
 

 

 

 

 

 شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ

 
 

 

 01/99شماره  مزایدهشرایط شرکت در 

 
 

 

 
 :مزایدهموضوع 

  تراروتن باغملک محالتمعدن  الشه و مالون سنگ برداشت انتخاب پیمانکار

 شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ
 

 
 

 

 

 

 

 : مهلت تحویل پیشنهادات

20/02/1399 

 

 

 

 

 

 



کار  01/99شماره  مزایده  ربداشت سنگ الهش و مالونانتخاب پیمان  

 

است            موردقبول       

گرمزایده مهر و امضا    

2 

 مزایدهشرکت در  شرایط عمومی    

 معدن تراروتن باغملک محالت الشه و مالون سنگبرداشت  عملیات

)مطابق نظر  باغملک محالتاز برداشت سنگ الشه ومالون معدن تراروتن عبارتست  مزایدهموضوع  -1ماده

 مدت یک سال شمسی. تن 13000 حداقلبه میزان  (نیمور) مرکزیاقع در استان ارفرما(وک

 مزایدهعنوان سپرده شرکت در ( ریال به500‚000‚000میلیون) پانصدبایستی مبلغ  مزایدهداوطلبان شرکت در  -2ماده

بانک انصار شعبه صادقیه به نام شرکت صنایع  1880-824-475553-1به شماره حساب فیش نقدی بانکی به صورت 

 نمایند.یا ضمانت نامه بانکی معادل وجه فوق تسلیم واریز  معدنی شهاب سنگ

 عنوان سپرده پذیرفته نخواهد شد. چک و وجه نقد به -1تبصره 

سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و حداکثر یک هفته بعد از عقد قرارداد بجز پیمانکار  -2تبصره 

 عودت داده خواهد شد. کنندگانشرکتمنتخب مابقی به 

و پیشنهاداتی که با شرایط  2به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده یا سپرده کمتر از میزان مندرج در بند  -3ماده

 اختالف داشته باشد و یا دیرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.  مزایده

 الشه سنگ هر تن برداشت یبه ازامبلغ  صورتبه مزایدهبایستی پیشنهاد خود را برای موضوع  شنهاددهندگانیپ -4ماده

 مزایده، تنظیم و در قالب پاکت دربسته)پاکت ج( را با توجه به شرایط پیشنهاد قیمت جدولمطابق  ساختمانی و مالون

ار شهید گالب و شهدای صادقیه، شرکت به آدرس : تهران، بزرگراه جناح، تقاطع بلو 16ساعت 20/02/1399حداکثر تا

 سنگ، دبیرخانه تسلیم و رسید دریافت نمایند.صنایع معدنی شهاب

 در صورت مغایرت رقم مندرج شده در عدد و حروف، مبلغ حروفی درج شده مالک خواهد بود. -1تبصره
حاوی سه پاکت با عالئم )الف( و )ب( و)ج( به شرح زیر تسلیم  دربستههر پیشنهاد بایستی در یک پاکت  -5ماده

 گردد.

 کپی و اصل فیش پرداختی )یا فرم پیوست شماره چهار مربوط به پیمانکاران شرکتی( حاوی پاکت )الف(

 حاوی موارد زیر باشد: پاکت )ب( 

بایست ذیل آن و می "استموردقبول پیشنهاددهنده  "با تصریح اینکه  مزایدهکلیه اوراق شرایط شرکت در  -

 .باشد امضاشدهتکمیل و 

 مطابق فرم، اسناد و مدارک مربوطه مزایدهرزومه کاری و سوابق کاری پیمانکاری قبلی مرتبط با موضوع  -

بایست تمام برگهای اسناد و مدارک را در پاکت ب قرار دهد، مهر و امضا نماید می مزایدهدر  کنندهشرکت -1تبصره 
با  "ب". در صورت عدم تصدیق اسناد داخل پاکت باشدمی شدهارسالو این عمل به معنی صحت و درستی مدارک 

م مقتضی در این مخیر است تصمی مزایده برگزارکنندهو یا تصدیق خالف اسناد،  پیشنهاددهندهمهر و امضا مجاز 
 مسموع نخواهد بود.  برگزارکنندهخصوص اختیار نماید و در این صورت هیچ اعتراضی از طرف 
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صورت صریح، به مزایدهصرفاً حاوی پیشنهاد قیمت است که قیمت پیشنهادی برای انجام موضوع  پاکت)ج(
ردد. چنانچه در پاکت پیشنهاد قیمت گروشن با عدد و حروف در آن قید گردیده است و محل مربوطه مهر و امضا می

)ج( غیر از بهای پیشنهادی مطلب یا شرطی قید شود موردتوجه قرار نخواهد گرفت و منحصراً مفاد و مواد این شرایط 
 مالک عمل خواهد بود. 

، نام و نشانی و شماره تلفن  مزایدهها و درج عبارت )الف( و )ب( و )ج( مربوط به پس از بستن و مهر پاکت
شده و پس از بستن و مهر، روی آن پاکت نیز نام ها بایستی سه پاکت در یک پاکت قرار دادهپیشنهاددهنده درروی آن

 قید گردد.  مزایدهو نشانی و شماره تلفن پیشنهاددهنده و عبارت مربوط به موضوع  
شده باشد مردود شناخته خوردگی باشد و یا با مداد نوشتهمچنانچه پیشنهاد قیمت مخدوش باشد، دارای قل -2تبصره

 خواهد شد. 
  .گرددمالیات بر ارزش افزوده اضافه می درصد 9ی پیشنهادی به کلیه قیمت ها -3تبصره 
گر  مزایدهکنندگان مساوی باشد صالحیت فنی که قیمت پیشنهادی دو یا چند نفر از شرکتدرصورتی -4تبصره 

 باشد. واهد بود. تشخیص صالحیت فنی برنده بر عهده کارفرما)مدیریت فنی و مهندسی( میمالک مقایسه خ
حاضر و قراردادی که منعقد خواهد شد به عهده برنده  مزایدهقانونی متعلق به  و اضافات  کلیه کسورات -5تبصره 
  .خواهد بود مزایده
گزار نسبت به عقد  مزایدهروز بعد از اعالن  3اعالم و ظرف مدت  مزایدهعنوان برنده چنانچه پیشنهاددهنده به -6ماده

قرارداد اقدام ننماید و از انجام تعهدات خودداری نماید، سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد و همچنین سپرده 
معامله امتناع شده از انجام که برای انجام معامله رجوع شود و در ظرف مهلت تعییننفرات دوم و سوم برنده درصورتی

 نمایند ضبط خواهد شد. 

 قبول یا رد پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیلی باشد مختار است. گذار درمزایده -7ماده
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        پیوست شماره یک            
 فنی وخصوصیشرایط 

)مطابق نظر کارفرما(واقع  باغملک محالتبرداشت سنگ الشه ومالون معدن تراروتن  از موضوع مزایده عبارتست  -1

 مدت یک سال شمسی. تن 13000در استان مرکزی )نیمور( به میزان حداقل 

 باشد.برنده مزایده میبر عهده مزایده موضوع  ازیموردنسوخت وکلیه موارد  ماشین آالت، نیروی انسانی، نیتأم -2

 470حداقل  ، لودر220با استفاده از بیل مکانیکی معادل  به توسط ماشین آالت و عملیات برداشت سنگ الشه -3

با سند  آالت مذکور رااز ماشین بوده و پیمانکار باید حداقل یک دستگاه )برحسب نیاز(یا بلدوزر کوماتسو

 در اختیار داشته باشد.بنام 

 باشد.آالت خود میو ارائه بیمه مسئولیت مدنی و بیمه پرسنل و ماشین نیتأموظف به م مزایدهبرنده  -4

 باشد.باشد و پیمانکار موظف به تبعیت از نماینده کارفرما میعهده کارفرما می مدیریت معدن بر -5

دستمزد و کارگیری کارگران و کلیه هزینه های مربوط از قبیل هزینه غذای مصرفی، پرداخت استخدام و به -6

 های مربوطه و اخذ کدکارگاهی به عهده پیمانکار است. کلیه مسئولیت مزایا و بیمه و

کارگیری کارگران پیمانکار اعالم نظر نماید و پیمانکار موظف به تواند نسبت به استخدام یا بهکارفرما می  -7

 باشد.تبعیت از رأی کارفرما می

باشد پیمانکار یا اشخاص ثالث در محیط معدن به عهده پیمانکار میمسئولیت بروز هرگونه حادثه برای پرسنل  -8

 و پیمانکار متعهد به اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی با پوشش بیمه ای مورد نظر کارفرما می باشد.

به عنوان سپرده یا ضمانتنامه بانکی  مبلغ کل قرارداد به صورت فیش بانکی  درصد 20پیمانکار ملزم به پرداخت   -9

 باشد.در زمان عقد قرارداد میحسن انجام تعهدات 

نسبت به تسویه حساب محصول درخواستی اقدام و بعد از اخذ قبل از هرگونه بارگیری،  پیمانکار موظف است -10

حواله نسبت به بارگیری در زمان مشخص اقدام نماید. بدیهی است هرگونه بارگیری از محصوالت تولیدی بدون 

 واله مجاز نخواهد بود.اخذ ح

مندرج در قرارداد  دیتول زانیدرصد م 75در طول مدت قرارداد کمتر از  مانکاریپ دیتول زانیکه م یدر صورت -11

است  یهیبد .مطالبه خواهد شدوهر محصول محاسبه  یشنهادیپ متیدرصد ق 75 دیتولکسرهر تن  یباشد به ازا

 .گرددیبه کارفرما کسب م دهسپرده ش یضمانتنامه ها از دیتول یکسر مهیمبلغ محاسبه شده به عنوان جر زانیم

باشد و چنانچه یقرارداد م یماه از ابتدا 6بعد از گذشت  مانکاریپ دیتول زانیبه م یدگیزمان رس نیاول:  1تبصره 

 کطرفهیتواند قرارداد را یتعهدات م یعدم اجرا لیمحقق نشده بود کارفرما به دل 1مطابق بند  دیتول زانیم از یمین

زمان فسخ  تا حالت نیدر ا دیکسر تول میجرا نخواهد داشت ار یاعتراض چگونهیحق ه مانکاریو پ دینما سخف

 .محاسبه و مطالبه خواهد شدقرارداد 
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حالت  نیو در ا باشدیم مالون قابل اغماض دیبا اضافه تول ،یساختمان الشه دیتول یکسر زانیم :2تبصره 

 .در نظر گرفته نخواهد شد دیکسر تول مهیجر

ایمنی، مسئولیت مدنی،  و یفنبایست از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه، حفاظت می مزایدهبرنده  -12

 باشد. می هاآنمالیات و عوارض مطلع بوده و متعهد به اجرای 

 . باشدیماز طرف کارفرما  شدهارائهملزم به رعایت ساعات کاری  مزایدهبرنده   -13

مکلف به پرداخت دستمزد، بیمه، مالیات و سایر حقوق قانونی کارگران و عوامل کارگاه خود  مزایدهبرنده   -14

 گذار هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.مزایدهباشد و می

 و پذیرفته را پیمان این شرایط خود سود وشده تمام قیمت در مؤثر عوامل تمام گرفتن نظر در با مزایدهبرنده  -15

 .نماید را قرارداد این مفاد اصالح یا تغییر تعدیل، درخواست تواندنمی وجهچیهبه

 ، در چگونگی و نحوه عقد قرارداد مختار خواهد بود.مزایدهگذار با توجه به قیمت برنده مزایده   -16

و هرگونه جابجایی کارگاه در طول  می باشد بر عهده برنده مزایده )به صورت اسکان موقت( تأمین اسکان  -17

 مدت قرارداد در معدن با کسب اجازه از کارفرما می باشد.

روز از پایان قرارداد یا فسخ آن، با  60پیمانکار موظف است کلیه محصوالت تولیدی خود را ظرف مدت  -18

موجود در معدن پرداخت و تسویه حساب کل قرارداد از معدن خارج نماید. در غیر این صورت کلیه محصوالت 

 گردد.وی تعیین تکلیف می نظر به نفع کارفرما ضبط و مطابق

 پیمانکار در پایان قرارداد هیچگونه ادعائی در خصوص فعالیتهای انجام شده در معدن نمی تواند داشته باشد. -19

بدیهی است این محصوالت متعلق به کارفرما  تن را ندارد. 4ی های برشی باالحق خردایش الشهپیمانکار  -20

 بوده و بعد از توافق قیمتی قابل واگذاری به پیمانکار می باشد.
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 مربوط به پاکت ب()                                                              

 دوپیوست شماره           

 ارائه مدارک جدول ذیل جهت ارزیابی فنی  

 برداشت سنگ الشه فرم ارزیابی فنی و مالی پیمانکاران 

 نام متقاضی:

 آیتم موردبررسی
 خود اظهاری 

 با الصاق مدارک و مستندات
 توضیحات امتیاز

متقاضی بر مبنای سابقه  معدنی سابقه فعالیت

 ای)سال(بیمه
 

 امتیاز  10سال به باال  10سابقه کاری 

 امتیاز 7سال  7-5سابقه کاری 

 امتیاز 5سال  5-3سابقه کاری 

 امتیاز 3سال  3سابقه کاری 

 امتیاز 1سال   3سابقه کاری کمتر از 

سابقه بیمه شخص/شرکت بر اساس 

 استعالم تأمین اجتماعی ضمیمه گردد

 ارائه کد کارگاهی معتبر 10  به نام پیمانکاراخذ کد کارگاهی 

  ماشین آالت معدنی 

 امتیاز  5بیل مکانیکی 

 امتیاز 5لودر 

 امتیاز 5بلدوزر 

 ارائه سند مالکیت بنام متقاضی

 سابقه همکاری با شرکت معدنی و انجام

 های مشابه )تعداد(پروژه 
 10 

شده کپی انجامبر اساس ارائه قراردادهای 

 قرارداد ضمیمه گردد

 5  سنگسابقه همکاری با شرکت شهاب
شده کپی بر اساس ارائه قراردادهای انجام

 قرارداد ضمیمه گردد

 5  ارائه آخرین مفاصاحساب در قرارداد قبلی
بر اساس ارائه تصویر آخرین مفاصاحساب 

 اخذ شده

 نامه صالحیت ایمنی یا گواهیارائه گواهی

 های ایمنیشرکت در دوره 
 در صورت وجود تصویرارائه گردد 10 

 نامه صالحیت ارائه گواهی

 پیمانکاری )سازمان مدیریت(
 در صورت وجود تصویرارائه گردد 10 

 در صورت وجود تصویرارائه گردد 10  ارائه گواهی رضایت کارفرمای قبلی
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 )پاکت ج(        

 سهپیوست شماره 
 برگ پیشنهاد قیمت

 

: آدرس به.............. ثبت /صادره ...................ثبت شماره /شماره شناسنامه به................... ... شرکت /آقای 

 .................................... شماره تلفن ......................................................................................................................

کت در نامه شرپس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوت

طورکلی تمامی و بهمزاید ، شرح وظایف، مشخصات فنی عمومی و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مزاید

کارمربوط هب انتخاب مزایده مدارک و اسناد  پس از بازدید کامل از محل  ومعدن رتاروتن باغملک محالت الهش و مالون   سنگربداشت  پیمان

نمایم که پیشنهاد میمزایده کار و بااطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای سپرده در 

)به ازای هر تن( به مبلغ  مزایدهفوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده عملیات موضوع 

 انجام دهد.مندرج در جدول ذیل 

 قیمت به حروف)ریال بر تن( قیمت به عدد)ریال بر تن( مقدار)تن( نام محصول ردیف

   تن 7800 کیلوگرم 500الشه فکی تا  1

   5200 تن 4تا  500الشه مالون  2

 

 .  گرددیملحاظ  مزایدهمبنای برنده شدن در  عنوانبهقیمت مندرج در جدول بعد از ارزیابی فنی و مالی  بیشترین -1

 .گرددیمجز الینفک این پیشنهاد محسوب  مزایدهضمائم اسناد و مدارک  هیکل دینمایم دیتائ -2

 را ندارد. هاشنهاددهندهیپگزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از مزایده اطالع کامل دارد که دستگاه  -3

به منظور تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین مزایده و تحت عنوان شرکت در  -4

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته است.  2موضوع ماده 

 

 مزایدهدر  کنندهشرکتمهر ، نام و نام خانوادگی، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور 
 


