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 مناقصهشرکت در  شرایط عمومي

 محصول شن و ماسه بارگیری

 

در مجتمع شهید بروجردی متعلق به شرکت صنایع محصول شن و ماسه بارگیری  از است عبارتمناقصه موضوع  -1

مجتمع شن  -دآباد مستوفیمابتدای جاده اح-واقع در تقاطع بزرگراه آزادگان کارفرما( نظر)طبق  سنگشهابمعدنی 

 با توجه به شرایط فنی و خصوصی مندرج در پیوست شماره یک به مدت یک سال. و ماسه شهید بروجردی

کارگاه محل از  بازدیدرما نسبت به جهت کسب اطالعات بیشتر با هماهنگی کارف توانندمی کنندگانشرکت -تبصره

 مذکور اقدام نمایند.

عنوان سپرده شرکت در مناقصه ( ریال به700‚000‚000صد میلیون)هفتداوطلبان شرکت در مناقصه بایستی مبلغ  -2

   760630188082400475553001: شبا شماره  1880-824-475553-1 حسابشمارهبه صورت فیش نقدی بانکی به

یا بنام شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ واریز  بانک سپه شعبه مهر صادقیه 6273-8110-8400-1020شماره کارت: 

بانکی شرکت در مناقصه )طبق فرم  نامهضمانتو یا معادل آن  سنگشهاببه نام شرکت صنایع معدنی  بانکیچک

 ماه دیگر باشد، به شرکت تسلیم نمایند.  3ماه اعتبار و قابل تمدید تا  3پیوست( که حداقل دارای 

 سپرده پذیرفته نخواهد شد.  عنوانبهچک عادی و وجه نقد  -1تبصره 

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

 عودت داده خواهد شد. کنندگانشرکتمنتخب مابقی به 

حق  کنندهشرکتو  گرددمیدر صورت انصراف نفر اول از عقد قرارداد سپرده او به نفع شرکت ضبط  -3تبصره 

 عتراضی ندارد.ا گونههیچ

و پیشنهاداتی که با شرایط مناقصه  2 دربندبه پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده یا سپرده کمتر از میزان مندرج  -3

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.  مطلقاًاختالف داشته باشد و یا دیرتر از موعد مقرر برسد 

برای انجام کلیه  مناقصه با تصریح کمترین قیمتی که مقطوعاً پیشنهاددهندگان بایستی پیشنهاد خود را برای موضوع -4

سنگ )طبق بارگیری محصول شن و ماسه در مجتمع شهید بروجردی متعلق به شرکت صنایع معدنی شهابعملیات 

به آدرس : تهران،  16ساعت  15/03/1400را با توجه به شرایط مناقصه حداکثر تا  حاضر به انجام هستند نظر کارفرما(

تسلیم و رسید دریافت  سنگشهاببزرگراه جناح، تقاطع بلوار شهید گالب و شهدای صادقیه، شرکت صنایع معدنی 

 نمایند.

حاوی سه پاکت با عالئم )الف( و )ب( و)ج( به شرح زیر تسلیم  مهرشدههر پیشنهاد بایستی در یک پاکت الک و  -5

 گردد.
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 مناقصه.سپرده شرکت در کپی و اصل  پاکت )الف( حاوی

 حاوی موارد زیر باشد:پاکت )ب( 

ذیل آن  بایستمیو  "است پیشنهاددهنده موردقبول "کلیه اوراق شرایط شرکت در مناقصه با تصریح اینکه  -

 .باشد امضاشدهو )شخص حقیقی( اثرانگشت)شخص حقوقی( و تکمیل و مهر 

 رزومه کاری و سوابق کاری مرتبط -

ذکر است  همراه کپی سند مالکیت(الزم به )به5پروژه مطابق پیوست آالت مورداستفاده در لیست ماشین -

گر مطابق اسناد ارسالی دارای امتیاز و اولویت برای انتخاب برنده موضوع آالت در مالکیت مناقصهماشین

 باشد.پیمان می

مهر و امضا نماید و این دهد، اسناد و مدارک را در پاکت ب قرار  هایبرگهتمام  بایستمیدر مناقصه  کنندهشرکت -1تبصره 

. در صورت عدم تصدیق اسناد داخل پاکت ب باشدمی شدهارسالصحت و درستی مدارک  قبول کلیه شرایط و عمل به معنی

مناقصه مخیر است تصمیمی مناسب در این خصوص  برگزارکنندهو یا تصدیق خالف اسناد،  پیشنهاددهندهبا مهر و امضا مجاز 

 مسموع نخواهد بود.  برگزارکنندهاختیار نماید و در این صورت هیچ اعتراضی از طرف 

صریح،  صورتبهقیمت پیشنهادی برای انجام موضوع مناقصه  ترینپایینحاوی پیشنهاد قیمت است که  صرفاًپاکت)ج( 

. چنانچه در پاکت پیشنهاد قیمت گرددمیاست و محل مربوطه مهر و امضا  روشن با عدد و حروف در آن قید گردیده

مفاد و مواد این شرایط  منحصراًقرار نخواهد گرفته و  موردتوجه)ج( غیر از بهای پیشنهادی مطلب یا شرطی قید شود 

و درج عبارت )الف( و )ب( و )ج( مربوط به مناقصه، نام و نشانی  هاپاکتس از بستن و مهر پمالک عمل خواهد بود. 

و پس از بستن و مهر، روی  شدهدادهبایستی سه پاکت در یک پاکت قرار  هاآندر روی  پیشنهاددهندهو شماره تلفن 

 و عبارت مربوط به موضوع  مناقصه قید گردد.  پیشنهاددهندهآن پاکت نیز نام و نشانی و شماره تلفن 

 باشد مردود شناخته خواهد شد.  شدهنوشته بامدادباشد و یا  خوردگیقلمانچه پیشنهاد قیمت مخدوش باشد، دارای چن -2بصرهت

برگ پیشنهاد قیمت را تکمیل و به همراه  بایستمی کنندهشرکتو  باشدمیمبلغ کل، مبنای تعیین قیمت برنده مناقصه  -3تبصره 

 اسناد تحویل نماید. 

اجرای تعهدات  منظوربهمعتبر بانکی  نامهضمانت ریال 000/000/000/2مبلغ از برنده مناقصه در زمان عقد قرارداد  -4تبصره 

کلیه کسورات قانونی  و کارحسن انجام  عنوانبه %10داخت ن در طول اجرای قرارداد نیز از هر پرآاخذ خواهد شد. عالوه بر 

درصد از حسن انجام کار در پایان قرارداد، در صورت رضایت کارفرما به  10مبلغ کسر خواهد شد.  م از بیمه و مالیات و ...اع

 . پیمانکار عودت داده خواهد شد

به  سنگشهابشرایط شرکت در مناقصه در محل شرکت صنایع معدنی  7ترتیب مقرر در بند به پیشنهادات رسیده  -6

 باز و قرائت خواهد شد.  الذکرفوقآدرس 
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شرکت  بانکیچکیا  نامهضمانتو پس از رسیدگی و تطبیق مبلغ  بازنموده)الف( پیشنهاددهندگان  هایپاکتابتدا  -7

و احراز شرایط شرکت از رسیدگی در مورد مهر و امضا شرایط و نیز سوابق کاری پس  در مناقصه، پاکت )ب( مفتوح و

 هایپاکتنانچه محتویات پاکت )الف( ناقص و یا مشروط باشد، در مناقصه، اقدام به افتتاح پاکت )ج( خواهد نمود و چ

)ب( و )ج( باز نشده و ابطال و بایگانی خواهد شد و همچنین در صورت ناقص بودن پاکت )ب( و یا عدم احراز 

، از افتتاح پاکت قیمت )ج( خودداری خواهد شد و  کمیسیون مربوطهدر  کنندهشرکتو یا فنی  صالحیت مالی

 اعتراضی در این مورد مسموع نخواهد بود.  گونههیچ

 مناقصه گرفنی  صالحیتمساوی باشد  کنندگانشرکتقیمت پیشنهادی دو یا چند نفر از  کهدرصورتی -1تبصره 

 . باشدمی کارفرمافنی برنده بر عهده صالحیت مالک مقایسه خواهد بود. تشخیص 

متعلق به مناقصه حاضر و قراردادی که منعقد خواهد شد به  کلیه کسورات قانونی گرددمیتکرار  مؤکداً -2تبصره 

 عهده برنده مناقصه خواهد بود.

برنده مناقصه اعالم و از انجام تعهدات خودداری نماید، سپرده او به نفع شرکت ضبط  عنوانبه پیشنهاددهندهچنانچه  -8

برای انجام معامله رجوع شود و در ظرف مهلت  کهدرصورتیبرنده  و سوم دوم اتخواهد شد و همچنین سپرده نفر

 اعتراضی نخواهد داشت. گونههیچحق  کنندهشرکت و شدد ضبط خواهد ناز انجام معامله امتناع نمای شدهتعیین

 یا رد کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیلی باشد مختار است.  قبول در گذارمناقصه -9

 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است. -01
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 پیوست شماره یک
 يو خصوصشرایط فني 

در مجتمع شهید  و یا هر محصول تولیدی دیگر بارگیری محصول شن و ماسه از عبارت استشرح عملیات  -1

 احمدآبادابتدای جاده  واقع بزرگراه آزادگان (سنگ )طبق نظر کارفرمابروجردی متعلق به شرکت صنایع معدنی شهاب

 به مدت یک سال. مستوفی

جهت بارگیری  آن کوماتسو یا معادل 470لودر  3از لودر بوده و حداقل محصول با استفاده عملیات بارگیری  -2

نیاز افزایش  برحسبرا  آالتماشیندر صورت افزایش میزان بارگیری، برنده مناقصه موظف است تعداد استفاده گردد. 

  .باشدداشته  معدن در محل کاربهآمادهتگاه لودر دسدستگاه لودر فعال و یک  دو بایستمیمناقصه برنده  دهد.

 صیتخص .)باشدمیموضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه  ازیموردننیروی انسانی، سوخت  و کلیه موارد  نیتأم -3

است به نسبت  یهیباشد بدیم تریل 500/7برابر با  یریبارگتن هزار  40 یتمام شده به ازا متیبه ق یاهیسوخت سهم

 زانیاز م مانکاریسوخت پ مصرف اعمال خواهد شد کارفرما در قبال اضافه راتییتغ یریبارگ زانیم شیافزا ایکاهش 

 .(ندارد یتیشده مسئول نییتع

 . باشدمیخود  آالتماشینپرسنل و  مسئولیت مدنی و بیمه بیمه و ارائه نیتأم برنده مناقصه موظف به -4

 . باشدمیفنی و مهندسی بر اساس نظر کارفرما  موظف به رعایت اصولبرنده مناقصه  -5

، مسئولیت و ایمنی و بهداشت از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه، حفاظت فنی بایستمیبرنده مناقصه  -6

 . باشدمی هاآنمدنی، مالیات و عوارض مطلع بوده و متعهد به اجرای 

، آالتماشینموضوع مناقصه اعم از تعمیرات، نگهداری، سوخت، مواد مصرفی و تجهیزات  هایهزینهکلیه  -7

 . باشدمینیروهای تحت پوشش و ... بر عهده برنده مناقصه  پرسنلی هایهزینه

 وضعیتصورتامکانات و وسایلی در اختیار برنده مناقصه قرار دهد، هزینه مربوطه از  هرگونهکارفرما  کهدرصورتی -8

بدون  موردنظرکارفرما بوده و پس از مهلت مانکار مکلف به نگهداری از اموال پی ضمناًماهانه کسر خواهد گردید. 

 . دینمایمادعایی به نحو صحیح مسترد  گونهچیه

 . باشدمیاز طرف کارفرما  شدهارائهبرنده مناقصه ملزم به رعایت ساعات کاری  -9

لوازم و تجهیزات تولید که نیاز  هرگونهپیمانکار موظف است مصالح زیر نوار تولیدی را تخلیه نموده و  هایلودر -10

 نمودهتخلیه  است را شدهارسال معدن کاال و تجهیزاتی که به این هرگونهانجام نموده و یا  را  دنباش به جابجایی داشته

در خدمت  ، روغن و .... هایتور،  هاشکنسنگشامل جابجایی  تجهیزات تولیدو در زمان تعمیرات و نگهداری 

 .باشدیمبر عهده پیمانکار  طبق نظر کارفرما رایگان صورتبه ذکرشدههمه موارد د .نکارگاه باش
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، جاده ورودی ناشی از تخلیه نخاله ساختمانی  یسازپاکمحیط کارگاه ،  یسازپاکامور نظافت کارگاه شامل  -11

پیمانکار  بر عهده رایگان صورتبه، ترکیب مصالح تولیدی طبق نظر کارفرما تخلیه دپوهای زیر تجهیزات تولیدی 

  . باشدیم

ساعت  48اقدام و حداکثر نسبت به تجهیز قرارداد  ابالغپس از ساعت  24 حداکثر برنده مناقصه موظف است  -12

 پس از ابالغ قرارداد نسبت به شروع عملیات اقدام نماید.

رانندگان لودر باید دارای گواهینامه  استفاده نماید. اجرای پروژه در ی فنی ماهرباید از نیروی انسانبرنده مناقصه  -13

 فوق را به کارفرما ارائه نماید . هاینامهگواهیشروع قرارداد  محضبهویژه باشند و برنده مناقصه موظف است 

مراقبت و  موظف به برنده مناقصهضمن آنکه ر پیمانکار قرار دهد ختیاای که در کارفرما هرگونه امکانات و وسایل -14

 .نمایدمیپیمانکار کسر  وضعیتصورتنیز از را آن  هایهزینه، باشدمی هاآنتعمیر نگهداری 

 مکلف به پرداخت دستمزد ، بیمه ، مالیات و سایر حقوق قانونی کارگران و عوامل کارگاه خود برنده مناقصه -15

 .باشدمیمطابق شرایط عمومی مناقصه 

و  ملزم به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار و در محل استقرار کارگران و عوامل خود برنده مناقصه -16

 .باشدمی معدن شهید بروجردیهمچنین اشخاص ثالث در محدوده 

 حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار به دیگری را ندارد. وجههیچبه برنده مناقصه -17

 و پذیرفته را پیمان این شرایط خود سود و شدهتمام قیمت در مؤثر عوامل تمام گرفتن نظر در با برنده مناقصه -18

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

 باشد. مبنای محاسبه تناژ بارگیری شده، باسکول مستقر در مجتمع شهید بروجردی می -19

 تعهدات مطابق قرارداد، به پیمانکار جریمه تعلق خواهد گرفت.در صورت عدم اجرای  -20
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 پیوست شماره دو
 نامهضمانتفرم 

 

 به.............. ثبت/صادره ...................ثبت شماره/شماره شناسنامه به....................  شرکت/نظر به اینکه آقای

بارگیری محصول شن و ماسه در مجتمع  مناقصه مایل است در: .................................................................آدرس

بانک از شرکت ، لذا این شرکت نماید سنگ )طبق نظر کارفرما(شهید بروجردی متعلق به شرکت صنایع معدنی شهاب

)                  برای مبلغ .............................. ریال سنگشهابمعدنی  ........ در قبال شرکت صنایع....................

به این بانک  سنگشهابچنانچه شرکت صنایع معدنی  نمایدمیتعهد و ضمانت  .........................................ریال(

و مشارالیه از انعقاد پیمان یا تسلیم ضمانت حسن اجرای  شدهواقع موردقبولمذکور  کنندهشرکتاطالع دهد که پیشنهاد 

دریافت اولین  محضبهتعهدات پیمان در مدت مقرر استنکاف نموده است مبلغ ............................. ریال مرقوم را 

یا اقداماتی از مجرای  اظهارنامهاحتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه هرگونه دلیل و یا صدور بدون اینکه "تقاضای کتبی

 بپردازد. سنگشهاببالدرنگ در وجه یا حواله شرکت صنایع معدنی  "اداری یا قضایی داشته باشد

رخواست شرکت صنایع معدنی ...... معتبر بوده و بنا به د.......تا پایان وقت اداری روز .......... نامهضمانتاین 

یا نخواهد مدت این  بانک نتواند کهدرصورتیبرای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود.  سنگشهاب

تعهد را تمدید کند و یا مضمون عنه موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را 

بانک متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را  ، در این صورتحاضر به تمدید ننماید

 پرداخت نماید. سنگشهابدر وجه شرکت صنایع معدنی 

 

 

 

 بانک:                       شعبه:                                                               
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 سهپیوست شماره 
 مشابه یهاپروژهلیست 

 
 تاریخ انجام مبلغ پیمان کارفرما عنوان پروژه ردیف
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 چهاره  -پیوست شمار
 برگ پیشنهاد قیمت

 

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

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

شرکت در  نامهدعوتپذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات  پس از بررسی و آگاهی کامل و

تمامی  طورکلیبهمناقصه، شرح وظایف، مشخصات فنی عمومی و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و 

..................................... و پس از بازدید کامل مدارک و اسناد مناقصه .....................................................................

 نمایدمیانجام کارهای سپرده در مناقصه پیشنهاد  ازلحاظمل موجود اکامل از جمیع شرایط و عو بااطالعاز محل کار و 

عدد( به  )مبلغ  که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به

 انجام دهد.  ریالحروف( ............................................... به ، ) ........................................................ ریال
 

 قیمت بارگیری هر تن به حروف )ریال( قیمت بارگیری هر تن به عدد )ریال( شرح ردیف

   بارگیری محصول تولیدی 1

 

 .  گرددیممبنای برنده شدن در مناقصه لحاظ  عنوانبهکمترین مبلغ کل  -1

 .گرددیمضمائم اسناد و مدارک مناقصه جز الینفک این پیشنهاد محسوب  هیکل دینمایم  دیتائ -2

 را ندارد. هاشنهاددهندهیپاطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از  -3

تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین  منظوربهتحت عنوان شرکت در مناقصه و  -4

 را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته است.  نامهدعوت 2موضع بند 
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 پنجپیوست شماره 
 آالتمشخصات ماشین
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 توضیحات / تعداد سال تولید مدل نوع ردیف
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
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14     

15     


