتاکقفتابع ماآوسسهاوانک عابقصتان قن (9

 .یوسان قندا
داشوساپی قنکقسام عهاویسسغیرهاصدمقتتااوآبرخقنتاوامقشی اآلقتااالولعمقناداینوطابرقااکقسیقنعگقهاسسایثراا ماپی قنکقسابعاتهخوی وقتاموجوساسسااهر (03

 وانقابراصریسیامجدساآنهقاسیابهرسی سا.اترمی ماهزناعیخااا

اکعامدتاینجقماکقسابعاویخنعاشرکاابعاتعونقانقاتعنیماگرسساپی قنکقسالقاهچگونعاایا ریضتاسیاسساین اموضو اندیسساا.اسساصوستت (00

  قرارداد فسخ: 7 ماده
باحویاصوولقحابدیندابقایاهرگقهاپی قنکقسای اهرنكای اشوورینطاصریسسیساتخلفان قنداکقسفرمقهالقاسیسساصریسسیساسیاف ووخاوامنقلرقتاپی قنکقساسیاضوورطاواموسساصریسسیساس

اینجقمابرخقندهاوامق یساصی ااسیای اپی قنکقسامنقلرعان قندا.اوی اچكاتض ی ال  اینجقماکقسابعانفعایوسایخ فقسهاکادا.

 ت بر پیمانكار:نظار:  8ماده 
راویلدابق سگقنتاوامدناطر اکقسفرمقابعااهدهای مدیسكاپیوخااآناتقرّمان وسهایخااااوبرایجرییاتعهدیتیکعاپی قنکقساطرقامفقساین اصریسسیساوایخواقسااانظقست (4-0

اتولید یخااواپی قنکقساموظفایخااکقسهقاسیاطرقاصریسسیساوایصولافاتاواه چای اطرقااگرسندهمتاشووساویگویساانقمیدهنظقستاااسخو گقهسساین اصریسسیسااکعا

 ایجریءاکادامتاسهداسسیسصریوامدیسكاپیوخاااایخاقسمشخهقتااالدوساسسواتعلی قتتاکعاسخ گقهانظقستاااسخ وسیت

 سخ گقهانظقستاخلبالقای اکقسفرمقان تان قندا. (4-5
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 تاخیر در اجراي قرارداد :  -9ماده 
اسنقلاجرن عاتقییرامتابقن اای اخویاپی قنکقسابعاکقسفرمقاپرسییااشوساا0،333،333بعای ییاهراسو اتقییراسسامدتاصریسسیسامرلغا

ا

ا

ا

 : ضمانت نامه  11ماده 
بدوناتقسنخاسساوجعاشوورکااخووی قنا.....................اااابقنكا.………………بعااشوو قسهاا................................اسنقلپی قنکقساموظفایخوواانكافقرهااچكابعامرلغا

جقماکقس(اپی قنکقسا نقناسیابقانقداکرسنابهرهقناتحونماتقاسسصوووستابرو اهرگونعاتخلفاسسایجرییامفقساصریسسیسانقاهرگونعای ووقستاسساطولامدتاصریسسیسا)ل وو این

اچكاموکوسابافعاشرکااخی قنابهرهقناجررینان قند.

ا

  پیمان مدارك و اسناد:11ماده
 یخقخاقمعاشرکااج(اصوستجل عاک ی یونامعقملقتاح(امدیسكاپی قنکقساواپروینعاک بال ماوانقماواکدایص هقسیااا(ااباایولیع(اسخ وساایلف

 كارفرما :: تعهدات 12ماده 
اشبانفااکوسهال ماشدهابعاکقسیقنعاسیاتخلیعان قندا03صرناتقاا7کقسفرمقام عهدامتاگرسساسو ینعای ا

 : فورس ماژور  13ماده 
يک عامل قوه قهريه  )فورس ماژور ( شامل  به علت بروز درصورتی كه اجراي تعهدات هريک ازطرفین اين قرارداد :  13-1

سیل0 شیوع بیماريهاي مسري0  ازاعلام شده واعلام نشده(0 شورش0 زلزله0 آتش سوزي هاي دامنه دار0: جنگ ) اعم 

0 تعهدطرف مزبور به اجراي تعهدي كه تحت تأثیرحوادث قهريه )فورس ماژور(  به تاخیر بیفتدمحاصره يا تحريم دولتی0 

ر0 تمديد می گردد وهیچیک ازطرفین مسئول واقع شده است0 به مدتی معادل تأخیر ناشی از بروز عامل فورس ماژو

 خساراتی كه طرف ديگردرنتیجه عدم اجرا و يا تأخیر دراجراي تعهد مربوطه ديده است0 نخواهد بود. 

 درصورتی كه هريک از طرفین بخواهد اعلام فورس ماژور نمايد0 بايد موضوع را به طرف ديگركتبًا اطلاع دهد.  :  13-2

جهت تقلیل يا از بین بردن اثرات فورس  اقدامات لازم را گذاشته است بايد اثر او فورس ماژور( برطرفی كه حوادث قهريه )

حوادث قهريه )فورس ماژور(  انجام دهد و ظرف كوتاهترين مدت ممكن اقدام به آغاز و ادامه اجراي تعهدات متأثراز ماژور

 نمايد. 

قادر به اجراي تعهدات  يک ماهاز  از طرفین براي مدتی متجاوزفورس ماژور هر يک  درصورتی كه به علت بروز  :  13-3

خود به موجب اين قرارداد نباشند0 طرفین جهت اتخاذ تصمیم درخصوص فسخ يا عدم فسخ اين قرارداد ملاقات و تصمیم 

 0 در صورت عدم نتیجه نظر كارفرما ملاك عمل خواهد بود. خواهند نمود مقتضی اتخاذ

از طرف ماهه طرفین بايكديگر ملاقات ننمايند اين قرارداد  يکروز ازانقضاي دوره  11درصورتی كه ظرف مدت  :  13-4

 قابل فسخ خواهد بود . كارفرما

 : حل اختلاف 14ماده 
اختلاف ولو كرارا اعم از اينكه در خصوص انعقاد يا اجرا يا انحلال و مسائل بعنوان توافقی مستقل از قرارداد هر گونه ادعا و 

مفاد قرارداد و غیر ان باشد از طريق داور منصوب توسط مدير امور حقوقی شركت سرمايه گذاري  يناشی از تفسیر و اجرا
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بن  –خیابان گاندي  -هرانبه نشانی ت 11111942166و شناسه ملی  151394سیمان تامین )سهامی عام( به شماره ثبت 

 طبقه دوم حل و فصل می گردد .  – 14بست سوم 0 پلاك 

داور منصوب اختیار مصالحه و سازش میان طرفین را نیز داراست و مدت زمان داوري شش ماه از تاريخ قبول داور می 

وسط داور قابل تمديد است باشد و حسب تشخیص داور براي دو دوره شش ماهه ديگر ) حداكثر يک و نیم سال ( راًسًا ت

. ضمنًا طرفین اختیار اعلام موافقت خود را در خصوص ورود ثالث و يا جلب ثالث )اعم از هر شخص حقیقی يا حقوقی ( به 

 مقام ناصب ) وفق صدر ماده حاضر ( تفويض نمودند . 

كور براي طرفین قطعی و لازم الاجرا صرف نظر از اينكه در يک فقره اختلاف باشد يا در اختلافات متعدد . تصمیم داور مذ

بوده و به صورت ابلاغ حضوري و يا از طريق پست سفارشی و يا با ارسال نتیجه راي از طريق اظهار نامه به نشانی طرفین 

مندرج در قرارداد حاضر 0 ارسال و ابلاغ خواهد شد گواهی مامور پست و يا گواهی ابلاغ اظهار نامه به منزله ابلاغ است و 

گردد و تمامی هزينه هاي داوري اعم از حق ثار قانونی خود را دارد . حق الزحمه داوري بر اساس تعرفه قضايیه تعیین میآ

 الزحمه داور 0 هزينه كارشناسی و غیره بر عهده محكوم علیه / علیهم راي داوري می باشد . 

طرف مقابل و يا تضامین وي قابل كسر و احتساب در صورت محكومیت هر طرف 0 هزينه ياد شده از هر گونه مطالبات نزد 

و يا از ساير طرق قانونی قابل مطالبه می باشد . ضمناً تعیین محل جلسات )احتمالی( داوري و كلیه ترتیبات رسیدگی با 

ن بطلا داور منصوب می باشد . توافق داوري مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحلال اقاله 0 فسخ 0 انفساخ يا ابطال يا

 تمام يا قسمتی از اين قرارداد 0 توافق داوري كماكان به قوت خود باقی است .
 : ساير شرايط15ماده 

انقاهراالااسنگریابقشداپونرف عانخویهداشداوامرلغاصریسسیسنقشوتای ایفزینشابهقیاخوویااکعاا(اسساطولامدتاصریسسیساهیچگونعایفزینشابهقنتای اطر اپی قنکقسا0

اصریسسیساتغییریان تاکاداوایفزینشاهزناعابعهدهایوساپی قنکقسامیرقشدمدتاتقپقنقنا

ارییاسصیقابخشاقمعافوقامتابقشدایسیسهاکقساویموسایج  قاتابهرهقنانقظراپیشرفااکقساواین اتاموظفابعایجا04/0332-5000(اسساسیبنعابقابخشاقمعا5

   سف قسان قندا39(اپی قنکقساموظفایخاابقکقسگریناطرقاصقنوناکقسجدندامهوباآبقن قها0

  اقامتگاه:16ماده

ابلقفقصلعابعانشقنتمکلفایخاااپی قنکقسابوساواسساصوستتاکعاتغییران قندااویهدبهرهقنایاپی قنکقسایصقم گقه اااهوستینکقسفرمقایطلق اسهداسساغیرا جدندایوساسی

اوااوساادمایطلق ام  و انی ابعانشقنتاموکوسایبلق اشدهامح وبایویهداشدااهقوایبلقغیعاهقاوایینقسنعاامکقترقت

ا

ان خاصریسسیس

ا93/امیرقشدایجریاصقبماواتاظیماه  اداویلدالکماکعان خعا2امقسها03اسساصریسسیساین 

ااااااااااااااااااااااااااااا

امدنرااقمماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااضواهیقتامدنرهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااپی قنکقسااااااااااااا

اندش تامنیعتاتویعفراجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

 سونوشااح
 بق سگقنت 

 یموسامقلتا 

 ینرقساکم 

 پی قنکقسا 

 یسیسهایموسامقلیقتتابهرهقنا 

 شعرعابهرهقناا–خق مقناتقمی ایج  قاتا 
 اایطلق اواینجقمانظقستاکقممابرایجرییاصریسسیساوایسیئعاگزیسشاسسایهوصانحوهاینجقماپیشرفااکقساوانقاتقییرایل  قلتاویلدابق سگقنتاوامدنراتولیدااجهنقظرامح رماصریسسیسا

 وامویسسامغقنرتانحوهاینجقماکقسابقامفقساصریسسیساواتعهدیتاپی قنکقساا
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 لریخاا 

 یموساتولیدا 

 
ا

 

 1پیوست شماره 

 بخشنامه ها
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