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 مزایدهشرکت در  شرایط عمومی    

 تراورتن محالت  استخراج سنگ  از معدن

تأمین کلیه تجهیزات، منابع انسانی، انجام عملیات آماده سازی و استخراج سنگ  از است عبارت مزایدهموضوع  -1ماده

متعلق به شرکت  مطابق نقشه پیوست تراورتن محالت معدن -------------------از سینه کار  از قابل بارگیری

شهرستان واقع درتوسط پیمانکار  سالتن تولید سنگ قابل بارگیری در  1500سنگ به میزان حداقلصنایع معدنی شهاب

 با توجه به شرایط فنی و خصوصی مندرج در پیوست شماره یک به مدت یک سالمعدن تراورتن باغملک محالت 

 .شمسی

 رما نسبت به بازدید مورد مزایدهتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با هماهنگی کارفکنندگان میشرکت -1تبصره

 اقدام نمایند.

 عنوان سپرده شرکت در مزایدهبه ( ریال009‚000‚000)میلیون  نهصدمبلغ بایستی  مزایدهداوطلبان شرکت در  -2ماده

شماره    493280207701301000000003IR  :شبا شماره  304932802 حسابشمارهبه به صورت فیش نقدی بانکی 

بنام شرکت صنایع معدنی شهاب  188بانک رفاه کارگران شعبه خسرو شمالی کد   5894-6370-0014-4284کارت: 

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

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

کننده حق گردد و شرکتاد سپرده او به نفع شرکت ضبط میدر صورت انصراف نفر اول از عقد قرارد -3تبصره 

 گونه اعتراضی ندارد.هیچ

 باشد.روز می 10حداکثر مهلت استقرار برنده مزایده در معدن پس از عقد قرارداد مدت  -4تبصره 

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

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

ازای بایستی پیشنهاد خود را برای موضوع مزایده با تصریح بیشترین درصد سهم کارفرما به شنهاددهندگانیپ -4ماده

تا تاریخ اعالم و با توجه به شرایط مزایده حداکثر آتشکوه( تراورتن باغملک)معدن هرتن محصول تولیدی 

شرکت صنایع  16شرقی، پالک  16عالمه شمالی، خیابان  ،سعادت آبادبه آدرس : تهران،  16ساعت  18/07/1401

 تحویل و رسید دریافت نمایند.دبیرخانه سنگ، معدنی شهاب
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حاوی سه پاکت با عالئم )الف( و )ب( و)ج( به شرح زیر هر پیشنهاد بایستی در یک پاکت الک و مهر شده  -5ماده

 تسلیم گردد.

  نامه بانکیکپی و اصل چک یا ضمانت حاوی پاکت )الف(

 حاوی موارد زیر باشد: پاکت )ب(

بایست ذیل آن و می "رد قبول پیشنهاددهنده استمو "کلیه اوراق شرایط شرکت در مزایده با تصریح اینکه  -

 .شده باشدتکمیل و مهر و امضا 

 رزومه کاری و سوابق کاری مرتبط. -

 آالت.آالت مورد استفاده در پروژه و کپی برابر اصل ماشینلیست ماشین -

بایست تمام برگهای اسناد و مدارک را در پاکت ب قرار دهد، مهر و امضا نماید کننده در مزایده میشرکت -1تبصره 

با  "ب"باشد. در صورت عدم تصدیق اسناد داخل پاکت ه میو این عمل به معنی صحت و درستی مدارک ارسال شد

مهر و امضا مجاز پیشنهاد دهنده و یا تصدیق خالف اسناد، برگزار کننده مزایده مخیر است تصمیم مقتضی در این 

 خصوص اختیار نماید و در این صورت هیچ اعتراضی از طرف برگزار کننده مسموع نخواهد بود. 

صورت صریح، روشن یشنهاد قیمت است که قیمت پیشنهادی برای انجام موضوع مزایده بهصرفاً حاوی پ پاکت)ج(

گردد. چنانچه در پاکت پیشنهاد قیمت )ج( با عدد و حروف در آن قید گردیده است و محل مربوطه مهر و امضا می

فاد و مواد این شرایط غیر از بهای پیشنهادی مطلب یا شرطی قید شود مورد توجه قرار نخواهد گرفت و منحصراً م

ها و درج عبارت )الف( و )ب( و )ج( مربوط به مزایده، نام و نشانی مالک عمل خواهد بود. پس از بستن و مهر پاکت

ها بایستی سه پاکت در یک پاکت قرار داده شده و پس از بستن و مهر، روی و شماره تلفن پیشنهاد دهنده در روی آن

 ماره تلفن پیشنهاد دهنده و عبارت مربوط به موضوع  مزایده قید گردد. آن پاکت نیز نام و نشانی و ش

خوردگی باشد و یا با مداد نوشته شده باشد مردود شناخته چنانچه پیشنهاد قیمت مخدوش باشد، دارای قلم -2تبصره

 خواهد شد. 

کننده برنده مزایده تعیینمبنای درصد  ازای هر تن محصول تولیدی بربیشترین درصد سهم کارفرما در  -3تبصره 

 بایست برگ پیشنهاد قیمت)درصد پیشنهادی( را تکمیل و به همراه اسناد تحویل نماید. کننده میباشد و شرکتمی

نامه نامه معتبر و بانکی یا ضمانتریال ضمانت 000/000/000/7از برنده مزایده در زمان عقد قرارداد به مبلغ  -4تبصره 

 منظور اجرای تعهدات اخذ خواهد شد. مورد قبول به تشخیص مدیریت حقوقی کارفرما به

 های مربوطه پاکت تهیه و تکمیل و ارسال نمایند.و تبصره 5بایست مطابق ماده پیشنهاددهندگان می -5تبصره 

و... بر عهده برنده مزایده  مالیات بر ارزش افروزدهو  مالیات، بیمهکلیه کسورات و اضافات قانونی اعم از  -6تبصره 

 می باشد.
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سنگ شرایط شرکت در مزایده در محل شرکت صنایع معدنی شهاب 7پیشنهادات رسیده به ترتیب مقرر در ماده  -6ماده

 . الذکر باز و قرائت خواهد شدبه آدرس فوق

بانکی نامه یا چکهای )الف( پیشنهاددهندگان باز نموده و پس از رسیدگی و تطبیق مبلغ ضمانتابتدا پاکت -7ماده

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

نمود و چنانچه محتویات پاکت )الف( ناقص و یا مشروط باشد، شرکت در مزایده، اقدام به افتتاح پاکت )ج( خواهد 

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

کننده، از افتتاح پاکت قیمت )ج( خودداری خواهد شد و احراز صالحیت مالی و یا فنی شرکت در کمیته بررسی

 گونه اعتراضی در این مورد مسموع نخواهد بود. هیچ

گر مالک کنندگان مساوی باشد صالحیت فنی مزایدهدر صورتیکه قیمت پیشنهادی دو یا چند نفر از شرکت -1تبصره 

 باشد. ( میمعاونت فنی و مهندسیمقایسه خواهد بود. تشخیص صالحیت فنی برنده بر عهده کارفرما)

نونی متعلق به مزایده حاضر و قراردادی که منعقد خواهد شد به عهده برنده مزایده خواهد کلیه اضافات قا -2تبصره 

 بود.

 کننده رسمی خواهد بود.مزایده با هر تعداد شرکت -3تبصره 

عنوان برنده مزایده اعالم و از انجام تعهدات خودداری نماید، سپرده او به نفع شرکت چنانچه پیشنهاددهنده به -8ماده

که برای انجام معامله رجوع شود و در ظرف واهد شد و همچنین سپرده نفرات دوم و سوم برنده درصورتیضبط خ

 شده از انجام معامله امتناع نمایند ضبط خواهد شد. مهلت تعیین

 قبول یا رد پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیلی باشد مختار است.  ار درگزمزایده -9ماده

 چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده است.هزینه  -10ماده

سنگ، با سپردن تضمین اجرایی روز پس از ابالغ شرکت شهاب 10برنده مزایده )پیمانکار( حداکثر ظرف  -11ماده

اساس پیشنهاد خود، نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت وی به نفع  تعهدات بر

 گردد.با موافقت کمیسیون به برنده بعدی واگذار میسنگ ضبط و شرکت شهاب

 

 

 مزایدهدر  کنندهشرکتمهر ، نام و نام خانوادگی، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور 
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 پیوست شماره یک
 یو خصوصشرایط فنی 

 

و استخراج سنگ قابل  تأمین کلیه تجهیزات، منابع انسانی، انجام عملیات آماده سازی از است عبارت مزایده شرح -1

تن تولید سنگ  3000سنگ به میزان حداقل تراورتن محالت متعلق به شرکت صنایع معدنی شهاب معدناز  بارگیری

که در پایان هر ماه براساس میزان سنگ تولیدشده به صورت درصد از کلیه  توسط پیمانکارسال قابل بارگیری در 

 گیرد.میمحصوالت تولید شده که به طرفین تعلق 

های استخراج،تولید، فروش و بارگیری بر عهده پیمانکاراست. پیمانکار باید پیشنهاد خود را کلیه هزینه -1تبصره

به ازای تولید سنگ قابل بارگیری به شرکت اعالم نماید.کلیه اضافات و  سهم کارفرمابراساس باالترین درصد از 

بر عهده هر طرف می باشد و برنده مزایده طرفین(  نسبت سهم  به )،از جمله حقوق دولتی کسورات قانونی مشمول

 موظف به پرداخت آنها مطابق ضوابط شرکت است. 

بندی محصول تولیدی گذاری و درجهپیمانکار موظف به رعایت ضوابط فروش کارفرما می باشد مبانی قیمت  -2تبصره

فروش زیر قیمت مصوب کارفرما را ندارد. در هر زمان براساس دستورالعمل کارفرما صورت می پذیرد و پیمانکار حق 

تواند مطابق دستورالعمل سهم باشد و در صورت عدم تمایل کارفرما میاولویت خرید محصول پیمانکار با کارفرما می

 خود را بفروش برساند.

آالت پیمانکار باشد، ماشینچنانچه در تعیین برنده مزایده در شرایط مساوی قیمتی، نیاز بررسی صالحیت فنی و مالی  -2

شود. لذا چنانچه محسوب می ازآوریامتاست جز اقالم  کنندهشرکتسنگین و نیمه سنگین که دارای سند به نام 

استفاده را در پاکت ب قرار داده و لیست  آالتنیماشهستند، کپی برابر اصل سند  آالتنیماشدارای  کنندگانشرکت

 ز را تکمیل نمایند.مورد نیا آالتنیماشمربوط به 

  .مختاراست پیشنهاداترد یا قبول  در ارزگ دهیمزا -3

 . باشدیمموارد مورد نیاز موضوع مزایده بر عهده برنده مزایده  هیو کلنیروی انسانی و پرداخت هزینه سوخت  نیتأم -4

 . باشدیمآالت خود بیمه مسئولیت مدنی و بیمه پرسنل و ماشین نیتأمبرنده مزایده موظف به  -5

 برنده مزایده موظف به رعایت اصول فنی و مهندسی، بهداشت و ایمنی بر اساس نظر کارفرما می باشد.  - 6

مالیات ایمنی، مسئولیت مدنی،  و یفنبایست از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه، حفاظت برنده مزایده می -7

 باشد. می هاآنو عوارض مطلع بوده و متعهد به اجرای 

 بر عهده پیمانکار می باشد. تامین کلیه ماشین آالت مورد نیاز موضوع مزایده -8
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آالت، موضوع مزایده اعم از تامین تعمیرات، نگهداری، تامین سوخت، مواد مصرفی و تجهیزات ماشینهای کلیه هزینه -9

 باشد. نیروهای تحت پوشش و ... بر عهده برنده مزایده میهای پرسنلی هزینه

امکانات و وسایلی در اختیار برنده مزایده قرار دهد، هزینه مربوطه از پیمانکار اخذ  هرگونهکارفرما  کهیدرصورت -10

ادعایی  گونهچیهبدون  موردنظرخواهد شد. ضمناً پیمانکار مکلف به نگهداری از اموال امانی کارفرما بوده و پس از مهلت 

 . دینمایمبه نحو صحیح مسترد 

 . باشدیمبرنده مزایده ملزم به رعایت ساعات کاری ارائه شده از طرف کارفرما  -11

 ساعت پس از ابالغ قرارداد نسبت به تجهیز اقدام نماید. 24برنده مزایده موظف است حداکثر   -12

 نی ماهر در اجرای پروژه استفاده نماید.برنده مزایده باید از نیروی انسانی ف -13

باشد برنده مزایده مکلف به پرداخت دستمزد، بیمه، مالیات و سایر حقوق قانونی کارگران و عوامل کارگاه خود می -14

 ار هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.گزمزایده و

و در  و در محل استقرار کارگران و عوامل خودبرنده مزایده ملزم به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار  -15

 باشد.محدوده معدن می

 وجه حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار به دیگری را ندارد.هیچبرنده مزایده به -16

 است. برنده مزایده عهده به قرارداد این کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و سایر کسورات کلیه پرداخت -17

 وجهچیهبه و پذیرفته را پیمان این شرایط خود سود و شده تمام قیمت در مؤثر عوامل تمام گرفتن نظر در با مزایدهبرنده  -18

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

 پرداخت حقوق دولتی بر عهده کارفرما می باشد. -19

معادل قیمت مصوب ضربدر درصد  به ازای هر تند مستلزم جریمه کسر تولید قرارداکسری تولید از میزان مندرج در -20

 باشد.سهم کارفرما می

 ار با توجه به قیمت برنده مزایده، در چگونگی و نحوه عقد قرارداد مختار خواهد بود.گزمزایده -21

و بعد نسبت به اعالم درصد کارفرما اقدام نموده  موقعیت سینه کار )مطابق نقشه پیوست( پیمانکار با توجه به بازدید و -22

و اجرای کامل و تجهیز کارگاه  به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای قرارداداز ارائه قیمت و اعالم برنده مزایده موظف 

اقدام   ارائه ضمانت نامه حسن اجرای کارروز نسبت به  10بعد از عقد و ابالغ قرارداد ظرف مدت پیمانکار . چنانچه باشدمی

ه و اجازه تجهیز و آغاز بکار یدضمنا عودت سپرده شرکت در مزاگردد ده ایشان ضبط میننماید ضمانت شرکت در مزای

 منوط به ارائه ضمانت حسن اجزای تعهدات می باشد.

سنگ را اولویت فروش سنگ استخراج شده توسط پیمانکار)سهم پیمانکار( با کارفرما می باشد، و کارفرما می تواند  -23

 بصورت کامل خریداری به ازای هر تن و معادل قیمت توافق شده خریداری و با پیمانکار تسویه نماید.
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 پیوست شماره دو
 نامهضمانتفرم 

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

-----------کار از سینهسنگ ج اراستخ مزایده مایل است در: .................................................................آدرس

 ........ در قبال شرکت صنایع.......لذا این بانک از شرکت .............، شرکت نماید معدن تراورتن باغملک محالت

 نمایدمیتعهد و ضمانت  ) .........................................ریال( برای مبلغ .............................. ریال سنگشهابمعدنی 

مذکور مورد قبول واقع  کنندهشرکتبه این بانک اطالع دهد که پیشنهاد  سنگشهابچنانچه شرکت صنایع معدنی 

شده و مشارالیه از انعقاد پیمان یا تسلیم ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمان در مدت مقرر استنکاف نموده است مبلغ 

احتیاجی به اثبات استنکاف یا  بدون اینکه"دریافت اولین تقاضای کتبی محضبه............................. ریال مرقوم را 

بالدرنگ در وجه یا حواله  "یا اقداماتی از مجرای اداری یا قضایی داشته باشد اظهارنامهاقامه هرگونه دلیل و یا صدور 

 بپردازد. سنگشهابشرکت صنایع معدنی 

شرکت صنایع معدنی  نامه تا پایان وقت اداری روز ................ معتبر بوده و بنا به درخواستاین ضمانت

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 

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را ، در این صورت بانک حاضر 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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 چهارپیوست شماره 
 برگ پیشنهاد قیمت

 

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

...... شماره تلفن .....................................................................................................: ..................................آدرس به

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

نامه شرکت در پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوت

ی تمامی طورکلمزایده، شرح وظایف، مشخصات فنی عمومی و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مزایده و به

کار مدارک و اسناد مزایده  و پس از بازدید کامل از محل    ------------ جبهه کارمعدن رتاورتن باغملک مربوط هب انتخاب پیمان

نمایم که کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای سپرده در مزایده پیشنهاد می

بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده با درصدمندرج در  عملیات موضوع مزایده فوق را

 جدول ذیل انجام دهم.

 درصد پیشنهادی به حروف درصد پیشنهادی به عدد نام جبهه کار

   )چال شرکتی( 1کارگاه 

   منطقه مرزی 

   ها()سرخی 4و   8کارگاه 

   3کارگاه شماره 

 گردد.  عنوان  مبنای برنده شدن در مزایده لحاظ میباالترین درصد پیشنهادی به -1

 گردد.ضمائم اسناد و مدارک مزایده جز الینفک این پیشنهاد محسوب می هیکل دینمایمتائید  -2

 .ها را ندارداطالع کامل دارد که دستگاه مزایده گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهاددهنده -3

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

 را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته است. نامهدعوت 2موضوع ماده 
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 پنجپیوست شماره 
 آالتمشخصات ماشین

 

 

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

 

 توضیحات / تعداد سال تولید مدل نوع ردیف
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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 مربوط به پاکت ب()                                                              

 ششپیوست شماره           

 ارائه مدارک جدول ذیل جهت ارزیابی فنی  

  فرم ارزیابی فنی و مالی پیمانکاران 

 نام متقاضی:

 آیتم موردبررسی
 خود اظهاری 

 مدارک و مستنداتبا الصاق 
 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 

شخص/شرکت بر اساس سابقه بیمه 

 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 بر اساس ارائه قراردادهای انجام

 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

 

 

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

 

 



سنگ از معدن رتاورتن آتشکوه محالتج استخرا   1140/ 30شماره  مزایده  

 

  مورد قبول است           

گر مزایدهمهر و امضا    

12 

 
 

 

 نقشه 7پیوست 

 


