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فرم شماره  :1دعوتنامه شرکت در مناقصه
شرکت راهبران فوالد اصفهان بدینوسیله از شما دعوت مینماید در مناقصه با مشخصات مشروحه زیر شرکت نمایید.
 -1موضوع مناقصه :خرید ،ساخت ،نصب و راه اندازی خط فرآوری  2معدن سنگ اهن اسفندار شرکت راهبران فوالد اصفهان
مطابق با مشخصات فنی خصوصی پیوست شماره 1

 -2میزان کاالی مورد نیاز و سپرده شرکت در مناقصه
تعداد

ردیف

نوع کاال

1

خرید ،ساخت ،نصب و راه اندازی خط فرآوری  2معدن سنگ اهن اسفندار

دستگاه
1

شرایط
نو و آماده بکار

میزان سپرده شرکت در
مناقصه (ریال)
14.000.000.000

 پیشنهاد دهندگان می توانند عالوه بر خط درخواستی مطابق مشخصات فنی و خصوصی
پیوست ،خط با نشان تجاری مورد نظر خود که از لحاظ مشخصات فنی با نمونه معرفی شده
مطابقت داشته را معرفی و اسناد و پیشنهاد مالی مربوط به آن را در قالب معرفی شده مناقصه
به پیوست اسناد درخواست اصلی در پاکت های مربوطه جهت بررسی قراردهند.
 الزم به ذکر است پیشنهاد ها می بایست لزوما خط مورد درخواست با مشخصات فنی پیوست
اسناد مناقصه را شامل گردد در غیر این صورت ارائه هرگونه پیشنهاد متفرقه به منزله
انصراف تلقی و موجب حذف شرکت مناقصه گر از مناقصه می گردد.
 -3محل تحویل کاال :یزد -پس از روستای اسفند آباد در  50کیلومتری شهرستان ابرکوه -معدن سنگ آهن
اسفندار ،شرکت راهبران فوالد اصفهان
 -4مناقصه گزار :شرکت راهبران فوالد اصفهان
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 -5مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل با مبلغ  14،000،000،000که باید
تضمین مربوطه در پاکت الف به یکی از صورت های ذیل به مناقصه گزار تسلیم گردد:
-

ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما( دارای حداقل سه ماه اعتبار)

تبصره  :1در صورت ارائه ضمانتنامه،نام کارفرما یا عنوان دستگاه اجرایی "شرکت راهبران فوالد اصفهان" درج گردد.
-

چک معتبر بانکی در وجه شرکت راهبران فوالد اصفهان(دارای حداقل سه ماه اعتبار)

-

اوراق مشارکت صادره از سوی بانکهای دولتی و یا مؤسسات خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی و به شکل
بینام

مدت اعتبار تضمینهای فوق باید  3ماه پس از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده و عالوه بر آن ضمانتنامههای بانکی باید طبق
فرمهای موردقبول مطابق آئیننامه تضمین برای معامالت دولتی تنظیم شود .به پیشنهادهای فاقد سپرده،سپردههای مخدوش،
سپردههای کمتر از میزان مقرر ،چک بین بانکی یا شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ،تضمین شرکت در مناقصه برنده اول و دوم تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام
تعهدات بهوسیله کارفرما نگهداری و تضمین سایز پیشنهاددهندگان مسترد میگردد.
 -6اعتبار پیشنهاد :پیشنهادها باید از زمان مهلت نهایی تسلیم  ،حداقل  10روز اعتبار داشته باشد.
 -7دستگاه نظارت :واحد بازرگانی و امور قراردادهای شرکت راهبران فوالد اصفهان.
 -8مدت تحویل کاال :مدت تحویل حداکثر  6ماه پس از عقد قرارداد میباشد.
 -9مهلت و نشانی تسلیم پیشنهادها :پیشنهادها ،باید حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت  )16:00مورخ 1400/07/07
به دپارتمان بازرگانی و امور قراردادهای شرکت راهبران فوالد اصفهان تحویل داده شود .پیشنهادهایی که بعد از تاریخ فوق
تسلیم گردد،دریافت نخواهد شد.
 -10ساعت و تاریخ بازگشایی پاکتهای مناقصه :پاکتهای پیشنهادهای واصله در تاریخ  1400/07/10در محل
کمیسیون معامالت شرکت راهبران فوالد اصفهان گشوده خواهد شد.
 -11حق بررسی :مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ میدارد که قبل از انتخاب مناقصه گر یا واگذاری قرارداد،
صحتوسقم اطالعات فراهمشده از سوی مناقصه گر را بررسی کند و مناقصه گر با تسلیم پیشنهاد این حق بررسی را از سوی
مناقصه گزار میپذیرد و بهمنزله قبول کلیه مواد آییننامه معامالت شرکت و مقررات مناقصه خواهد بود و شرکت مناقصه
گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
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 -12ارائه شناسه ملی و مدارک حقوقی :شرکتکنندگان در مناقصه میبایست نسبت به ارائه تصویر شناسه ملی و ارائه
مدارک حقوقی شرکت شامل اساسنامه-آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضای مجاز( معتبر تا
تاریخ بازگشائی پاکتها) در پاکت (ب) همراه با اسناد مناقصه ارائه نماید.
 -13استرداد مدارک :مدارک تحویلشده بهجز تضمین شرکت در مناقصه قابلاسترداد نخواهد بود.
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فرم شماره  :2کلیات و شرایط شرکت در مناقصه
 -1صالحیت موردنظر جهت شرکت در مناقصه :کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست رزومه کاری و سوابق
خود را جهت تایید صالحیت شرکت در مناقصه ارائه نمایند.

الزم به ذکر است مدارک مثبتِ مربوط به تائید صالحیت میبایست ضمیمهی اسناد مناقصه در پاکت ب
قرار گیرد در غیر این صورت پاکت ج بازگشایی نخواهد شد.
 -2نحوه تکمیل پاکتهای مناقصه :شرکت کنندگان در مناقصه باید پیشنهاد خود را در پاکت سربسته و مهرشده شامل
تضمین سپرده شرکت در مناقصه (پاکت الف) – اسناد و مدارک مناقصه و ارزیابی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج)
میباشد و به ترتیب جدول فرم شماره  2تنظیم و در موعد مقرر به شرکت مناقصه گزار تسلیم نماید .در غیر این صورت آن
پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.
 -3صراحت پیشنهادها :پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک را که در جدول فرم شماره  2ذکرشده بهصراحت و بدون
قید و شرط و بدون تغییر،حذف،ابهام ،خدشه و عیب ،نقص و قلمخوردگی تکمیل ،تنظیم و مهر و امضاء(مهر و امضای تعهدآور
پیشنهاددهنده) نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید .در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.
 -4الحاقیه ها و اصالحات :مناقصه گزار حق تغییر،حذف،اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت
پیشنهادها برای خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب حداکثر تا  2روز قبل از افتتاح پاکتهای مناقصه از
طریق سایت  www.raahbaran.comیا ارسال نامه الکترونیکی به شرکت مناقصه گر اطالعرسانی میشود لذا کلیه
مناقصه گران میبایست نسبت به کنترل بخش مناقصات سایت فوق اقدام نمایند و در صورت هرگونه اعمال تغییر از سوی
مناقصه گزار مطابق آخرین اصالحات اقدام نمایند .ازآنجاکه ممکن است تجدیدنظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم
تغییر مقادیر و یا قیمتها باشد در این صورت دستگاه مناقصه گزار میتواند آخرینمهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم در
سایت فوقالذکر به تعویق اندازد بهنحویکه آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشند الزم
به ذکر است الحاقیه (ها) جزء الینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد.چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیه(ها) مزبور
تسلیمشده باشد پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد را بهمنظور انجام تغییرات و اصالحات الزم بنماید.
 -5کسورات قانونی :کلیه کسور قانونی اعم از بیمه،مالیات و غیره به عهده مناقصه گر خواهد بود و مناقصه گر تائید مینماید
که قبل از ارائه قیمت بررسی الزم را معمول داشته و با لحاظ کلیه کسورات قانونی نسبت به ارائه قیمت اقدام نموده است.
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 -6تضمین انجام تعهدات :برنده مناقصه بایستی تضمینی معادل (%10ده درصد) مبلغ کل قرارداد را بهعنوان تضمین انجام
تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به صورت های مورد تائید مذکور به کارفرما بسپارد.سپردن این تضمین یکی از شروط عقد
قرارداد با برنده مناقصه خواهد بود.
 -7نحوه ارائه برگ پیشنهاد قیمت :رقم پیشنهاد قیمت برای کل کاال باید به عدد و به حروف در برگ پیشنهاد نوشته
شود برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشتهشده مالک عمل خواهد بود .در صورت مشاهده اختالف بین مبالغ
تعیینشده به حروف و به رقم ،مبلغ تعیینشده به حروف معتبر خواهد بود.
 -8وظایف برنده مناقصه :برنده مناقصه باید حداکثر تا  7روز پس از ابالغ کارفرما نسبت به ارائه سپرده تضمین انجام
تعهدات بر اساس قیمت پیشنهادی خود اقدام نماید( .این مدت در صورت درخواست برنده مناقصه و صالحدید کارفرما تا 7
روز دیگر قابل تمدید میباشد) در غیر این صورت و عدم رعایت هر یک از موارد فوقالذکر تضمین شرکت در مناقصه بدون
هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط میشود و مناقصه گر حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
تبصره  :2تضمین شرکت در مناقصه نفر اول و دوم از این بابت تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات توسط مناقصه
گزار نگهداری و در صورت لزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد شد.
تبصره  :3امتناع برنده مناقصه یا تأخیر غیرموجه او در امضای قرارداد یا تسلیم تضمین انجام تعهدات به مناقصه گزار حق میدهد که
وجوه مربوط به تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید و در چنین شرایطی مراتب به نفر دوم ابالغ میشود چنانچه این
پیشنهاددهنده نتوانند به تعهدات خود عمل نماید تضمین شرکت در مناقصه او نیز به شرح باال توسط مناقصه گزار ضبط خواهد شد.
 -9مدتزمان عقد قرارداد با برنده مناقصه :قرارداد با برنده مناقصه ظرف مدت  15روز کاری منعقد خواهد شد.
 -10شرایط تعیین برنده دوم مناقصه :برندهی دوم به شرطی اعالم میشود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده نفر

اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد.
 -11شرایط آزادسازی تضمین شرکت در مناقصه سایر مناقصه گران :پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه
تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بعد از انجام مراحل اداری مسترد میشود
 -12پیشپرداخت :کارفرما می تواند تا سقف  %50مبلغ اولیه قرارداد را در قبال اخذ ضمانتنامه مورد تائید کارفرما به مبلغ
 1.5برابر جمع پیشپرداخت که بدون شرط و غیرقابلبرگشت بوده و از تاریخ صدور به مدت قرارداد معتبر و قابل تمدید
میباشد ،در وجه فروشنده پرداخت نماید.مناقصه گر می بایست نحوه پرداخت پیشنهادی خود را در بسته پیشنهاد مالی ارائه
نماید.
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 -13نحوه تعیین برنده مناقصه :برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آییننامه معامالت شرکت
راهبران فوالد اصفهان تعیین میشوند.
بهمنظور تعیین برنده مناقصه ابتدا پاکت الف توسط اعضای کمیسیون مناقصه باز و در صورت تائید اصالت تضمین شرکت در
مناقصه نسبت به بازگشایی پاکتهای ب اقدام خواهد شد(.در صورت عدم تائید اصالت ضمانتنامه پاکت الف،پاکتهای ب و ج
شرکتکننده مذکور بازگشایی نخواهد شد) پس از تشکیل کمیته فنی بازرگانی جهت مشاهده ،بررسی و ارزیابی فنی اسناد و مدارک
موجود در پاکت ب و بررسی تائید صالحیت  ،نسبت به بازگشایی پاکت ج(پیشنهاد قیمت) اقدام خواهد شد .سپس اعضای کمیسیون
مناقصات با مقایسه قیمتهای پیشنهادی و با در نظر گرفتن عادالنه بودن پیشنهادها و تعیین مناسبترین قیمت با توجه به ارزیابی
کمیته فنی و بازرگانی و همچنین قیمتهای پیشنهادشده ،نفرات اول و دوم برنده مناقصه را انتخاب خواهند نمود.
 -14مالک تعیین مناسبترین قیمت :اعالم برنده نفر اول و دوم مناقصه با ارزیابی مالی پیشنهاددهندگان(در صورت لزوم)
و بررسیهای صورت گرفته در قیمت و تجزیه و کنترل و رتبهبندی مبانی فنی آن در کمیته فنی و بازرگانی ،و با رعایت
روشهای الزم برای ارزیابی مالی،فنی و سایر موارد الزم خواهد بود.
 -15امضای پیشنهادها :پیشنهاددهنده باید کلیه اوراق مناقصه و پیشنهاد مالی را ممهور به امضاء و مهر صاحبان مجاز
برساند .پیشنهاددهنده باید کلیه اسناد مناقصه را که از کارفرما دریافت میدارد بدون تغییر یا حذف قسمتی از آن تماماً مهر
و امضا نموده و تحویل مناقصه گزار بنماید .درصورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضای پیشنهاددهنده نرسیده
باشد تسلیم پیشنهاد بهمنزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاددهنده تلقی خواهد شد .چنانچه تمامی اسناد
ارائهشده فاقد مهر و امضا باشد و نماینده حاضر در جلسه هم نتوانند نامه آن را مهر و امضاء نماید در این صورت پیشنهاد
مردود تلقی و اسناد به نماینده مربوطه مسترد میگردد.
 -16ارسال پیشنهادها :پاکتهای محتوی پیشنهاد باید به نشانی تعیینشده در بخش دعوتنامه تسلیم گردد .مقابل تصمیم
پاکتهای محتوی پیشنهاد باید رسید با قید تاریخ کامل وصول(ساعت ،روز ،ماه و سال) مطالبه و اخذ گردد .مورد
پیشنهادهای که با پست سفارشی ارسال شود درصورتیکه در موقع مقرر دریافت نشود کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.
 -17تعدیل و مابهالتفاوت :این مناقصه شامل هیچگونه تعدیل و تفاوت قیمت نخواهد گردید.
 -18وضع پیشنهادها و امضای آن :پیشنهادهایی که بهوسیله مناقصه گران داده میشود باید متضمن اطالعات کامل در
مورد نام کلیه شرکا و نام کسانی که اختیار امضاء اسناد تعهدآور و قراردادها رادارند بوده و باید بهوسیله صاحبان امضای
مجاز شرکت امضا شود .امضای زیر اسناد مناقصه بهمنزله قبول کلیه مفاد آنها تلقی خواهد شد.

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  9از 24

 -19هزینههای پیشنهاد :کلیه هزینههای مرتبط با تهیه پیشنهاد به عهده مناقصه گر خواهد بود و کارفرما هیچگونه هزینهای
را که پیشنهاددهنده برای تهیه پیشنهاد خود متحمل آن شده است به او بازپرداخت نخواهد کرد.
 -20حق انتقال به غیر :مناقصه گر پس از برنده شدن در مناقصه و وصول دستور کار مبنی بر عقد قرارداد ،حق انتقال
تعهدات را به شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر ندارد.

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  10از 24

جدول فرم شماره:2مدارک مندرج در پاکتهای مناقصه
ردیف

نام پاکت

1

پاکت الف

2

پاکت ب

3

پاکت ج

4

پاکت اصلی

محتویات پاکت
 .1تضمین شرکت در مناقصه
 .1فرم های شماره 1و 2و  6به صورت مهر و امضا شده
 .2آگهی آخرین تغییرات دارندگان امضای مجاز(معتبر در زمان بازگشایی پاکتها)
( .3فرم شماره  )8گواهی امضای محضری صاحبان امضای شرکت مطابق با آگهی آخرین
تغییرات و تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان امضای مجاز مناقصه گران
 .4تصویر اساسنامه
( .5فرم شماره  )3نامه در موردپذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک
عمومی مناقصه و قرارداد مربوط به مناقصه
( .6فرم شماره  )5جدول زمانبندی ساخت ،نصب و راه اندازی
( .7فرم شماره  )7گارانتی کاالی موضوع مناقصه
( .8فرم شماره  )9اطالعات تماس با مناقصه گر
 .9مشخصات فنی و خصوصی با مستندات و با مهر و امضای پیشنهاددهنده (کلیه
صفحات)
 .10گواهینامه ثبتنام مودیان مالیاتی ،اشخاص حقوقی فاقد شماره اقتصادی باید جهت
اخذ شماره اقتصادی به ادارهها و واحدهای مالیاتی مراجعه و ثبتنام نمایند.
 .11سایر اسناد و مدارک مربوط به مناقصه و هنوز زمینه و الحاقیه بعداً از طرف مناقصه گزار
ارسالشده است.
 .12مدارکی دال در تائید صالحیت
 .13مشخصات اقالم مربوط به مناقصه
 .14شناسه ملی مناقصه گر
 .15دفترچه اسناد مناقصه بهصورت کامل و موافقتنامه که کلیه صفحات آن مهر و امضاشده
 .16تصویر استانداردهای و دیتا شیت ها مربوط به هر یک از اقالم
پیشنهاد قیمت(فرم شماره  )4در3جزء
حاوی سه پاکت -1پاکت الف  -2پاکت ب  -3پاکت ج

نکته بسیار مهم :مناقصه گر موظف است اسناد پاکت ب را در یک زونکن ارائه دهد و ترتیب نوشتهشده در جدول شماره  2را رعایت کنند بهطوریکه

بر روی این  3پاکت باید جداول تکمیلشده انتهای اسناد چسبانده شود.

آگهی آخرین تغییرات دارندگان امضای مجاز(معتبر) در هنگام بازگشایی درروی

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

زونکن قرار بگیرد .ارائه این ترتیب الزامی است.

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  11از 24

فرم شماره :3
تعهدنامه در موردپذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و مدارک عمومی مناقصه و قرارداد
مربوط به مناقصه  :خرید ،ساخت ،نصب و راه اندازی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندار
شرکت راهبران فوالد اصفهان به شماره 00/002/5080
بدینوسیله تائید مینماید که امضای مجازی پیشنهاددهنده در آخرین را نشاندهنده اطالع کامل این پیشنهاددهنده از متن
قوانین ،مصوبات ،آییننامهها ،دستورالعملها ،بخشنامههای صادره و بهطورکلی اسناد و مدارکی مانند نمونه قرارداد و شرایط
عمومی و خصوصی مندرج در آن و سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و قرارداد و اجرای آن میباشد.

تاریخ :
نام و نام خانوادگی :
مهر شرکت و امضای مجاز تعهدآور :

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  12از 24

فرم شماره  :4پیشنهاد قیمت
" فرم الف"
ردیف

شرح دستگاه

تعداد

1

طراحی خط فرآوری

1

2

هزینه خرید تجهیزات خط

1

3

هزینه ساخت خط فرآوری

1

4

هزینه حمل و بارگیری

1

5

هزینه نصب و راه اندازی

1

6

هزینه آموزش

1

قیمت واحد پیشنهادی (ریال)

قیمت کل پیشنهادی(ریال)

تاریخ پیشنهاد

"مناقصه گر موظف است نسبت به تهیه لیست مشخصات و برند ) (Part listتجهیزات مورداستفاده
در خط فرآوری و ضمیمه نمودن آن به فرم پیشنهاد قیمت اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم
ارسال لیست مذکور ،قیمت پیشنهادی فاقد اعتبار است"

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  13از 24

فرم شماره  :4پیشنهاد قیمت
" فرم ب" :قیمت کلی
قیمت کل (ریال)
ردیف

شرح

1

هزینه طراحی خط فرآوری

2

هزینه خرید تجهیزات خط

3

هزینه ساخت خط فرآوری

4

هزینه حمل و بارگیری

5

هزینه نصب و راه اندازی

6

هزینه آموزش

به عدد

اعتیار قیمت پیشنهادی

به حروف

 15روز پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهادهای مناقصه

تاریخ پیشنهاد
" مالیات بر ارزشافزوده تنها در صورت ارائه بارنامه معتبر و فاکتور رسمی به همراه گواهی پرداخت ارزشافزوده
فروشنده امکانپذیر است"

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  14از 24

فرم شماره  :4پیشنهاد قیمت
" فرم د" :نحوه پرداخت
"مناقصه گر می بایست نحوه پرداخت پیشنهادی را درقالب مدنظرخود ارائه نماید".

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  15از 24

فرم شماره  :4پیشنهاد قیمت
" فرم ج" :قیمت جزئی
پیمانکار موظف بوده جداول ذیل را بطور کامل و شفاف و خوانا تکمیل نموده و هر آیتمی در اجرای کار وجود دارد که توسط کارفرماا دیاده نشاده
است به این جدول اضافه نماید .چون در نظر می باشد 0تا  100عملیاات و تاامین تجهیازات تاا راه انادازی کامال توساط پیمانکاار انجاام شاود.
(مشخصات قید شده در این جدول عینا در قرارداد لحاظ میگردد).
ردیف
1

نام تجهیز یا خدمات
فیاادر کااوهی ب اا ظرفیاات 150تاان در

تعداد

مشخصات فنی که توسط پیمانکار تکمیل میگردد

1

ساعت
2

سنگ شکن فکی 110*90

1

3

هیدروکن سوپر یور (آب خنک با کلیاه

1

تجهیزات جانبی به طور کامل)
4

هیدروکن ( 6.5-36آب خنک باا کلیاه

2

تجهیزات جانبی به طور کامل)
5

هیاادروکن ( 2-36آب خنااک بااا کلیااه

2

تجهیزات جانبی به طور کامل)
6

فیدر زمینی و بونکر

2

7

سرند ویباره  6*1.5متار ( 2طبقاه باا

3

توری)
8

جدا کننده مغناطیسی طول  2متر قطر
 90سانتی متر با شدت  700گوس 1

9

جداکننده مغناطیسی طول  2متر قطار
 90سانتی متر با شدت  1200گوس 1

جمع کل (ریال)

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

قیمت (میلیون ریال)

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  16از 24

ردیف

مناقصه00/002/5080:

نام تجهیز یا خدمات

1

ساخت تابلوهای فرمان و کنترل

2

کابل کشی

3

نصب سینی کابال از ورق  1.5گاالوانیزه گارم

مشخصات فنی که توسط پیمانکار تکمیل میگردد

تعداد

جهت کابل کشی هوایی

جمع کل (ریال)

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

قیمت (میلیون ریال)

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  17از 24

ردیف

مناقصه00/002/5080:

نام تجهیز یا خدمات

تعداد

1

نوار نقاله عرض  100به طول  10متر

3

2

نوار نقاله عرض  100طول  18متر

4

3

نوار نقاله عرض 100متر به طول  12متر

1

4

نوار نقاله عرض  80طول  12متر

1

5

نوار نقاله عرض  80طول  16متر

7

6

نوار نقاله عرض  80طول 20متر

1

7

نوار نقاله عرض  100طول 20متر

1

8

نوار نقاله عرض  100طول  8متر

1

9

نوار نقاله عرض  80به طول  10متر

4

مشخصات فنی که توسط پیمانکار تکمیل میگردد

جمع کل (ریال)

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

قیمت (میلیون ریال)

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  18از 24

نام تجهیز یا خدمات

ردیف
1

انتقال تجهیزات (هزینه حمل)

2

هزینه جرثقیل

3

نصب جرثقیل

4

آهن آالت مورد نیاز نصب

5

راهاندازی و آموزش پرسنل

6

هزینه بیمه و کسورات

7

سایر هزینه ها (شامل عزینه تهیه نقشاه و فلاو

مشخصات فنی که توسط پیمانکار تکمیل میگردد

تعداد

قیمت (میلیون ریال)

شیت خط)

جمع کل ( ریال)

تبصره : 4دستگاه سپراتور  3000گوس در معدن موجود بوده که جهت نصب در اختیار پیمانکار قرار میگیرد .به
همین دلیل در لیست تجهیزات برای تامین سپراتور  3000گوس آورده نشده است.
تبصره  :5مبنای مقایسه و انتخاب پیمانکار مشخصات فنی اعالم شده و نوع متریال پیشنهادی می باشد.

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  19از 24

فرم شماره  :5جدول زمانبندی تحویل کاال
ردیف

شرح دستگاه

زمان تحویل مدنظر کارفرما

1

طراحی خط فرآوری

یک ماه

2

خرید تجهیزات خط

 20روز

3

ساخت خط فرآوری

دو ماه

4

حمل و بارگیری

 7روز

5

نصب و راه اندازی

 63روز

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

زمان تحویل پیشنهادی

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  20از 24

فرم شماره  :6نحوه بستهبندی و تحویل کاال
مناقصه گر بایست نحوه بستهبندی ،حمل ،تخلیه و تحویل موضوع مناقصه را در جدول پیشنهادی خود اعالم نماید.

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  21از 24

فرم شماره  :7گارانتی و خدمات پس از فروش
ردیف

شرح کاال

1

خط فرآوری سنگ آهن

مدت و شرایط گارانتی

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

مدت  ،شرایط و هزینه خدمات پس از فروش

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  22از 24

فرم شماره  :8معرفی دارندگان امضای مجاز شرکتکننده و شکل امضای آنها
مربوط به مناقصه  :خرید ،ساخت ،نصب و راه اندازی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن به شماره
00/002/5080
شرکت محترم راهبران فوالد اصفهان
اینجانب/اینجانبان ..................................................................دارندگان امضای مجاز شرکت .......................................باسمت/سمت
های ...............................................................در شرکت مطابق آگهی آخرین تغییرات مورخ .........................معتبر در پروسه برگزاری
مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد تائید مینماییم که شکل امضای دارندگان امضای مجاز هیات مدیره در ذیل کلیه برگههای اسناد
ارائهشده مطابق جدول زیر میباشد و در زمان برگزاری مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد معتبر میباشد و درصورتیکه خالف این
موضوع ثابت شود این شرکت پاسخگو در کلیه مراجع ذیصالح بوده و مسئولیت و عواقب آن را بهصورت کامل بر عهده میگیرد.
ردیف

سمت در شرکت

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شکل امضای مجاز معتبر
دارندگان امضای مجاز

شماره تلفن تماس(همراه)

تذکر :لطفاً این فرم را در دقیق و با جزئیات تکمیل فرمایید و گواهی امضای محضری و تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان امضای مجاز
مناقصه گران ضمیمه آن گردد.

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  23از 24

فرم شماره  :9اطالعات تماس مناقصه گر
1

2

نام شرکت
نام و سمت دارنده /دارندگان حق
امضا طبق آگهی آخرین تغییرات

3

آدرس دقیق شرکت

4

کد پستی

5

شماره تلفن ثابت با پیششماره

6

شماره همراه

7

تلفکس

8

پست الکترونیکی

9

نام ،کد شعبه و آدرس بانک طرف
حساب شرکت جهت ارائه تضمینات

10

کد اقتصادی شرکت

11

شناسه ملی شرکت

تذکر :مناقصه گر میبایست اطالعات خواستهشده در جدول باال را تکمیل نموده و به همراه اسناد ،مطابق ترتیب ذکرشده ارائه دهد .این فرم
مالک مکاتبات آتی مناقصه گزار خواهد بود لذا در تکمیل آن دقت فرمایید.

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  24از 24

پیوست شماره :1

مشخصات فنی و خصوصی
مشخصات فنی و خصوصی موضوع مناقصه در پیوست اسناد مناقصه(پیوست شماره -1مشخصات فنی ) و با شرح نوع ضمیمه بوده
که میبایست توسط پیشنهاددهنده محترم مطالعه ،تکمیل ،رعایت و مهرو امضا گردد و با تهیه مستندات خواستهشده در این
مشخصات همراه اسناد مناقصه و به ترتیب جدول فرم شماره  2در پاکت ب قرار گیرد.

 پیشنهاد دهندگان می توانند عالوه بر خط فرآوری درخواستی مطابق مشخصات فنی و
خصوصی پیوست ،خط فرآوری با نشان تجاری مورد نظر خود که از لحاظ مشخصات فنی با
نمونه معرفی شده مطابقت داشته را معرفی و اسناد و پیشنهاد مالی مربوط به آن را در قالب
معرفی شده مناقصه به پیوست اسناد درخواست اصلی در پاکت های مربوطه جهت بررسی
قراردهند.
 الزم به ذکر است پیشنهاد ها می بایست لزوما مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را شامل
گردد در غیر این صورت ارائه هرگونه پیشنهاد متفرقه به منزله انصراف تلقی و موجب حذف
شرکت مناقصه گر از مناقصه می گردد.

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  25از 24

فرم رویه پاکتها :پاکت اصلی
پیشنهاددهنده موظف است اطالعات این جدول را تکمیل نموده و پس از بریدن از محل مشخصشده
بر روی پاکت اصلی خود بچسباند

موضوع مناقصه :خرید ،ساخت ،نصب و راه اندازی خط فرآوری سنگ آهن به شماره 00/002/5080

آدرس گیرنده :اصفهان-خیابان نظر
نام گیرنده:
شرکت راهبران فوالد
اصفهان

غربی-کوچه نمازخانه استیفن-
ساختمان توکا -طبقه اول -دپارتمان
بازرگانی شرکت راهبران فوالد اصفهان

تلفن گیرنده:
031-36240835

پاکت اصلی
شماره ثبت در دبیرخانه
شرکت راهبران فوالد
اصفهان:

031-36271593

کد پستی81757- 94161:
نام فرستنده:

آدرس فرستنده:

تلفن فرستنده:

شماره رسید صادرشده
اخذ اسناد مناقصه:

محل امضای اعضای
کمیسیون مناقصه:



اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  26از 24

فرم رویه پاکتها :پاکت الف  :تضمین شرکت در مناقصه
پیشنهاددهنده موظف است اطالعات این جدول را تکمیل نموده و پس از بریدن از محل مشخصشده
بر روی پاکت الف خود بچسباند


موضوع مناقصه :خرید ،ساخت ،نصب و راه اندازی خط فرآوری سنگ آهن به شماره 00/002/5080

نام مناقصه گزار:
شرکت راهبران فوالد

پاکت الف

نام مناقصه گر:
محتویات پاکت :تضمین شرکت در مناقصه

اصفهان

محل امضای اعضای
کمیسیون مناقصه:



اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  27از 24

فرم رویه پاکتها :پاکت ب  :اسناد و مدارک شرکت در مناقصه
پیشنهاددهنده موظف است اطالعات این جدول را تکمیل نموده و پس از بریدن از محل مشخصشده
بر روی پاکت ب خود بچسباند


موضوع مناقصه :خرید ،ساخت ،نصب و راه اندازی خط فرآوری سنگ آهن به شماره 00/002/5080

نام مناقصه گزار:
شرکت راهبران فوالد

پاکت ب

نام مناقصه گر:
محتویات پاکت :اسناد و مدارک شرکت در مناقصه

اصفهان

محل امضای اعضای
کمیسیون مناقصه:



اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری  2معدن سنگ آهن اسفندا ر

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  28از 24

فرم رویه پاکتها :پاکت ج  :اسناد و مدارک شرکت در مناقصه
پیشنهاددهنده موظف است اطالعات این جدول را تکمیل نموده و پس از بریدن از محل مشخصشده
بر روی پاکت ج خود بچسباند


موضوع مناقصه :خرید ،ساخت ،نصب و راه اندازی خط فرآوری سنگ آهن به شماره 00/002/5080

نام مناقصه گزار:
شرکت راهبران فوالد

پاکت ج

نام مناقصه گر:
محتویات پاکت :پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه

اصفهان

محل امضای اعضای
کمیسیون مناقصه:



اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری سنگ آهن

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  1از 4

پیوست شماره 1
مش
خ
فن
خص
ص
صات ی و و ی

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری سنگ آهن

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  2از 4

ردیف

شرح

مشخصات

1

ظرفیت ورودی
مشخصات
ورودی
خوراک

 150تن بر ساعت
سانتیهر
قیمتزیرپایه60به ازای
مترتندر نظر گرفته شود
سنگ انفجاری با ابعاد

3

مراحل فرآوری

1

ماده معدنی بوسیله یک دستگاه سنگ شکن فکی ترجیحا110*90خردایش شود ،سپس خروجی سننگ
شکن فکی بوسیله شوت روانه یک دستگاه هیدروکن سنوپر ینور گنرددر خروجنی سنوپر ینور بوسنیله 2
دستگاه نوار نقاله عرض  100سانتی متر (یکی حدود  8متر و دیگری حدود 18متر) رواننه فیندر زمیننی
گردد ر در پشت فیدر زمنی دیوار بتنی در نظر گرفته شده است که لودر به راحتنی بتوانند اینن فیندر را
تغذیه کندر بار خروجی فیدر زمینی بوسیله نوار نقالنه عنرض  100بنه ونوت تقری نی  18متنر رواننه دو
دستگاه هیدروکن  6/5-36میگرددر بار دو هیدروکن توسط نوار نقاله به عرض  100به ووت تقری نی 10
متر جمع آوری شده و به یک نوار نقاله عرض  100به ووت تقری ی  20متر محصوت خردایش شده را به
سرند انتقات می دهد ر سرند انتخابی 6*1/5متر بوده و با این دستگاه فراکسیون  0-25میلنی متنر جندا
شده و ذرات با ابعاد درشت تر از  25میلی متر روانه فیدر زمینی می شودر
محصوت  0-25mmسرند با یک دستگاه نوار عنرض  100بنه ونوت تقری نی  18متنر بنه ینک دسنتگاه
سپراتور  3000گوس انتقات داده می شودر سپراتور  3000گوس پیش فرآوری را انجام می دهد و بخنش
اعظمی از باوله در این قسمت جدا می شودر حدود  35درصد وزن خوراک ورودی خط بعنوان باولنه در
این مرحله جدا شده و روانه سد باوله میگرددر
محصوت سپراتور  3000گوس در یک مدار بسته با دو دستگاه سرند 6*1/5m،یک دستگاه فیدر زمیننی
و دو دستگاه هیدروکن  2-36به زیر  6میلی متر کاهش می یابدر خروجی سرندها خوراک با ابعاد زینر 6
میلی متر بوده که در نظر می باشد وی  2مرحله فرآوری بوسیله جداکننده مغناویسی عیار سازی شودر
محصوت سپراتور مرحله اوت با گوس  700انتخاب شود و باوله این سپراتور روانه سپراتور مرحله دوم بنا
گوس شود ر محصوت سپراتور مرحله اوت ( 700گوس) محصوا درجه  1با عینار تقری نی  %50و محصنوت
سپراتور مرحله دوم (1200گوس) محصوت درجه  2با عیار تقری ی  %40می باشندر کلینه خروجنی هنای
سپراتورها با نوار نقاله به عرض  80به ووت  16متر پیش بینی شودر

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری سنگ آهن

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  3از 4
ردیف

شرح کاال

برند

توضیحات

1

ضخامت ورق بدنه کلیه فیدر

عمومی

فیدر کوهی ابتدای خط و فیدرهای زمینی حداقل  10میل

2

الینر ضد سایش

عمومی

3

فک

فک ایران

4

هیدروکن

مهیار سنگ شکن

همگی آب خنک بوده و از چیلر جهت خنک کردن

یا سنگ شکن

آب مدار استفاده شودر

5

الستیک نوارها  EP 600به باال

6

بدنه نوار نقاله ها

قووی  80*40سنگین

7

نیروی محرکه دینام گیربکس و

 120انتخاب شوند

در قسمت های سایشی فیدرها  ،بونکرها و شوت ها
الینر ضد سایش قابل تعویض پیش بینی می شودر

پارسه
کره ای یا ترکیه ای

نحوه انتقات چرخ دنده و زنجیر و
زنجیر ها
قطر  90یک ار مصرف

8

رولیک ها

9

دینام ها

چینی

10

گیربکس

پشتی ان یا اصفهان

11

تجهیزات برقی مورد مصرف در

هیوندای

تابلوها
12

کلیدهای اتوماتیک

13

شمش

14

کابل

15

فیدر سپراتور

هیوندای

مناسب با آمپر کل خط
انتخاب شمش ها متناسب با شرایط فنی بوده ،تابلو
آب بندی بوده و رنگ استاتیک داشته باشدر

هدایت

هادی بند برای سایز پایین و سیم کو سیم کافی
کابل کرمان برای باال انتخاب شودر
از موتورهای  unbalanceاستفاده نشود و فیدرها
از نوع فیدر وی ره (بالنگ) انتخاب شودر

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

پیشنهادی مناقصه گر

مناقصه خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری سنگ آهن

ش کرت راهبران فوالد اصفهان

مناقصه00/002/5080:
اتریخ انتشار1400/06/24:

صفحه  4از 4

تجهیزات
توضیحات

نام و مشخصات تجهیز
 50تنی

توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد
توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد

1

بونکر

2

فیدر کوهی

 150تن در ساعت

3

سنگ شکن فکی 100*120

 150تن در ساعت

در محل معدن موجود و جهت نصب در اختیار پیمانکار قرارداده می شود

4

هیدروکن سوپریور

13*36

در محل معدن موجود و جهت نصب در اختیار پیمانکار قرارداده می شود

5

هیدروکن( 2عدد)

6.5*36

توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد

6

فیدر زمینی و بونکر(2عدد)

 30تنی

7

هیدروکن( 3عدد)

2*36

استموجود و جهت نصب در اختیار پیمانکار قرارداده می شود
در محل معدن

8

سرند وی ره(3عدد)

6*1.5

توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد

9

سپراتور 2*0.9متر

 1200گوس

توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد

10

سپراتور 2*0.9متر

 1000گوس

توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد

11

سپراتور 2*0.9متر

 3000گوس

در محل معدن موجود و جهت نصب در اختیار پیمانکار قرارداده می شود

12

نوارنقاله عرض CM 100

ووت وتعداد متناسب با وراحی

تعداد و متراژ متناسب با وراحی توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد

13

نوارنقاله عرض CM 80

ووت و تعداد متناسب با وراحی

تعداد و متراژ متناسب با وراحی توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد

 -1توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد
 -2اجرای دیوار بتنی قایم جهت ذخیره بار و شارژ توسط لودر الزامی

کلیه آهن آالت مورد نیاز جهت پایه نوارها ،شوت کشی و نصب تجیهزات توسط پیمانکار تامین می گرددر

اتریخ-انم-مهر و امضاء پیشنهاددهنده:

فلوشیت خط خردایش و فرآوری معدن اسفندار
شرکت راهبران فوالد اصفهان

100*120
Jaw Crusher

6.5*36
Cone Crusher

2*36
Cone Crusher

13*36
Cone Crusher

+6 mm
+25 mm
800 Guss

Tail

3000 Guss

Tail

Conc1
Fe=45%-50%

1200 Guss

Tail
Fe=17%-20%

Conc2
Fe=35%-40%

فلوشیت خط خردایش و فرآوری معدن اسفندار
شرکت راهبران فوالد اصفهان

Line 1

Line 2

6.5*36
Cone Crusher

100*120
Jaw Crusher

2*36
Cone Crusher

+6 mm
+25 mm

13*36
Cone Crusher

800 Guss

3000 Guss

Tail

Tail
Conc1
Fe=45%-50%

Roll Crusher

1200 Guss
Storage

Conc2
Fe=35%-40%

Tail

فلوشیت خط خردایش و فرآوری معدن اسفندار
شرکت راهبران فوالد اصفهان

100*120
Jaw Crusher

6.5*36
Cone Crusher

2*36
Cone Crusher

13*36
Cone Crusher

+6 mm
+25 mm
800 Guss

Tail

3000 Guss

Tail

Conc1
Fe=45%-50%

1200 Guss

Conc2
Fe=40%

1200 Guss

Tail
Conc3
Fe=30%

ش کرت راهبران فوالد اصفهان (سهامیخاص)

قرارداد خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری سنگ آهن

صفحه 1از 9

اتریخ قرارداد1400/06/24:
شماره قرارداد00/002/5080:

باسمهتعالی
این قرارداد در تاریخ  1400/06/27بین شرکت راهبران فوالد اصفهان(سهامی خاص) به شماره ثبت  19915به نمایندگی آقایان
سیدعلی صدری بهعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اسداهلل اسدی بهعنوان رئیس هیئتمدیره به نشانی آدرس  :اصفهان ،خیابان
نظر غربی ،کوچه نمازخانه استیفن ،ساختمان توکا به کد پستی 81757-94161با شماره تماس 031-36240835که از این به بعد
خریدار نامیده میشود ازیکطرف و شرکت  ......................................به شماره ثبت....................به نمایندگی آقایان .....................................
بهعنوان مدیرعامل و  ............................................بهعنوان رئیس هیئتمدیره به آدرس ............................................................ :به کد پستی
 ...................................با شماره تماس ..............................که از این به بعد فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر منعقد میگردد.

ماده  :1موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از:
-1-1

خرید ،ساخت ،نصب و راه اندازی خط فرآوری 2سنگ آهن در محل معدن سنگ آهن اسفندار شرکت راهبران فوالد
اصفهان مطابق با مشخصات فنی و خصوصی مندرج در پیوست شماره  1که این مشخصات به رؤیت فروشنده رسیده و
مورد تأیید ایشان میباشد.

-1-2

حمل ،تخلیه و تحویل فیزیکی صحیح و سالم و بدون نقص بر اساس کاالهای مورد سفارش و مشخصات فنی پیوست
که مشروح آن در پیوست شماره  1و طبق جدول زمانی پیوست شماره  2به عهده فروشنده میباشد و خریدار تا پیش
از تحویل گیری فیزیکی و نصب و راه اندازی در محل سایت هیچ مسئولیتی در این باره ندارد.

تبصره  :1مشخـصات فنی کاالی موضوع قرارداد،دقیقاً میبایستی با اسناد و مدارک حاوی مشخصات فنی و استانداردهای مورد تأیید
شـرکت خریدار ( پیوستهای مذکور ) تطبیق داشتــه و بر اساس ایــن قــرارداد فـروشنـده متعهـد است کاالی موضوع قرارداد را بر
اساس مشخصات فنی به خریدار تحویل نماید.
تبصره  :2مشخصات فنی عمومی و استاندارد و دستورالعملهای ناظر و نماینده خریدار که فروشنده از مفاد آن مطلع میباشد و بدون
ضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد میباشد که در صورت روشن نبودن مشخصات ضمیمه مالک عمل خواهد بود.
تبصره :3خریدار هیچگونه تعهدی نسبت به تهیه مواد اولیه  ،قطعات  ،لوازم  ،ماشینآالت  ،تجهیزات و سایر موارد جهت تأمین موضوع
قرارداد نداشته و براین اساس فروشنده رأساً و بهطور مستقل پس از حصول توافق و اخذ تائید خریدار اقدام خواهد نمود .
تبصره  :4کلیه قطعات و تجهیزات بهکاررفته در موضوع قرارداد میبایست منطبق با استعالم بهاء فروشنده به همراه مشخصات فنی
پیشنهادی مورد تائید خریدار باشد.

ماده  -2مدت قرارداد
مدت اجرای قرارداد از تاریخ نفـوذ آن تـا تحـویل قطعی موضوع قرارداد در محل معدن فروشنده  6ماه می باشد.
تبصره :5مدت زمان قرارداد بر اساس اعالم زمان جدول شماره

مهر و امضاء خریدار

اسناد مناقصه می باشد.

مهر و امضاء فروشنده

ش کرت راهبران فوالد اصفهان (سهامیخاص)

قرارداد خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری سنگ آهن

صفحه 2از 9

اتریخ قرارداد1400/06/24:
شماره قرارداد00/002/5080:

ماده  :3مبلغ قرارداد:
-3-1

مبلغ کل قرارداد برابر با (.................................................به عدد) ................................................. ( ،ریال به حروف) میباشد.

تبصره  :6مبلغ این قرارداد مشمول تعدیل قیمتها و نرخ ارز نبوده و هرگونه حقوق و عوارض و سایر هزینهها و نوسانات بازار در
قیمت منظور گردیده است.
-3-2

تفکیک قیمت موضوع قرارداد مشروح دربند 1-1طبق جدول شماره  3پیوست میباشد.

-3-3

مبلغ اولیه قرارداد بر اساس تغییر در اقالم موضوع قرارداد توسط خریدار تا  % 25قابل کاهش یا افزایش است .بدیهی است در
این صورت فروشنده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

-3-4

در صورت اضافه شدن اقالم درخواستی به موضوع قرارداد ،مابهالتفاوت به وجود آمده از محل الحاقیه افزایش مبلغ قرارداد به
فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده  :4پیشپرداخت:
.4-1

بنا به درخواست فروشنده و در صورت موافقت خریدار مبلغ .....................................................ریال(به عدد)
(به حروف) (معادل  %30از مبلغ کل قرارداد) بهعنوان پیشپرداخت در قبال
 ...............................................................ریال
دریافت ضمانت مورد تائید خریدار به مبلغ معادل  1.5برابر جمع پیشپرداخت که بدون شرط و غیرقابلبرگشت بوده و از
تاریخ صدور به مدت قرارداد معتبر و به هزینه فروشنده قابل تمدید میباشد ،پرداخت خواهد شد.

تبصره : 7ضمانتنامه اولیه پس از راه اندازی خط و اعطای گارانتی و اجرایی شدن کامل تعهدات فروشنده ،به وی مسترد میگردد.

ماده  :5نحوه پرداخت:
.5-2

پرداخت  %50مبلغ قرارداد بعد از ساخت و بازدید نهایی و تائید ساخت خریدار و  %20الباقی بعد از حمل ،تحویل فیزیکی و
نصب ،راه اندازی ،تست و اعطای گارانتی موضوع قرارداد در محل معدن خریدار و ارائه درخواست و مدارک مثبت توسط
فروشنده و صدور برگ خرید رسمی  ،یک ماه پس از تاریخ صدور برگ خرید بر اساس قرارداد می باشد.

.5-3

کلیه پرداختها بهحساب شماره  ..................................................نزد بانک  ...........................با شماره
شبا....................................................................به نام شرکت  ...............................................صورت خواهد گرفت.

ماده  :6زمان تحویل کاال
-6-1

فروشنده متعهد میگردد که بر طبق شرایط فنی پیوست موضوع قرارداد را مطابق با جدول زمانی تحویل پیوست شماره 2
حداکثر ظرف مدت  6ماه از تاریخ انعقاد قرارداد تحویل خریدار نماید .

تبصره : 8مدتزمان تحویل کاال بههیچوجه قابل تمدید نمیباشد و فروشنده با علم و اطالع از وجود کلیه مسائل و مشکالت که در
مدتزمان اجرای قرارداد مؤثرند متعهد به انجام موضوع قرارداد حداکثر در ظرف زمان مقرر بوده است.
مهر و امضاء خریدار

مهر و امضاء فروشنده

ش کرت راهبران فوالد اصفهان (سهامیخاص)

قرارداد خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری سنگ آهن
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-6-2

اتریخ قرارداد1400/06/24:
شماره قرارداد00/002/5080:

صورت هرگونه تاخیر در انجام تعهدات بند  ، 1-6مطابق با مفاد قرادادی ماده12عمل خواهد گردید.

ماده  -7محل و نحوه تحویل
-7-1

تحویل موقت فیزیکی و نصب و راه اندازی کاالهای موضوع قرارداد در محل معدن فروشنده واقع در  53کیلومتری
جنوب شرق شهرستان ابر کوه 7 ،کیلومتری شرق اسفندآباد در فاصله  330کیلومتری و با رعایت کلیه مفاد مواد  13و
 14قرارداد میباشد.نقشه محل وقوع معدن طی پیوست شماره  4به قرارداد منضم گردیده است.

-7-2

تحویل فیزیکی کاالهای موضوع قرارداد بهصورت پیاده شده از وسیله حمل و تحویل بدون عیب و نقص و آسیبهای
احتمالی در طول حمل در معدن مورد نظر خریدار در  53کیلومتری جنوب شرق شهرستان ابر کوه میباشد.

ماده  -8شرایط حملونقل
پس از تائید محموله توسط نماینده خریدار و ذکر دقیق مشخصات کاالی آماده حمل  ،برنامه حمل از طرف خریدار به
فروشنده اعالم و بر آن اساس از محل فروشنده بارگیری و کاالها به مقصد اعالمشده ارسال خواهد شد .همزمان با ارسال کاال ،
فروشنده نسبت به ارسال اسناد گواهینامههای فنی مربوطه محموله اقدام خواهد نمود .

ماده  -9نمایندگان
 -9-1پس از مبادله قرارداد  ،طرفین نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات  ،به یکدیگر معرفی میکنند.
 -9-2دستورها و مدارکی که بهوسیله نماینده خریدار،در محدوده اختیارات تفویض شده به وی  ،به فروشنده ابالغ میشود ،در حکم
ابالغ خریدار است  .بدیهی است با تغییر نماینده خریدار ،دستورهای ابالغشده و یا مدارک امضاءشده بهوسیله نمـاینـده
قبلـی ،معتبر میباشد.

ماده  -10ضمانتنامه انجام تعهدات و تصفیه آن
فروشنده بهعنوان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد،ضمانتنامه موردقبول خریدار معادل 10درصد مبلغ کل قرارداد را
بهعنوان ضمانت بدون قید و شرط ،عندالمطالبه تسلیم خریدار مینماید.
تبصره  :9ضمانتنامه مذکور بایستی تا پایان دوره ضمانت کاال(اتمام گارانتی) معتبر بوده و قابلیت تمدید از سوی خریدار با هزینه
فروشنده را دار باشد.
تبصره  :10استرداد ضمانتنامه موکول به تشخیص خریدار مبنی بر انجام کلیه تعهدات فروشنده از حیث تحویل بهموقع کاال و انطباق
کامل آن با مشخصات و مدارک فنی ارائهشده کاال و همچنین انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد میباشد.
تبصره  :11درصورتیکه فروشنده در تحویل کاالی موضوع قرارداد به هر نحوی قصور ورزد و یا طبق جدول زمانبندی پیوست شماره 1
نسبت به تحویل موضوع قرارداد اقدام ننماید ،خریدار این اختیار را دارد که ضمانتنامه فروشنده را به نفع خود ضبط نماید و فروشنده
حق هرگونه اعتراضی در این باره را از خود سلب و ساقط نموده است
مهر و امضاء خریدار

مهر و امضاء فروشنده

ش کرت راهبران فوالد اصفهان (سهامیخاص)

قرارداد خرید ،ساخت ،نصب و راه اندا زی خط فرآوری سنگ آهن
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اتریخ قرارداد1400/06/24:
شماره قرارداد00/002/5080:

ماده  -11کسورات قانونی
 -11-1هرگونه هزینه احتمالی تحت عنوان کسورات قانونی که به نحوی از انحا شامل این قرارداد میگردد به عهده فروشنده است.
 -11-2فروشنده موظف به صدور و ارائه برگ خرید رسمی مورد تائید سازمان امور مالیاتی به همراه گواهی معتبر مدتدار پرداخت
ارزشافزوده به خریدار میباشد که پس از دریافت مدارک فوق مالیات بر ارزشافزوده مبلغ کل قرارداد به فروشنده توسط
خریدار پرداخت میگردد.
تبصره  :12در صورتی که بر اساس اعالم اداره مالیات مشخص شود که فاکتورهای ارائه شده توسط فروشنده فاقد اعتبار و یا از شرکت
های بدون فعالیت(کاغذی یا صوری) بوده و از این جهت شرکت با مشکالت مالیاتی مواجه گردد ،فروشنده مکلف به جبران کلیه
خسارات ناشی از این عمل خود می باشد.

ماده  -12خسارت تأخیر و عدم انجام تعهدات
 -12-1هرگاه فروشنده نسبت به تحویل بهموقع سفارش اقدام ننماید و تاخیر بیش از یک هفته در این امر صورت گیرد ،خریدار
مجاز خواهد بود بدون ارسال اخطاریه و جلب موافقت فروشنده و مراجعه به محاکم قضائی به ازای هرروز تأخیر یک درصد(1
 )%بهای تمام فاز تحویل نشده را بهعنوان جریمه تأخیر از فروشنده اخذ یا از مطالبات و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
فروشنده برداشت نماید و چنانچه مدت تأخیر بیش از  15روز شود خریدار مجاز خواهد بود ضمن فسخ قرارداد ضمانتنامه
حسن انجام تعهدات فروشنده را ضبط نماید
تبصره :13استحقاق شرکت به دریافت خسارت نافی انجام تعهدات فروشنده نیست.
 -12-2هرگاه کاالی حمل شده موضوع قرارداد معیوب و یا ازلحاظ فنی و کیفی مغایر با اسناد منضم به قرارداد باشد فروشنده موظف
است با هزینه شخصی خود نسبت به استرداد و جایگزینی کاالی موردبحث ظرف مدت 3روز اقدام نماید در غیر این صورت
خریدار رأساً نسبت به خرید کاال اقدام و هزینههای مربوطه را بهعالوه پانزده درصد هزینه باالسری از محل مطالبات و تضمین
فروشنده کسر خواهد نمود و در صورت عدم کفایت تضمین سپرده شده شرکت مستحق اقامه دعوا و مطالبه خسارت ناشی از
عدم اجرای تعهدات فروشنده خواهد بود.

ماده  -13نو بودن کاالي موضوع قرارداد
کلیه کاالی موضـوع قـرارداد باید نو  ،غیـر مستعمـل واصلی باشد .کاالی مستعمل یا دوباره ساختهشده یا تعمیر شده و همچنین
نمونه آزمایشی ( پروتوتایپ ) پذیرفته نخواهد شد .در صورت مستعمل بودن تجهیزات ،چنانچه که مشخصات فنی کاالی تحویلشده
توسط فروشنده  ،مطابق مشخصات فنی قرارداد نباشد  ،فروشنده متعهـداست به دستور خـریـدار ،کـاالی مـوضوع قرارداد را تعویض
نموده و کلیه خسارت اعالمشده از طرف خریدار را پرداخت نماید.

مهر و امضاء خریدار
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شماره قرارداد00/002/5080:

ماده  -14بازرسی
فروشنده مکلف است در مدت اجرای قرارداد تمهیدات الزم جهت بازدید نمایندگان خریدار یا بازرس منتخب وی  ،بازرسی ،
دسترسی به مدارک و اسناد موضوع قرارداد ،نظارت و انجام آزمایش نماینده خریدار از اجزاء کاال ،انبارداری  ،بستهبندی و حمل از مبدأ
کاالی موضوع قرارداد به عمل آورد .
 -14-1کاالی موضوع قرارداد پس از گذراندن مراحل بازرسی و کنترل کیفیت و در حضور نماینده فنی خریدار مورد تست و
آزمایشهای مربوطه قرارگرفته و بعد از تنظیم صورتجلسه و ارائه تأییدیه و تست شیت که به گواهی نماینده فنی خریدار
میرسد تحویل ایشان خواهد شد.
 -14-2درصورتیکه کاالی موضوع قرارداد  ،ازنظر جنس یا بهکارگیری برحسب مورد معیوب بوده و یا با نقشهها و مشخصات فنی
قرارداد و استانداردهای موردتوافق مطابقت نداشته باشند  ،خریدار تا قبل از پایان دوره تضمین  ،حق دارد که نسبت به رد یا
درخواست اصالح آنها اقدام نماید .کاالی مذکور بایستی پس از اخطار کتبی به فروشنده ظرف مدت معقولی  ،تعویض یا
اصالح گردیده تا با نقشهها و مشخصات فنی قرارداد مطابقت نماید.

ماده  -15بستهبندي
 -15-1فروشنده موظف است کلیه کاالهای موضوع قرارداد را پس از انجام بازرسی  ،طبق استاندارد موردنظر خریدار (مندرج در شرح
کاال) بستهبندی و عالمتگذاری نماید.
 -15-2فروشنده  ،کاالهای موضوع قرارداد را برای حمل و تحویل مطابق مندرجات قرارداد و ضمایم آن و با توجه به ماهیت محموله
و نوع وسیله حمل  ،به نحوی بستهبندی و آماده خواهد کرد که از آسیب ضمن بارگیری  ،حمل و تخلیه مصون بمانند.
فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از هرگونه عیب و نقص در طرز صحیح بستهبندی و حمل از قبیل آسیب به
تجهیزات جانبی ،نفوذ رطوبت و زنگزدگی و تعرضات هوا و گازهای دیگر و امثال آنها میباشد و موظف است از طریق (تعویض قطعه
معیوب بر اساس نظر کارشناس خریدار) رضایت وی را فراهم آورد.
موضوع قرارداد برای سهولت حمل  ،روی چرخ یا پالت چوبی و مجهز به ضربهگیر نصب خواهند شد همچنین قطعات و
تجهیزاتی که ممکن است مفقود گردند باید در صندوقهای چوبی یا بستهبندی مطمئن دیگر به نحو روشن و معلوم عالمتگذاری و
حمل گردند.

ماده  -16ضمانت کاال )  ) Guarantyو خدمات پس از فروش ( ( Warranty
-16-1

کلیه کاالهای مورد معامله به شرح ذیل توسط فروشنده گارانتی میباشد.

از تاریخ تحویل به خریدار به مدت

 ...............ماه

از تاریخ نصب و راهاندازی به مدت

 ...........ماه

فروشنده در دوره گارانتی ،متعهد است بدون قید و شرط و هزینه  ،نسبت به جایگزینی کاالهای معیوبی که معایب آن ناشی
از عدم رعایت مشخصات فنی و یا بکار بردن مواد اولیه/مصــالح نــامـرغـوب بـاشد در مـدتـی یک هفته ،اقدام و خسارات وارده ناشی
مهر و امضاء خریدار
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از توقف تولید معادل  100،000،000به ازای هر روز را جبران نماید .چنانچه فروشنده در این زمینه به تعهدات خود عمل ننماید
خریدار حق دارد رأساً نسبت به رفع عیب اقدام و هزینههای مربوطه را بهعالوه پانزده درصد هزینه باالسری از محل مطالبات و تضمین
فروشنده کسر و یا از طریق مراجع قانـونی ذیصالح ،تحصیل نماید.
 -16-2مدت خدمات پس از فروش به میزان ................سال پس از انقضای دوره گارانتی خواهد بود.فروشنده در طول ایام مذکور
موظف به تأمین کاال مقطعات و خدمات مربوطه بوده و از این بابت پاسخگو خواهد بود.

ماده  :17وظایف و تعهدات فروشنده:
 -17-1فروشنده موظف است کلیه اجناس و لوازم مصرفی را مطابق با نظر و تأیید نماینده خریدار تهیه و از به کار بردن
لوازم و تجهیزات درجه  2و مغایر با استانداردهای روز پرهیز نماید .
 -17-2فروشنده مکلف به اجرای دستورات دستگاه نظارت و یا کارشناسان فنی مورد تأیید خریدار بهمنظور تعویض لوازم
و تجهیز ات و همچنین رفع نواقص و تجدید و یا اصالح کارهای انجامشده معیوب در مهلتی که تعیین میگردد
میباشد و میبایست به هزینه خود نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید در غیر این صورت خریدار به هر ترتیبی
که مقتضی بداند نسبت به رفع معایب و نواقص رأساً اقدام مینماید و جمع هزینههای مربوطه را بهاضافه پانزده
درصد باالسری به نحو مقتضی از مطالبات فروشنده کسر یا از مراجع قانونی ذی صالح مطالبه خواهد نمود.
 -17-3فروشنده موظف است همه گونه همکاری در رابطه با کاالی موضوع قرارداد را با نماینده خریدار بنماید.
 -17-4فروشنده باید تمامی استا نداردها  ،موارد کیفیت و انتخاب اجناس و مواد اولیه مناسب را بهگونهای که در قرارداد و
ضمایم آن قید گردیده رعایت نموده و هرگونه عدول از موارد فوق را قبل از هر اقدام کتباً به اطالع خریدار رسانده
و تقاضای بررسی و تأیید آن را بنماید.
 -17-5فروشنده باید برنامه زمانبندی تحویل اجناس موضوع قرارداد را بهطور مستمر کنترل نموده و کتباً به خریدار
اعالم نماید و کوشش الزم را در جهت رعایت آن به عمل آورد .
 -17-6فروشنده ملزم و موظف به اخذ مدارک فنی و رفع موانع جهت پیشبرد قرارداد خواهد بود بدیهی است کلیه
تاخیرات ناشی از عدم ارائه اطالعات فنی از سوی خریدار که به هر نحوی درروند تحویل فازهای موضوع قرارداد
تأخیر ایجاد نماید با اخذ تأییدیه خریدار توسط فروشنده  ،در مدتزمان تحویل منظور خواهد شد.
 -17-7بدیهی است در صورت تأخیر و عدم پذیرش دالیل ارائهشده فروشنده  ،از ناحیه خریدار  ،طبق مفاد مواد  12و 23
عمل خواهد شد.
 -17-8فروشنده متعهد میگردد درصورتیکه پس از تحویل کاال نقایصی ناشی از تولید /حمل (در تعهد فروشنده)کاالهای
موضوع قرارداد مشاهده گردد نسبت به مرتفع کردن آن اقدام نماید بهنحویکه رضایت خریدار را فراهم آورد .
بدیهی است درصورتیکه نقایص مطرحشده حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ اعالم خریدار تـوسط فـروشنـده
مـرتفع نگردد خریدار میتواند نسبت به رفع نواقص اقدام نموده و هزینههای انجامشده را با احتساب 15درصد
هزینه باالسری از محل مطالبات  /سپرده فروشنده تامین یا ازسایرطرق قانونی دیگر جبران نماید.
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 -17-9تعهدات فروشنده زمانی بهطور کامل انجامشده تلقی میگردد که گواهی تحویل قطعی کاال را از خــریـدار دریافت
نموده باشد.
 -17-10مونتاژ ) :(ASSEMBLINGدرصورتیکه حسب نوع کاال میبایست قطعات و اجزاء کاالی موضوع قرارداد در محل
معدن خریدار سرهم ) (ASSEMBLEگردد فروشنده موظف است به هزینه خود درزمان موردنظر خریدار اقدام
نماید.
 -17-11راهاندازی :با توجه به لزوم حضور کارشناس فنی فروشنده در زمان راهاندازی خط فرآوری  ،فروشنده موظف است
طبق نظر خریدار و مشخصات فنی کاالی مندرج در اسناد و ضمایم قرارداد ،نسبت به مأمور نمودن کارشناسان
مربوطه جهت حضور و برطرف نمودن عیوب احتمالی در جریان عملیات راهاندازی موضوع قرارداد اقدام نماید .
فروشنده موظف است  5ساعت در محدوده ساعات کاری خریدار در روزهای غیر تعطیل کارشناس خود را جهت
نظارت بر راهاندازی در محل معدن خریدار مستقر نماید .این بند جزو تعهدات فروشنده بوده و در این خصوص
مطالبهای نخواهد داشت.
 -17-12خدمات آموزشی  :فروشنده متعهد است خدمات آموزشی را به شرح ذیل معمول نماید :
ارائه نقشه و مدارک مهندسی جهت تعمیرات و نقشههای  ، ،AS BUILTنقشهی مدارهای
.17-12-1
قدرت و فرمان و راهنمای استفاده از محصول در قالبهای مدنظر خریدار( )dwg,Eplan,Pdf
تبصره  :14یک نسخه از نقشهی های تکخطی مربوط به خط میبایست بهصورت کاور شده تحویل خریدار گردد.
ارائه کاتالوگ لیست قطعات یدکی با شماره قطعه  ،نقشه اجزاء منفصله دستگاه در قالب کتاب
.17-12-2
 ،جزوه و لوح فشرده و .....
.17-12-3

ارائه لیست قطعات یدکی مصرفی دوساله

ارائه آموزشهای الزم به نفرات معرفیشده توسط خریدار مطابق با برنامه زمانبندی پیشنهادی
.17-12-4
در محدوده ساعات کاری خریدار در روزهای غیر تعطیل.
 -17-13چنانچه فروشنده  ،بهمنظور افزایش کارآئی  ،تغییراتی در طراحی کاالهای تحویلشده انجام دهد  ،موظف است
نقشههای مهندسی همراه با لیست قطعات یدکی جایگزینی  /اصالحی را به خریدار ارائه دهد.
 -17-14فروشنده اذعان دارد که کلیه عوارض مربوطه از قبیل حقوق و عوارض دولتی ،مالیات و  .....را پرداختنموده و
خواهد نمود.
 -17-15چنانچه در مواردی مشخصات فنی لوازم و تجهیزات پیشنهادی مبهم و نامشخص باشد فروشنده موظف به رعایت
مشخصات فنی استاندارد و مورد تأیید نماینده خریدار میباشد .
 -17-16فروشنده بدون تأیید کتبی خریدار مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین مارک تجهیزات مصرفی نمیباشد .
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شماره قرارداد00/002/5080:

 -17-17تهیه کلیه اجناس مصرفی از قبیل لوازم برقی  .مکانیکی  .کنترلها و موارد موردنیاز دیگر که به نحوی تا مرحله
تحویل  .مکمل عملیات نصب و راهاندازی باشد به عهده فروشنده میباشد .
 -17-18فروشنده متعهد می گردد پس از بازدید از محل اجرای خط فرآوری ،نقشه برداری از محل را انجام دهد و فلوشیت
چیدمان تجهیزات را به خریدار ارائه دهد.
 -17-19تامین تجهیزات ،حمل تجهیزات ،نصب ،شوت کشی ،کابل کشی ،ساخت و نصب تابلوهای برق مورد نیاز( فرمان و
کنترل) راه اندازی و آموزش بر عهده فروشنده می باشد.
 -17-20هرگونه هزینه جانبی اعم از غذا ،ایاب وذهاب ،پرسنل ،بیمه و  ..در طول مدت اجرا بر عهده فروشنده می باشد.
 -17-21فروشند ه متعهد می گردد کل تجهیزات به جز بخش های سایشی و دینام ها و برق یکسال گارنتی و سه سال
خدمات پس از فروش داشته باشد.

ماده  -18وظایف و تعهدات خریدار
 -18-1خریدار متعهد می گردد عملیات اجرای فونداسیون  ،دیوار قائم  ،اتاق اپراتوری و پیکرزنی مورد نیاز براساس طراحی و نقشه
ارائه شده توسط فروشنده را قبل از نصب با هزینه خود انجام دهد.
 -18-2خریدار متعهد می گردد ژنراتور و کابل مادر مورد نیاز خط را تامین نماید.

ماده  -19عدم واگذاري به غیر
 -19-1فروشنده نمیتواند بدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.

ماده  -20محرمانه بودن قرارداد
فروشنده تعهد مینماید که کلیه اطالعات و مدارک مربوط به قرارداد فیمابین را محرمانه تلقی نموده و آنها را در اختیار
سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار ندهد .در صورت اثبات خالف  ،خریدار استحقاق مطالبه خسارت به میزان دو برابر سود حاصل از
این امر را خواهد داشت.

ماده  -21حل اختالف
کلیه اختالفاتی که ممکن است بین طرفین قرارداد بروز نماید( اعم از اعتبار،تفسیر ،اجرا و  )..درصورتیکه ظرف مدت دو
هفته از اولین جلسه حل اختالف از طریق مذاکرات مستقیم حلوفصل نشود بر طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران در مرکز داوری
اتاق بازرگانی اصفهان قابلطرح بوده ورای صادره برای طرفین الزماالجرا خواهد بود .فروشنده موظف است تا صدور رأی داور مذکور ،
تعهدات ناشی از این قرارداد را بدون وقفه و باکمال جدیت انجام دهد.
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ماده  -22حوادث غیرمترقبه( فورس ماژور )
فورس ماژور شرایط غیرقابلپیش بینی و غیرقابل پیشگیری است که اراده طرفین در ایجاد یا استمرار آن نقش نداشته باشد.
این شرایط باعث تعلیق تعهدات طرفین میشود درصورتی که شرایط فورس ماژور به مدت دو هفته ادامه داشته باشد خریدار میتواند
با ارسال اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد با فروشنده طبق ماده  23اقدام نماید
تبصره :15افزایش نرخ ها و تورم ،دستمزدها و نرخ ارز و تحریم های سیاسی و اقتصادی سایر کشورها مشمول شرایط فورس ماژور
نخواهد بود.

ماده  : 23فسخ قرارداد
در موارد زیر کارفرما میتواند بهصورت یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند:
 -23-1تأخیر در انجام تعهدات.
 -23-2رعایت نکردن استانداردهای فنی مطابق با پیوست شماره و اجرایی نشدن بندهای ماده  2قرارداد.
 -23-3هرگونه عدول و قصور فروشنده از انجام تعهدات مطابق با مفاد قراردادی.

ماده  :24اقامتگاه
اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکرشده و در صورت تغییر باید کتباً به اطالع طرف مقابل رسانیده شود
و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده  ،ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابالغشده محسوب و عذر عدم اطالع  ،مسموع
نخواهد شد.

ماده  :25نسخ قرارداد
این قرارداد با  25ماده و  15تبصره به همراه  4پیوست که منضم به قرارداد هستند در  9صفحه و دو نسخه تنظیمشده که
هرکدام حکم واحد دارند و تمام صفحات به امضای دو طرف رسیده است.

مهر و امضاء خریدار

مهر و امضاء فروشنده

