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 مناقصهشرکت در  شرایط عمومي

  انجام عملیات بارگیری و حمل مخلوط

 اهمدر  تن هزار 50به میزان حدود  ایرودخانهبارگیری مخلوط استخراج و  الف( مناقصه عبارتست ازموضوع  -1

ن ت هزار600حدود کیلومتر و 5/1شکن به فاصله تقریبی حمل تا محل سنگ ب( و تن در سال( هزار 600حدود )

 حمل و السدر  (مامطابق نظر کارفر تجارت استان )در صورت دریافت مجوز از سازمان صنعت، معدن وبرداریباطله

 رمانظر کارفید به صورت کامل و مطابق های واحد تولدهی به کلیه قیفخوراک ج( وکیلومتر  5/1تا فاصله تقریبی 

)طبق  سنگهابدر مجتمع شهید بروجردی متعلق به شرکت صنایع معدنی ش ساعت در شبانه روز 20حداقل به مدت 

ردی با اسه شهید بروجممجتمع شن و  -حمدآباد مستوفیاابتدای جاده -نظر کارفرما( واقع در تقاطع بزرگراه آزادگان

 ره یک به مدت یک سال.توجه به شرایط فنی و خصوصی مندرج در پیوست شما

ارگاه کمحل از  بازدیدسبت به نرما جهت کسب اطالعات بیشتر با هماهنگی کارف توانندمی کنندگانشرکت -تبصره

 مذکور اقدام نمایند.

کت در مناقصه، بابت سپرده شرمیلیون تومان(  100) ریال ک میلیاردیبان شرکت در مناقصه بایستی مبلغ داوطل -2

شماره    760630188082400475553001: شبا شماره  824-8801-475553-1 حسابشمارهبه  نقدی بانکیفیش 

ع معدنی شهاب سنگ بنام شرکت صنای شعبه مهر صادقیه )انصار سابق( بانک سپه 1108-6273-8400-1020کارت: 

 بانکی شرکت در مناقصه نامهضمانتو یا معادل آن  سنگشهاببه نام شرکت صنایع معدنی  بانکیچکیا واریز 

 ت تسلیم نمایند.ماه دیگر باشد، به شرک 3ماه اعتبار و قابل تمدید تا  3)طبق فرم پیوست( که حداقل دارای 

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

ابقی مپیمانکار منتخب  جزبهداد بعد از عقد قرارسپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و  -2تبصره 

ت عهدات عودده حسن انجام تسپره ار منتخب نیز بعد از ارائپیمانکسپرده  عودت داده خواهد شد. کنندگانشرکتبه 

 می گردد.

گذشت  دعهدات بعدر ارائه ضمانت حسن انجام ت تأخیرو یا در صورت انصراف نفر اول از عقد قرارداد  -3تبصره 

 کنندهشرکتو  گرددمیسپرده او به نفع شرکت ضبط  (به میزان مندرج در قرارداد )عقد قرارداد حداکثر یک ماه از

 و قرارداد منعقده نیز فسخ می گردد. اعتراضی ندارد گونههیچحق 

تی که با شرایط و پیشنهادا 2 دربنده پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده یا سپرده کمتر از میزان مندرج ب -3

 د. شترتیب اثر داده نخواهد  مطلقاًمناقصه اختالف داشته باشد و یا دیرتر از موعد مقرر برسد 
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برای  اًکه مقطوع نتبه ازای هر  مناقصه با تصریح کمترین قیمتی بایستی پیشنهاد خود را برای موضوعپیشنهاددهندگان  -4

 هزار  600حدود ) اهم هزار تن در 50 حداقل به میزان ایرودخانهمخلوط  تخلیهستخراج، حمل و ا الف( انجام عملیات

 تن در سال(

تن در سال  هزار 600 کیلومتر به میزان 5/1عملیات برداشت، حمل و تخلیه نخاله و مخلوط قرمز تا فاصله تقریبی  ب( 

  الزم( مجوزهایصورت اخذ  طبق نظر کارفرما)در

 و کمترین قیمت ماهانه جهت )به ازای هرماه(

ردی حاضر در مجتمع شهید بروجد به صورت کامل و مطابق نظر کارفرما های واحد تولیخوارک دهی به کلیه قیف ج(
، بزرگراه جناح، تقاطع به آدرس : تهران 16ساعت  05/08/1400را با توجه به شرایط مناقصه حداکثر تا  به انجام هستند

د حویلی فاقد. اسناد تتسلیم و رسید دریافت نماین سنگهابشبلوار شهید گالب و شهدای صادقیه، شرکت صنایع معدنی 
 نخواهد بود. موردقبول سنگشهابمهر شرکت 

یر تسلیم )ج( به شرح زحاوی سه پاکت با عالئم )الف( و )ب( و مهرشدههر پیشنهاد بایستی در یک پاکت الک و  -5
 گردد.

 .سپرده شرکت در مناقصهکپی و اصل  حاوی پاکت )الف(

 حاوی موارد زیر باشد: پاکت )ب(

ذیل آن  بایستیمو  "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 -

کر است ذ همراه کپی سند مالکیت(الزم به )به5 ق پیوستآالت مورداستفاده در پروژه مطابلیست ماشین -
ضوع گر مطابق اسناد ارسالی دارای امتیاز و اولویت برای انتخاب برنده موآالت در مالکیت مناقصهماشین

 باشد.پیمان می

 نجام عملیات موضوع قراردادهای صالحیت در اگواهینامه ها و تائیدیه -

 ماید و اینمهر و امضا ناسناد و مدارک را در پاکت ب قرار دهد،  هایبرگهتمام  بایستمیدر مناقصه  کنندهشرکت -1تبصره 

کت ب دیق اسناد داخل پا. در صورت عدم تصباشدمی شدهارسالصحت و درستی مدارک  قبول کلیه شرایط و عمل به معنی
ص ر این خصودی مناسب مناقصه مخیر است تصمیم ارکنندهبرگزو یا تصدیق خالف اسناد،  پیشنهاددهندهبا مهر و امضا مجاز 

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

 صورتبهقیمت پیشنهادی برای انجام موضوع مناقصه  ترینپایینکه  حاوی پیشنهاد قیمت است صرفاً پاکت)ج(
. چنانچه در پاکت گرددمیصریح، روشن با عدد و حروف در آن قید گردیده است و محل مربوطه مهر و امضا 

مفاد و  منحصراًقرار نخواهد گرفته و  موردتوجهپیشنهاد قیمت )ج( غیر از بهای پیشنهادی مطلب یا شرطی قید شود 
و درج عبارت )الف( و )ب( و )ج( مربوط به  اهپاکتس از بستن و مهر پمواد این شرایط مالک عمل خواهد بود. 

و پس  شدهدادهبایستی سه پاکت در یک پاکت قرار  هاآندر روی  پیشنهاددهندهمناقصه، نام و نشانی و شماره تلفن 
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و عبارت مربوط به موضوع  مناقصه قید  پیشنهاددهندهاز بستن و مهر، روی آن پاکت نیز نام و نشانی و شماره تلفن 
 گردد. 

شناخته  باشد مردود شدههنوشت بامدادباشد و یا  خوردگیقلمانچه پیشنهاد قیمت مخدوش باشد، دارای چن -2تبصره

 خواهد شد. 

ضمانت حسن اجرای تعهدات  عنوانبهریال  000/000/000/4مبلغ  از برنده مناقصه در زمان عقد قرارداد  -3تبصره 
اخذ خواهد  سنگشهابدنی در وجه شرکت صنایع مع بانکیچکبانکی، یا فیش نقدی یا  نامهضمانت صورتبه

م اعکلیه کسورات قانونی  و رکاحسن انجام  عنوانبه %10داخت ن در طول اجرای قرارداد نیز از هر پرآشد. عالوه بر 
، در صورت بیطابق درخواست کتمدرصد از حسن انجام کار  10مبلغ کسر خواهد شد.  از بیمه و مالیات و ...

 رضایت کارفرما به پیمانکار عودت داده خواهد شد. 

 سنگشهابیط شرکت در مناقصه در محل شرکت صنایع معدنی شرا 7ترتیب مقرر در بند به پیشنهادات رسیده  -6
 باز و قرائت خواهد شد.  الذکرفوقبه آدرس 

 بانکیچکیا  نامهضمانتو تطبیق مبلغ  و پس از رسیدگی بازنموده)الف( پیشنهاددهندگان  هایپاکتابتدا  -7
حراز او اری کاز رسیدگی در مورد مهر و امضا شرایط و نیز سوابق پس  شرکت در مناقصه، پاکت )ب( مفتوح و

قص و یا ف( ناویات پاکت )الشرایط شرکت در مناقصه، اقدام به افتتاح پاکت )ج( خواهد نمود و چنانچه محت
 ودن پاکتورت ناقص ب)ب( و )ج( باز نشده و ابطال و بایگانی خواهد شد و همچنین در ص هایپاکتمشروط باشد، 

ج( )ح پاکت قیمت ، از افتتا کمیسیون مربوطهدر  کنندهشرکتو یا فنی  )ب( و یا عدم احراز صالحیت مالی
 در این مورد مسموع نخواهد بود. اعتراضی  گونههیچخودداری خواهد شد و 

سی مناقصه گزار ضمن بررمساوی باشد کنندگانشرکتقیمت پیشنهادی دو یا چند نفر از  کهدرصورتی -1تبصره 
یت صالحخیص تش و سایر موارد مطرح شرکت کننده اصلح را انتخاب می نماید.  گرمناقصهفنی  صالحیت مدارک

 . باشدمی مناقصه گزارفنی برنده بر عهده 
د شد به قصه حاضر و قراردادی که منعقد خواهکلیه کسورات قانونی متعلق به منا گرددمیتکرار  مؤکداً -2تبصره 

 عهده برنده مناقصه خواهد بود.
رکت و به نفع شودداری نماید، سپرده اخبرنده مناقصه اعالم و از انجام تعهدات  عنوانبه پیشنهاددهندهچنانچه  -8

مهلت  و در ظرف برای انجام معامله رجوع شود کهدرصورتی و سوم دوم اتضبط خواهد شد و همچنین سپرده نفر
 اشت.دی نخواهد اعتراض گونههیچحق  کنندگانشرکت و شدد ضبط خواهد ناز انجام معامله امتناع نمای شدهتعیین

 د مختار است. یا رد کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیلی باش قبول در گذارمناقصه -9
 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است. -01

 در مناقصه کنندهشرکتمهر ، نام و نام خانوادگي، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور 
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 پیوست شماره یک
 يو خصوصشرایط فني 

 هدر ما تن 000/50 اقلحدبه میزان  ایرودخانهبارگیری مخلوط  و استخراج الف( شرح عملیات عبارتست از -1

یبی به فاصله تقر در قیف یا دپوی نزدیک به آن و تخلیه شکنسنگو حمل تا محل  تن در سال( 000/600 حدود)

 ل.به مدت یک سا سنگشهابکیلومتر در مجتمع شهید بروجردی متعلق به شرکت صنایع معدنی 5/1

تجارت  عدن وعالوه بر حمل مخلوط، در طی مدت قرارداد، درصورت اخذ مجوزهای الزم از سازمان صنعت، م ب(

بایست توسط برنده مناقصه برداری میمنظور باطلهکیلومتر به 5/1تن نخاله و مخلوط قرمز تا فاصله  هزار 600به میزان 

 باشد.و جابجایی نخاله نیز بر عهده پیمانکار می (کندناستخراج )برداشت و بارگیری و حمل گردد. 

اعت کار س 20 )حداقل برایخوراک دهی به کلیه قیف های واحد تولید به صورت کامل و مطابق نظر کارفرما. ج(

 در شبانه روز(

د و شاع خواهد های مختلف در معدن به پیمانکار ارجتبصره: چنانچه کارفرما الزم دانست عملیات برداشت از قسمت

 در چارچوب قرارداد آن را به انجام برساند. قید و شرطی هیچ پیمانکار موظف است بدون

تغییر است و مبنای محاسبه تناژ ون تغییر قیمت و با نظر کارفرما، قابلدرصد بد ± 25میزان موضوع مناقصه تا  -2

 ± 25له در خصوص حمل نخاباشد. این میزان بارگیری و حمل شده، باسکول مستقر در مجتمع شهید بروجردی می

 باشد. درصد و از نظر نحوه و روش کار در طول قرارداد طبق نظر کارفرما می

آالت نبا ماشی مکانیزه و صورتبه ،کامل طوربهو تخلیه آن در قیف  مخلوط و حملبارگیری  استخراج، عملیات -3

دستگاه بلدوزر  2و  آن کوماتسو یا معادل 470رلود 2حداقل و (بوده مکانیکیبیل-بلدوزر-ربا استفاده از لود)معدنی 

صه موظف یری، برنده مناقدر صورت افزایش میزان بارگ .باشدمیاستفاده مورد  انجام عملیاتجهت  یا معادل آن155

دستگاه  و یکتگاه لودر دس یکهمیشه  بایستمیمناقصه برنده  نیاز افزایش دهد. برحسبرا  آالتماشیناست تعداد 

ه کامیون ستگاد 5حداقل ار موظف استحمل مخلوط، پیمانک منظوربهباشد. داشته  معدن در محل کاربهآمادهبلدوزر

ضمنا  ته باشد.در معدن در اختیار داش در هرزمان تن 20با ظرفیت حداقل به همراه یکدستگاه به صورت رزرو 

ناسب با با تعداد ماشین متها یف اصلی و سایر قیفقآوری اعم از های خط فردهی به کلیه قیفعملیات خوراک

 ورین منظآالت مناسب ات ماشینپیمانکار موظف اسمطابق نظر کارفرما برعهده پیمانکار است و عملیات مذکور و 

لید جهت کسر تو های گفته شده مستلزم جریمهاز بخشرا جهت انجام کار مهیا نماید. کسری عملیات در هر بخش 

 گردد.پیمانکار می

عملیات حمل و بارگیری  (1نوع قیمت اعالم نمایند.  سه 1برای انجام عملیات مندرج در بند  یستیبایممتقاضیان  -4 

 (2کامل  صورتبهکف معدن و تخلیه در قیف  از آالتنیماش لهیوسبه (کندناستخراج )همراه با  یارودخانهمخلوط 
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 مورد نظرکارفرمامحل در نخاله بارگیری، حمل و تخلیه کندن، عملیات  (3های خط تولید دهی به کلیه قیفخوراک

 .به همراه تسطیحات الزم

ل با اعما پوسازیبا توجه به کاهش مسافت و د از دپوهای موجود در معدن مخلوط عملیات بارگیری و حملتبصره: 

 واهد شد.خمخلوط از معدن به ازای هر تن محاسبه و با تائید ناظر کارفرما محاسبه  در قیمت حمل - %35ضریب 
  .تاراستمخ )به صورت کلي و جزئي(پیشنهاداترد یا قبول  گذار درمناقصه -5

 . باشدمیصه موضوع مناقصه بر عهده برنده مناق ازیموردنموارد  هیو کلنیروی انسانی، سوخت  نیتأم -6

 12000ه در هررر مرراه میررزان سرروخت برره قیمررت تمررام شررد تخصیصرری گررردد از سررهمیه کارفرمررا متعهررد مرری تبصررره:

مخلرروط  هررزارتن حمررل 50شرررایط اختصاصرری اسررناد مناقصرره ) 1لیتررر سرروخت جهررت انجررام بنررد الررف و ب مرراده  

و  ناقصررهاد ماسررنشرررایط اختصاصرری   1لیتررر سرروخت بابررت بنررد ج مرراده    10000هررزار تررن حمررل نخالرره( و    50و 

فررزایش ابرره پیمانکررار اختصرراص دهررد. برردیهی اسررت در صررورت کرراهش و یررا   آبپرراش خررودرویلیتررر بابررت  2000

یررا  افررزایش و کارفرمررا سررهمیه تخصرریص یافترره برره پیمانکررار  مناقصرره و بررا نظرکررار مطررابق موضرروع  پیمان دعملکررر

 یابد.یکاهش م

اختصرراص  گونرره تعهرردی درکارفرمررا تعلررق نگیرررد کارفرمررا هرریچ  تبصررره: در صررورتی کرره سرروخت سررهیمه ای برره 

 سوخت سهیمه ای به پیمانکار نخواهد داشت.

 . باشدمیخود  آالتماشین پرسنل و مسئولیت مدنی و بیمه بیمه نیتأم برنده مناقصه موظف به -7

 . باشدیمفنی و مهندسی بر اساس نظر کارفرما  موظف به رعایت اصولبرنده مناقصه  -8

 وی، مالیات یمه، حفاظت فنی، مسئولیت مدنبمقررات مربوط به کار، از جمیع قوانین و  بایستمیبرنده مناقصه  -9

 . باشدمی هاآنهد به اجرای عوارض مطلع بوده و متع

( 4ر پیوست )شرایط فنی و خصوصی را د 1بایستی قیمت مقطوع انجام عملیات مندرج در بند برنده مناقصه می -10

 .قرار دهد )ج(پاکتاسناد مناقصه درج و در 
 فسخاد ، قرارددردفعالیت معدن متوقف گ ادامهبه هر عنوان از سوی مراجع قانونی و ذیصالح  کهیدرصورت -11

 .گرددنکار در ادامه قرارداد ایجاد نمیپیما برایو هیچ حقی  هگردید
، آالتماشینو تجهیزات  موضوع مناقصه اعم از تعمیرات، نگهداری، سوخت، مواد مصرفی هایهزینهکلیه  -12

 . باشدمیپرسنلی نیروهای تحت پوشش و ... بر عهده برنده مناقصه  هایهزینه
از  ههزینه مربوط اختیار برنده مناقصه قرار دهد،امکانات و وسایلی در  هرگونهکارفرما  کهدرصورتی -13

فرما مانی کاری از اموال انگهدار مراقبت و تعمیر به موظفپیمانکار  ضمناًماهانه کسر خواهد گردید.  وضعیتصورت
 . دینمایمسترد ادعایی به نحو صحیح م گونهچیهبدون  موردنظربوده و پس از مهلت 

 . باشدمیاز طرف کارفرما  شدهائهاربرنده مناقصه ملزم به رعایت ساعات کاری  -14
 :باشدمیقصه بر عهده برنده مناجز شرح خدمات قرارداد بوده و طبق نظر کارفرما موارد زیر انجام  -15
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 . هاونیکامتسطیح جاده در مسیر حرکت  -

جوزهای الزم م.)درصوت اخذ دینمایمی که کارفرما معین امحوطهی بارگیری شده در هانخالهتسطیح  -

 جهت حمل نخاله(

بپاش و آودروی خ نیتأم)  ورودی معدنتمام معابر مجتمع اعم از تولید، بارگیری و  و آبپاشی مسیر حرکت -
 (باشدمیراننده بر عهده پیمانکار 

  رعایت ایمنی منظوربه پیمانکار بر عهده پیمانکار بوده و آالتماشینایمنی پرسنل و  مسائلرعایت کامل  -
 یهاونیکامط تولید گمارده تا مخلوط حمل شده توس سیلوی اصلیپیمانکار موظف است یک نفر را باالی 

 ایمن در قیف تولید تخلیه گردد .  صورتبهپیمانکار 

ساعت  48حداکثر  واقدام نسبت به تجهیز قرارداد  ابالغپس از ساعت  24 حداکثر برنده مناقصه موظف است  -16
 پس از ابالغ قرارداد نسبت به شروع عملیات اقدام نماید.

ی گواهینامه باید دارا رانندگان لودر نماید. استفاده اجرای پروژه در ی فنی ماهرباید از نیروی انسانبرنده مناقصه  -17
د شروع قراردا محضبه باشند و برنده مناقصه موظف است یکپایهویژه و رانندگان کامیون باید دارای گواهینامه 

 فوق را به کارفرما ارائه نماید . هاینامهگواهی
 ودکارگاه خ و عوامل مکلف به پرداخت دستمزد ، بیمه ، مالیات و سایر حقوق قانونی کارگران برنده مناقصه -18

 .باشدمیمطابق شرایط عمومی مناقصه 
و  ودو عوامل خ حل استقرار کارگرانمملزم به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار و در  برنده مناقصه -19

 .باشدمی معدن شهید بروجردیهمچنین اشخاص ثالث در محدوده 
 به دیگری را ندارد. حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار وجههیچبه برنده مناقصه -20
 و پذیرفته را پیمان این یطشرا خود سود و شدهتمام قیمت در مؤثر عوامل تمام گرفتن نظر در با برنده مناقصه -21
 .نماید را قرارداد این مفاد اصالح یا تغییر تعدیل، درخواست تواندینم وجهچیهبه

ماهه  2 حداکثر یهادورهوضعیت در ماهانه و پرداخت صورت صورتبهار وضعیت پیمانکصدور صورت -22
 خواهد بود.

 ر تولید بهتلزم جریمه کساز عملیات موضوع قرارداد مس الف و ب بخش کارکرد از میزان تعیین شده در کسر -23
تولید  برای توقف خط گردد.طالبات و تضامین پیمانکار کسر میکه از م ریال می باشد. 000/100ازای هر تن معادل  

لیون ریال می 10به ازای هرساعت  به دلیل عدم خوراک دهی مناسب و یا کاهش بهره وری به تشخیص کارفرما
 شود.جریمه در نظر گرفته می

رفاه ر وکال تعاون،پیمانکاری و ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط اداره ک واهینامه تائید صالحیتدارا بودن گ -24
 می باشد.اجتماعی جز الزامات شرکت در مناقصه 
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 پیوست شماره دو
 نامهضمانتفرم 

 

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

و  یاانهرودخحمل مخلوط و  بارگیری ناقصهم مایل است در.................................................................: آدرس

........ در ..............، لذا این بانک از شرکت ......شرکت نمایددر مجتمع معدنی شن و ماسه شهید بروجردی  نخاله

 تعهد ...ریال(....................................) .. برای مبلغ .............................. ریال سنگشهابمعدنی  قبال شرکت صنایع

 کنندهشرکتیشنهاد پبه این بانک اطالع دهد که  سنگشهابچنانچه شرکت صنایع معدنی  نمایدمیو ضمانت 

ر مدت مقر ات پیمان درمانت حسن اجرای تعهدو مشارالیه از انعقاد پیمان یا تسلیم ض شدهواقع موردقبولمذکور 

بدون اینکه "اضای کتبیدریافت اولین تق محضبهاستنکاف نموده است مبلغ ............................. ریال مرقوم را 

ه ضایی داشتاری یا قرای ادیا اقداماتی از مج اظهارنامهاحتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه هرگونه دلیل و یا صدور 

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

رکت صنایع رخواست شو بنا به د ........ معتبر بوده.........تا پایان وقت اداری روز ........ نامهضمانتاین 

هد یا نخوا بانک نتواند کهدرصورتیبرای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود.  سنگشهابمعدنی 

زد و راهم نساانک فبمدت این تعهد را تمدید کند و یا مضمون عنه موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت فوق نزد 

بلغ مدد باشد به مج، در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبانک را حاضر به تمدید ننماید

 پرداخت نماید. سنگشهابمرقوم فوق را در وجه شرکت صنایع معدنی 

 

 

 

 عبه:ش             بانک:                                                                         
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 سهپیوست شماره 
 مشابه یهاپروژهلیست 

 
 تاریخ انجام مبلغ پیمان کارفرما عنوان پروژه ردیف
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 چهارپیوست شماره 
 برگ پیشنهاد قیمت

 

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

 ....................................................فن .لت ...... شماره...............................................................................................

ت در شرک نامهدعوتپس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات 

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

بازدید  زا س........ و پ....................................مدارک و اسناد مناقصه ..............................................................

نهاد اقصه پیشه در منانجام کارهای سپرد ازلحاظمل موجود اکامل از جمیع شرایط و عو بااطالعمحل کار و  کامل از

طبق  ،صهمدارک مناق که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و نمایدمی

 جدول قمیت ذیل انجام دهد.
 

 واحد به ازای هر تن)ریال( قیمت شرح

 ،در صورت نیاز از کف معدن مخلوط(کندناستخراج) عملیاتالف(

  و محوطه مربوطهقیف  تا حمل و تخلیه ارگیری،ب
 

  نخالهب(عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 

 قیمت واحد به ازای کارکرد ماهیانه)ریال( شرح

های تولید به صورت کامل مطابق نظر دهی به کلیه قیفج(خوراک

 کار کرد ماهیانه()براساس کارفرما
 

در  رنده شدنبمبنای  عنوانه)الف و ب( و کمترین قیمت ماهیانه  )ج(بپیشنهادی به ازای هر تنکمترین مبلغ  -1

 .  گرددیممناقصه لحاظ 

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

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

ین عهد، تضمضمین اجرای تیم تتعهد به امضا و مبادله پیمان و تسل منظوربهتحت عنوان شرکت در مناقصه و   -4

در مجتمع و نخاله ی ارودخانهحمل مخلوط و  بارگیری "شرایط عمومی شرکت در مناقصه 2بند  موضع

 ست.  تقدیم داشته ارا به نفع کارفرما در پاکت الف  "معدنی شن و ماسه شهید بروجردی

 در مناقصه کنندهشرکتمهر ، نام و نام خانوادگي، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور 
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 پنجپیوست شماره 
 آالتمشخصات ماشین
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 توضیحات / تعداد سال تولید مدل نوع ردیف
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