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 ت در مناقصهشرک نامهدعوت: 1فرم شماره 

 .نماییدر شرکت در مناقصه با مشخصات مشروحه زی نمایدمیاز شما دعوت  وسیلهبدینشرکت راهبران فوالد اصفهان 

ت وصی پیوسخصوالد اصفهان مطابق با مشخصات فنی شرکت راهبران ف دو دستگاه دیزل ژنراتورخرید  موضوع مناقصه: -1

 1شماره 

 در مناقصهو سپرده شرکت  موردنیازمیزان کاالی  -2

 میزان سپرده شرکت در مناقصه)ریال( شرایط تعداد دستگاه کاالنوع  ردیف

 1,000,000,000 نو و آکبند Volvo Penta 700 KVA 2دیزل ژنراتور  1

 

  پیشنهاد دهندگان می توانند عالوه بر دیزل درخواستی مطابق مشخصات فنی و خصوصی

ده از لحاظ مشخصات فنی با نمونه معرفی ش پیوست، دیزل با نشان تجاری مورد نظر خود که

ه مناقص در قالب معرفی شده مطابقت داشته را معرفی و اسناد و پیشنهاد مالی مربوط به آن را

 پیوست اسناد درخواست اصلی در پاکت های مربوطه جهت بررسی قراردهند. به

 امل شد مناقصه را الزم به ذکر است پیشنهاد ها می بایست لزوما دیزل ژنراتور پیوست اسنا     

حذف  گردد در غیر این صورت ارائه هرگونه پیشنهاد متفرقه به منزله انصراف تلقی  و موجب

 می گردد.شرکت مناقصه گر از  مناقصه 

ن معدن سنگ آه -کیلومتری شهرستان ابرکوه 50ی اسفند آباد در پس از روستا -یزد محل تحویل کاال: -3

 شرکت راهبران فوالد اصفهان

 شرکت راهبران فوالد اصفهاناقصه گزار: من -4
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ه باید ک 0,000,0001,00 با مبلغمبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  -5

 ذیل به مناقصه گزار تسلیم گردد: رت هایبه یکی از صو پاکت الفتضمین مربوطه در 

 ی حداقل سه ماه اعتبار(معتبر بانکی به نفع کارفرما) دارا نامهضمانت (1

 رج گردد.د "راهبران فوالد اصفهانشرکت "جرایی ,نام کارفرما یا عنوان دستگاه انامهضمانتتبصره: در صورت ارائه -

 )دارای حداقل سه ماه اعتبار(در وجه شرکت راهبران فوالد اصفهانبانکی معتبر چک ( 2

 نامبیه شکل بخصوصی تحت نظارت بانک مرکزی و  مؤسساتدولتی و یا  هایبانکاوراق مشارکت صادره از سوی ( 3

 هایرمفبانکی باید طبق  هاینامهضمانتبر آن  عالوه وماه پس از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده  3فوق باید  هایتضمینمدت اعتبار 

کمتر  هایدهسپرمخدوش,  هایسپرده,تضمین برای معامالت دولتی تنظیم شود. به پیشنهادهای فاقد سپرده نامهآئینمطابق  موردقبول

 یا شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. بانکیبین  چکاز میزان مقرر, 

انجام  نامهانتضمپس از گشودن پیشنهادهای قیمت,تضمین شرکت در مناقصه برنده اول و دوم تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم 

 .گرددمیمسترد  پیشنهاددهندگانسایز  مینتض وکارفرما نگهداری  وسیلهبهتعهدات 

 .روز اعتبار داشته باشد 10زمان مهلت نهایی تسلیم , حداقل پیشنهادها باید از  : اعتبار پیشنهاد -6

 شرکت راهبران فوالد اصفهان.واحد بازرگانی و امور قراردادهای  دستگاه نظارت: -7

 .باشدمی  قد قراردادروز کاری پس از ع 15 حداکثر مدت تحویل  مدت تحویل کاال: -8

 15/08/1400رخ ( مو16:00پیشنهادها, باید حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت  مهلت و نشانی تسلیم پیشنهادها: -9

فت گردد,دریا وق تسلیمف که بعد از تاریخ  پیشنهادهاییود. به دپارتمان بازرگانی شرکت راهبران فوالد اصفهان تحویل داده ش

 نخواهد شد.

محل  در 16/08/1400 تاریخ  پیشنهادهای واصله در هایپاکت :مناقصه هایپاکتریخ بازگشایی ساعت و تا -10

 کمیسیون معامالت شرکت راهبران فوالد اصفهان گشوده خواهد شد.

اد, اگذاری قراردکه قبل از انتخاب مناقصه گر یا و داردمیمناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ  حق بررسی: -11

ا از سوی د این حق بررسی راز سوی مناقصه گر را بررسی کند و مناقصه گر با تسلیم پیشنها شدهفراهمعات اطال وسقمصحت

اقصه شرکت منت مناقصه خواهد بود و شرکت و مقررا معامالت نامهآیینقبول کلیه مواد  منزلهبهو  پذیردمیمناقصه گزار 

 گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
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ه تصویر شناسه ملی و ارائ هارائنسبت به  بایستمیدر مناقصه  کنندگانشرکت: حقوقی مدارک وائه شناسه ملی ار -12

تبر تا غییرات در روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضای مجاز) معآگهی آخرین ت-شرکت شامل اساسنامه مدارک حقوقی 

 ناقصه ارائه نماید.( در پاکت )ب( همراه با اسناد مهاپاکتتاریخ بازگشائی 

 بود. نخواهد استردادقابلتضمین شرکت در مناقصه  جزبه شدهتحویلمدارک  استرداد مدارک: -13
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 شرکت در مناقصه کلیات و شرایط: 2فرم شماره 

اصالت  ایست گواهیدیزل ژنراتور می ب کنندهتأمین هایشرکتکلیه  جهت شرکت در مناقصه: موردنظرصالحیت  -1

 نمایند.را جهت تایید صالحیت شرکت در مناقصه  ارائه  بدا و اسناد مثبته واردات کاالم

در پاکت ب  اسناد مناقصه یضمیمه بایستمیصالحیت  تائیدمربوط به  مثبتِالزم به ذکر است مدارک 

 در غیر این صورت پاکت ج بازگشایی نخواهد شد. گیرد قرار

مل شا مهرشده وته در مناقصه باید پیشنهاد خود را در پاکت سربس کنندگان شرکتمناقصه:  هایپاکتنحوه تکمیل  -2

ج(  یمت )پاکتاسناد و مدارک مناقصه و ارزیابی )پاکت ب( و پیشنهاد ق –تضمین سپرده شرکت در مناقصه )پاکت الف( 

 . در غیر این صورت آنایدتنظیم و در موعد مقرر به شرکت مناقصه گزار تسلیم نم 2و به ترتیب جدول فرم شماره  باشدمی

 پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

و بدون  صراحتبه ذکرشده 2را که در جدول فرم شماره  مدارک وپیشنهاددهنده باید تمام اسناد : هاپیشنهادصراحت  -3

ی تعهدآور ر و امضامضاء)مهتکمیل, تنظیم و مهر و ا خوردگیقلمقید و شرط و بدون تغییر,حذف,ابهام, خدشه و عیب, نقص و 

 خواهد شد. ود تلقیپیشنهاددهنده( نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مرد

در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت  تجدیدنظرمناقصه گزار حق تغییر,حذف,اصالح یا  الحاقیه ها و اصالحات: -4

مناقصه از  هایپاکتروز قبل از افتتاح  2 و اگر چنین موردی پیش آید مراتب حداکثر تا داردمی پیشنهادها برای خود محفوظ

لذا کلیه  شودمی رسانیاطالع یا ارسال نامه الکترونیکی به شرکت مناقصه گر www.raahbaran.comطریق سایت 

ه کنترل بخش مناقصات سایت فوق اقدام نمایند و در صورت هرگونه اعمال تغییر از سوی نسبت ب بایستمیمناقصه گران 

یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم  تجدیدنظرممکن است  ازآنجاکهمناقصه گزار مطابق آخرین اصالحات اقدام نمایند. 

را با اعالم در  پیشنهادهادریافت  مهلتآخرین  تواندمیباشد در این صورت دستگاه مناقصه گزار  هاقیمتتغییر مقادیر و یا 

در پیشنهاد خود را داشته باشند الزم  تجدیدنظرآنان فرصت کافی برای اصالح و  کهنحویبهبه تعویق اندازد  الذکرفوقسایت 

ه)ها( مزبور به ذکر است الحاقیه )ها( جزء الینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد.چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقی

 انجام تغییرات و اصالحات الزم بنماید. منظوربهباشد پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد را  شدهتسلیم

 نمایدمی ائیدتناقصه گر اعم از بیمه,مالیات و غیره به عهده مناقصه گر خواهد بود و م قانونی کسورکلیه کسورات قانونی:  -5

 ست.ام نموده ایمت اقدرا معمول داشته و با لحاظ کلیه کسورات قانونی نسبت به ارائه ق که قبل از ارائه قیمت بررسی الزم

 

 

http://www.raahbaran.com/
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تضمین انجام  عنوانبه)ده درصد( مبلغ کل قرارداد را %10برنده مناقصه بایستی تضمینی معادل  تضمین انجام تعهدات: -6

 عقدط یکی از شرو ما بسپارد.سپردن این تضمینبه کارفر مذکور تائید مورد ت هایصوربه تعهدات قبل از انعقاد قرارداد 

 با برنده مناقصه خواهد بود. قرارداد

د نوشته پیشنها رقم پیشنهاد قیمت برای کل کاال باید به عدد و به حروف در برگ نحوه ارائه برگ پیشنهاد قیمت: -7

ن مبالغ ه اختالف بیر صورت مشاهدمالک عمل خواهد بود. د شدهنوشتهشود برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف 

  به حروف معتبر خواهد بود. شدهتعیینبه حروف و به رقم, مبلغ  شدهتعیین

 انجام تضمین پردهس ارائه به نسبت کارفرما ابالغ از پس روز 7 تا حداکثر باید مناقصه برنده وظایف برنده مناقصه: -8

 روز 7 تا کارفرما صالحدید و مناقصه برنده درخواست صورت در مدت )این.نماید اقدام خود پیشنهادی قیمت اساس بر تعهدات

 هیچ مناقصه بدون در شرکت تضمین الذکرفوق موارد از یک هر و عدم رعایت   صورت  این غیر در باشد(می تمدید قابل دیگر

 ندارد. اعتراضی گونههیچ حق گر مناقصه و شودمی ضبط کارفرما نفع به قضایی تشریفات

 توسط تعهدات انجام نتضمی تسلیم و قرارداد امضای تاریخ تا بابت این از دوم و اول نفر مناقصه در شرکت تضمین: 1 تبصره

 .شد خواهد تمدید مناقصه برنده هزینه به لزوم صورت در و نگهداری گزار مناقصه

حق  گزار مناقصه به اتتعهد انجام ینتضم تسلیم یا قرارداد امضای در او غیرموجه تأخیر یا مناقصه برنده امتناع: 2 تبصره

 ابالغ دوم نفر به تبمرا شرایطی چنین در و خود ضبط نماید نفع به را مناقصه در شرکت تضمین به مربوط وجوه که دهدمی

 توسط باال شرح به یزن او  مناقصه در شرکت تضمین نماید عمل خود تعهدات به نتوانند پیشنهاددهنده این چنانچه شودمی

 .شد ضبط خواهد  گزار صهمناق

 شد. خواهد منعقد کاری روز 15 مدت ظرف  مناقصه برنده با قرارداد :با برنده مناقصه قرارداد عقد زمانمدت -9

 نفر برنده با وی دیپیشنها قیمت تفاوت که شودمی اعالم شرطی به دوم یبرنده  :شرایط تعیین برنده دوم مناقصه -10

 .باشد مناقصه در شرکت تضمین مبلغ از کمتر اول

 اقصهمن دوم و اول نفرات تعیین از پس :شرایط آزادسازی تضمین شرکت در مناقصه سایر مناقصه گران -11

 شودمی مسترد اداری مراحل انجام از بعد بعدی نفرات مناقصه در شرکت تضمین

به مبلغ  کارفرما مورد تائید نامهضمانتاخذ  قبالدر را مبلغ اولیه قرارداد  %50کارفرما می تواند تا سقف  :پرداختپیش -12

برگشت بوده و از تاریخ صدور به مدت قرارداد معتبر و قابل تمدید پرداخت که بدون شرط و غیرقابلبرابر جمع پیش 1.5

الی ارائه بسته پیشنهاد م نماید.مناقصه گر می بایست نحوه پرداخت پیشنهادی خود را درپرداخت در وجه فروشنده  باشد,می

 نماید.
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 شرکت معامالت نامهآیین و مناقصات برگزاری قانون اساس بر مناقصه دوم و اول برندگان حوه تعیین برنده مناقصه:ن -13

 .شوندمی تعیین اصفهان فوالد راهبران

 در شرکت تضمین اصالت دتائی صورت در و باز مناقصه کمیسیون اعضای توسط الف پاکت ابتدا مناقصه برنده تعیین منظوربه

 ب و ج هایپاکتالف, پاکت نامهضمانت اصالت تائید عدم صورت در.)شد خواهد اقدام ب هایپاکت بازگشایی به نسبت مناقصه

 و اسناد ارزیابی فنی و بررسی, مشاهده از تشکیل کمیته فنی بازرگانی جهت  پس( شد نخواهد بازگشایی مذکور کنندهشرکت

 سپس. شد هدخوا اقدام( قیمت پیشنهاد)ج پاکت بازگشایی به نسبت , صالحیت تائید و بررسی ب پاکت در موجود مدارک

 ترینمناسب تعیین و هاپیشنهاد بودن عادالنه گرفتن نظر در با و پیشنهادی هایقیمت مقایسه با مناقصات کمیسیون اعضای

 انتخاب ار مناقصه برنده مدو و اول نفرات ,پیشنهادشده هایقیمتبا توجه به ارزیابی کمیته فنی و بازرگانی و همچنین  قیمت

 .نمود خواهند

 (لزوم صورت در)ددهندگانپیشنها مالی با ارزیابی مناقصه دوم و اول نفر برنده اعالم قیمت: ترینمناسبمالک تعیین  -14

 رعایت با و ,و بازرگانی در کمیته فنی آن فنی مبانی بندیرتبهو  کنترل و تجزیه و قیمت در گرفته صورت هایبررسی و

 بود. خواهد الزم موارد سایر ,فنی ومالی ارزیابی برای الزم هایروش

 مجاز صاحبان رمه و امضاء به ممهور را مالی پیشنهاد و مناقصه اوراق کلیه باید پیشنهاددهنده امضای پیشنهادها: -15

 مهر تماماً آن از قسمتی حذف ای تغییر بدون داردمی دریافت کارفرما که از  را مناقصه اسناد کلیه باید پیشنهاددهنده. برساند

 نرسیده پیشنهاددهنده ایامض به مناقصه اسناد از قسمت چند یا یک کهدرصورتی. بنماید  گزار مناقصه تحویل و نموده امضا و

 اسناد تمامی چنانچه. شد خواهد تلقی پیشنهاددهنده طرف از مناقصه اسناد شرایط تمام قبول منزلهبه پیشنهاد تسلیم باشد

 پیشنهاد صورت این در مایدن آن را مهر و امضاء نامه نتوانند هم جلسه در حاضر نماینده و باشد امضا و مهر فاقد شدهائهار

 .گرددمی مسترد مربوطه نماینده به اسناد و تلقی مردود

 تصمیم مقابل .گردد تسلیم نامهدعوت بخش در شدهتعیین نشانی به باید پیشنهاد محتوی هایپاکت ارسال پیشنهادها: -16

 مورد. گردد خذا و مطالبه( سال  و ماه روز, ساعت,)وصول  کامل تاریخ قید با رسید باید پیشنهاد محتوی هایپاکت

 .داشت نخواهد مسئولیتی کارفرما نشود دریافت مقرر موقع در کهدرصورتی شود ارسال سفارشی پست با که پیشنهادهای

 نخواهد گردید. قیمت تفاوت و تعدیلهیچگونه  املش  مناقصه این :التفاوتمابهتعدیل و  -17

 در کامل اطالعات متضمن باید شودمی داده گران مناقصه وسیلهبه که پیشنهادهایی وضع پیشنهادها و امضای آن: -18

 مضایا صاحبان وسیلهبه یدبا و بوده رادارند قراردادها و  تعهدآور  اسناد امضاء اختیار که کسانی نام و شرکا کلیه نام مورد

 .دش خواهد تلقی هاآن مفاد کلیه قبول منزلهبه مناقصه اسناد زیر امضای. شود امضا شرکت مجاز
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 ایهزینه گونههیچ کارفرما و بود خواهد گر مناقصه عهده به پیشنهاد تهیه با مرتبط هایهزینه کلیه پیشنهاد: هایهزینه -19

 .کرد نخواهد بازپرداخت او به است شده آن متحمل خود پیشنهاد تهیه برای پیشنهاددهنده که را

 انتقال حق د,قراردا عقد  بر مبنی کار دستور وصول و مناقصه در شدن برنده از پس گر مناقصه حق انتقال به غیر: -20

 .ندارد دیگر حقیقی یا حقوقی اشخاص یا شخص به را تعهدات
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 همناقص هایپاکت:مدارک مندرج در 2جدول فرم شماره

 محتویات پاکت نام پاکت ردیف

 تضمین شرکت در مناقصه .1 پاکت الف 1

 پاکت ب  2

 به صورت مهر و امضا شده 6و  2و1فرم های شماره  .1

 (هاپاکت بازگشایی زمان در معتبر)مجاز امضای دارندگان تغییرات آخرین آگهی .2

 نیآخر آگهی با مطابق شرکت امضای صاحبان محضری امضای گواهی( 8 شماره فرم) .3
 گران مناقصه مجاز امضای دارندگان ملی کارت و شناسنامه تصویر و تغییرات

 اساسنامه تصویر .4

 مدارک و اداسن و مقررات از ناشی هایمسئولیت موردپذیرش در نامه( 3 شماره فرم)  .5
 مناقصه به مربوط قرارداد و مناقصه عمومی

 کاال ارسال بندیزمان جدول( 5 شماره فرم) .6

 کاال گارانتی و کارخانه امن( 7 شماره فرم) .7

 گر مناقصه با تماس اطالعات( 9 شماره فرم) .8

 ندهپیشنهادده امضای و مهر با و مستندات بادیزل ژنراتور خصوصی و فنی مشخصات .9
 (صفحات کلیه)

 جهت باید  اقتصادی شماره فاقد حقوقی اشخاص مالیاتی, مودیان نامثبت گواهینامه .10
 .نمایند  نامثبت و مراجعه مالیاتی واحدهای و هااداره به  اقتصادی شماره اخذ

 گزار مناقصه رفط از بعداً الحاقیه و زمینه هنوز و مناقصه به مربوط مدارک و اسناد سایر .11
 .است شدهارسال

  صالحیت تائید در دال مدارکی .12

 مناقصه به مربوط اقالم تولیدکننده کارخانه مشخصات .13

 گر مناقصه ملی شناسه .14

 امضاشده و مهر آن صفحات کلیه که نامهموافقت و کامل صورتبه صهمناق اسناد دفترچه .15

 اقالم از یک هر به مربوط و دیتا شیت ها استانداردهای تصویر .16

 جزء3( در4پیشنهاد قیمت)فرم شماره  پاکت ج 3
 پاکت ج    -3ب  پاکت -2اکت الف پ-1حاوی سه پاکت  پاکت اصلی 4

 انتهای اسناد چسبانده شود. شدهتکمیلپاکت باید جداول  3این  روی بر
 کهطوریبه  کنند رعایت ار 2 شماره جدول در شدهنوشته ترتیب و دهد ارائه زونکن یک در را  ب پاکت  اسناد است موظف گر مناقصه: مهم بسیار نکته

 .ستا الزامی ترتیب این رائها. بگیرد قرار زونکن  درروی بازگشایی هنگام در( معتبر)مجاز امضای دارندگان تغییرات آخرین آگهی
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 : 3فرم شماره 

 قرارداد و مناقصه عمومی مدارک و مقررات از ناشی هایمسئولیت موردپذیرش در تعهدنامه

 4060/002/98شرکت راهبران فوالد اصفهان به شماره  هایدیزل خرید  : مناقصه به مربوط

 متن از پیشنهاددهنده این کامل اطالع دهندهنشان را آخرین در هپیشنهاددهند مجازی امضای که نمایدمی تائید  وسیلهبدین

 رایطش و  قرارداد نمونه مانند مدارکی و اسناد طورکلیبه و صادره هایبخشنامه ,هادستورالعمل ,هانامهآیین مصوبات, قوانین,

 .باشدمی آن جرایا و قرارداد و اقصهمن این با ارتباط در نحو هر به که جاری مقررات سایر و آن در مندرج خصوصی و عمومی

 

 : تاریخ

 : خانوادگی نام و نام

 : تعهدآور مجاز امضای و شرکت مهر 
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 پیشنهاد قیمت: 4فرم شماره 

 "فرم الف "

 تعداد  دستگاهشرح  ردیف
 قیمت واحد پیشنهادی

 )ریال(
 )ریال(قیمت کل پیشنهادی

1 
ا ب Volvo PentaTWD1643GE 700 KVAموتور 

 کوپله فابریک ,کاناپی بدون استمفرد  HC1544Fژنراتور 
2   

2 
با  Volvo PentaTWD1643GE 700 KVAموتور 

 کوپله فابریک ,کاناپیبا  استمفرد  HC1544Fژنراتور 
2   

   2 گرمکن موتور 3

   2 گرمکن سوخت 4

   2 هزینه بارگیری و حمل 5

  تاریخ پیشنهاد

 

 مورداستفادهتجهیزات   (Part list) و برند ت به تهیه لیست مشخصات ف است نسبمناقصه گر موظ"

رت قیمت اقدام نماید بدیهی است در صوو ضمیمه نمودن آن به فرم پیشنهاد  دیزل ژنراتوردر هر 

 "عدم ارسال لیست مذکور، قیمت پیشنهادی فاقد اعتبار است
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 پیشنهاد قیمت: 4فرم شماره 

 : قیمت کلی"بفرم  "

 شرح  فردی
 )ریال(کل  قیمت

  به حروف به عدد

   دیزل ژنراتور مطابق مشخصات بدون کاناپی 1

   کاناپی ادیزل ژنراتور مطابق مشخصات ب 2

   گرمکن موتور 3

   سوختگرمکن  4

   هزینه بارگیری و حمل 5

 روز پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهادهای مناقصه 15 اعتیار قیمت پیشنهادی

  ریخ پیشنهادتا

 ه گواهی پرداختبه همرا و فاکتور رسمی در صورت ارائه بارنامه معتبر تنها و فروش حمل افزودهارزشمالیات بر  "

 "است پذیرامکان و فروشنده ونقلحملشرکت  دارمدت افزودهارزش
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 پیشنهاد قیمت: 4فرم شماره 

 : نحوه پرداخت"جفرم  "

 "ارائه نماید. قالب مدنظرخودوه پرداخت پیشنهادی را درمناقصه گر می بایست نح"
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 تحویل کاال بندیزمانجدول : 5فرم شماره 

 زمان تحویل پیشنهادی زمان تحویل مدنظر کارفرما دستگاهشرح  ردیف

1 
با  Volvo PentaTWD1643GE 700 KVAموتور 

 ککوپله فابری استمفرد بدون کاناپی HC1544Fژنراتور 

روز کاری پس از عقد  15

 قرارداد

 

با  Volvo PentaTWD1643GE 700 KVAموتور  2

 کوپله فابریک کاناپیاستمفرد با  HC1544Fژنراتور 

 

  گرمکن موتور 3

  گرمکن سوخت 4
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 و تحویل کاال بندیبستهنحوه : 6فرم شماره 

 ماید.دی خود اعالم نموضوع مناقصه را در جدول پیشنها دیزل هایتحویل , حمل, تخلیه و بندیبستهمناقصه گر بایست نحوه 
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 و خدمات پس از فروش گارانتی: 7فرم شماره 

 خدمات پس از فروش و هزینه  شرایط ,  مدت مدت و شرایط گارانتی شرح کاال ردیف

   دیزل ژنراتور 1
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== 

 هاآنو شکل امضای  کنندهشرکتان امضای مجاز معرفی دارندگ: 8فرم شماره 

 8050/002/00شرکت راهبران فوالد اصفهان به شماره دیزل ژنراتور خرید  : مناقصه به مربوط

 اصفهان فوالد راهبران محترم شرکت

 سمت/تمباس......... ..............................شرکت مجاز ضایام دارندگان.................................................................. جانباناین/جانباین

 برگزاری پروسه در تبرعم........... ..............مورخ ییراتتغ آخرین آگهی مطابق شرکت در  ...............................................................های

 اسناد هایبرگه کلیه  ذیل در مدیره هیات مجاز امضای دارندگان امضای شکل که ماییمنمی تائید  قرارداد انعقاد  زمان تا مناقصه

 این خالف کهدرصورتی و باشدیم معتبر قرارداد انعقاد زمان تا مناقصه برگزاری زمان در و باشدمی زیر جدول مطابق  شدهارائه

 .گیردمی عهده بر کامل صورتبه را آن عواقب و سئولیتم و بوده ذیصالح مراجع کلیه در پاسخگو شرکت این شود ثابت موضوع

 ملی کد خانوادگی نام ونام  سمت در شرکت ردیف
شکل امضای مجاز معتبر 

 دارندگان امضای مجاز
 شماره تلفن تماس)همراه(

      

      

      

      

 مجاز امضای دارندگان لیم کارت و شناسنامه تصویر و محضری ایامض گواهی و فرمایید تکمیل جزئیات با و دقیق در را فرم این لطفاًتذکر:  

 .گردد آن ضمیمه گران مناقصه
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 اطالعات تماس مناقصه گر: 9فرم شماره 

  نام شرکت 1

2 
نام و سمت  دارنده/دارندگان حق 

 امضا طبق آگهی آخرین تغییرات
 

  آدرس دقیق شرکت 3

  کد پستی 4

  شمارهپیششماره تلفن ثابت با  5

  شماره همراه 6

  تلفکس 7

  پست الکترونیکی 8

نام, کد شعبه و آدرس بانک طرف  9

 حساب شرکت جهت ارائه تضمینات
 

  کد اقتصادی شرکت 10

  شناسه ملی شرکت 11

  رمف این. دهد ارائه ذکرشده بترتی قمطاب, اسناد همراه به و نموده تکمیلباال را  جدول در شدهخواسته اطالعات بایستمی گر مناقصهتذکر:  

 .فرمایید دقت آن تکمیل در لذا  بود خواهد گزار مناقصه آتی مکاتبات مالک
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 :1پیوست شماره 

 مشخصات فنی و خصوصی

 دیزل نوع شرح با و(  فنی مشخصات-1 شماره پیوست)مناقصه اسناد پیوست در مناقصه دیزل های خصوصی و فنی مشخصات

 مستندات تهیه اب و گردد  امضا مهرو و  رعایت تکمیل, مطالعه, محترم پیشنهاددهنده توسط بایستیم که بوده ضمیمه

  .دگیر قرار  ب پاکت در 2 شماره فرم جدول ترتیب به و مناقصه اسناد همراه  مشخصات این در شدهخواسته

 

 صوصی پیشنهاد دهندگان می توانند عالوه بر دیزل درخواستی مطابق مشخصات فنی و خ

ده پیوست، دیزل با نشان تجاری مورد نظر خود که از لحاظ مشخصات فنی با نمونه معرفی ش

 مناقصه پیشنهاد مالی مربوط به آن را در قالب معرفی شدهمطابقت داشته را معرفی و اسناد و 

 به پیوست اسناد درخواست اصلی در پاکت های مربوطه جهت بررسی قراردهند.

 امل   شنهاد ها می بایست لزوما دیزل ژنراتور پیوست اسناد مناقصه را الزم به ذکر است پیش   

حذف  گردد در غیر این صورت ارائه هرگونه پیشنهاد متفرقه به منزله انصراف تلقی  و موجب

 شرکت مناقصه گر از  مناقصه می گردد.
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 :یشنهاددهندهپ مهر و امضاء  -انم -اتریخ

 

 

 : پاکت اصلیهاپاکتفرم رویه 

 شدهمشخصاز بریدن از محل  پس وجدول را تکمیل نموده موظف است اطالعات این  پیشنهاددهنده

 بر روی پاکت اصلی خود بچسباند

 

 پاکت اصلی 8050/002/00خرید دیزل ژنراتور به شماره  موضوع مناقصه:

 نام گیرنده:

شرکت راهبران فوالد 

 اصفهان

خیابان نظر -آدرس گیرنده: اصفهان

-ه استیفنکوچه نمازخان-غربی

دپارتمان  -قه اولبط -ساختمان توکا

 بازرگانی شرکت راهبران فوالد اصفهان 

 81757- 94161کد پستی:

 تلفن  گیرنده:

 و 36240835-031

36271593-031 

شماره ثبت در دبیرخانه 

شرکت راهبران فوالد 

 اصفهان:

 

 تلفن  فرستنده: آدرس فرستنده: نام فرستنده:

 

 صادرشدهشماره رسید 

 اخذ اسناد مناقصه:

ای اعضای محل امض

 کمیسیون مناقصه:
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 :یشنهاددهندهپ مهر و امضاء  -انم -اتریخ

 

 

 : پاکت الف : تضمین شرکت در مناقصههاپاکتفرم رویه 

 شدهمشخصاز بریدن از محل  پس وموظف است اطالعات این جدول را تکمیل نموده  پیشنهاددهنده

 بر روی پاکت الف خود بچسباند

 

 

 

 پاکت الف 8050/002/00موضوع مناقصه: خرید دیزل ژنراتور به شماره 

 نام مناقصه گزار:

شرکت راهبران فوالد 

 اصفهان

 نام مناقصه گر:

 
 محتویات پاکت: تضمین شرکت در مناقصه

محل امضای اعضای 

 کمیسیون مناقصه:
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 : پاکت ب : اسناد و مدارک شرکت در مناقصههاپاکتفرم رویه 

 شدهمشخصاز بریدن از محل  پس ول نموده موظف است اطالعات این جدول را تکمی پیشنهاددهنده

 بر روی پاکت ب خود بچسباند

 

 

 

 پاکت ب 8050/002/00موضوع مناقصه: خرید دیزل ژنراتور به شماره 

 نام مناقصه گزار:

شرکت راهبران فوالد 

 اصفهان

 نام مناقصه گر:

 
 محتویات پاکت: اسناد و مدارک شرکت در مناقصه

محل امضای اعضای 

 مناقصه: کمیسیون
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 :یشنهاددهندهپ مهر و امضاء  -انم -اتریخ

 

 

 : پاکت ج : اسناد و مدارک شرکت در مناقصههاپاکتفرم رویه 

 شدهمشخصاز بریدن از محل  پس وموظف است اطالعات این جدول را تکمیل نموده  پیشنهاددهنده

 بر روی پاکت ج خود بچسباند

 

 

 

8050/002/00موضوع مناقصه: خرید دیزل ژنراتور به شماره   پاکت ج 

 ام مناقصه گزار:ن

شرکت راهبران فوالد 

 اصفهان

 نام مناقصه گر:

 
 محتویات پاکت: پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه

محل امضای اعضای 

 کمیسیون مناقصه:
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به نمایندگی  19915ره ثبت به شما )سهامی خاص(راهبران فوالد اصفهان بین شرکت                           در تاریخ  قرارداداین 

صفهان، ابه نشانی آدرس :  رهیمدئتیه رئیس عنوانبهو اسداهلل اسدی  و عضو هیئت مدیره مدیرعامل عنوانبه سیدعلی صدریآقایان 

 که از این031-36240835با شماره تماس   81757-94161به کد پستی ساختمان توکا ،وچه نمازخانه استیفنک ،خیابان نظر غربی

 نمایندگی آقایان به....................تبه شماره ثب ......................................  و شرکت طرفکیاز شودیمبه بعد خریدار نامیده 

 :به آدرس رهیمدئتیه رئیس  عنوانبه ............................................ مدیرعامل و عنوانبه .....................................

نامیده  به بعد فروشنده که از این.............................. تماس مارهش با ................................... به کد پستی ............................................................

 .گرددیماز طرف دیگر منعقد  شودیم

ود شل رسانیده ع طرف مقابو در صورت تغییر باید کتبًا به اطال ذکرشدهکه در مقدمه این قرارداد  همان استاقامتگاه طرفین  :1تبصره 

موع اطالع ، مس محسوب و عذر عدم شدهابالغبه اقامتگاه طرفین  به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار کهیمادامو 

 نخواهد شد. 

 :قرارداد: موضوع 1ماده 

 موضوع قرارداد عبارت است از: 

و  شخصات فنیمطابق با م معدن سنگ آهن شرکت راهبران فوالد اصفهانپروژه جهت  نو دیزل ژنراتوردستگاه  2خرید  -1-1
د ایشان تأیی و موردفروشنده رسیده  تیرؤبه  این مشخصات که برگ  ....طی  1خصوصی مندرج در پیوست شماره 

 . باشدیم

ی پیوست بر اساس کاالهای مورد سفارش و مشخصات فن فیزیکی صحیح و سالم و بدون نقص تحویل  و تخلیهحمل،  -2-1
به عهده  2ه ارو طبق جدول زمانی پیوست شم باشدیم مهیضمبهبرگ  ....و طی 1 شماره وستیپکه مشروح آن در 

ر این دسئولیتی مدر محل سایت هیچ  و نصب و راه اندازی و خریدار تا پیش از تحویل گیری فیزیکی باشدیمفروشنده 
 باره ندارد.

 ییدهای مورد تأدارداستانو مشخصات فنی اسناد و مدارک حاوی با  یستیبایم دقیقاً ،موضوع قراردادکاالی فنی مشخـصات  :2تبصره 
 بررا  اردادموضوع قرالی کاد است ـده متعهـروشنـرارداد فــن قــه و بر اساس ایــمذکور ( تطبیق داشتی هاوستیپ)  دارخریشـرکت 

 خریدار تحویل نماید. به مشخصات فنی  اساس

و بدون  باشدیمآن مطلع  ی ناظر و نماینده خریدار که فروشنده از مفادهادستورالعملمشخصات فنی عمومی و استاندارد و  :3تبصره 
 .که در صورت روشن نبودن مشخصات ضمیمه مالک عمل خواهد بود باشدیمضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد 

موضوع  نیأمت موارد جهت، تجهیزات و سایر  آالتنیماش، قطعات ، لوازم ، تعهدی نسبت به تهیه مواد اولیه  گونهچیار هیدخر :4تبصره
 د .نمواقدام خواهد  رخریدا تائیدو اخذ  توافقپس از حصول  مستقل طوربهو  فروشنده رأساً اساس براین قرارداد نداشته و

 وشنده به همراه مشخصات فنیاستعالم بهاء فرمنطبق با  بایستمی دیزل هادر  کاررفتهبهکلیه قطعات و تجهیزات  :5تبصره 
 باشد.  خریدار تائیدمورد  پیشنهادی
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 مدت قرارداد -2ماده 

 مان تحویلزماه پس از ........ ،فروشنده  معدن در محل قرارداد موضوع  قطعی  نفـوذ آن تـا تحـویلرارداد از تاریخ اجرای ق مدت

 خواهد بود. اندازیراهماه از زمان  ...............و یا  موقت

در محل  قراردادالی موضوع یل فیزیکی کاپس از تحو روز کاری 3حداکثر تا مدت دیزل ژنراتورها  اندازیراهنصب و : زمان 6 تبصره

 .باشدمیخریدار  معدن

 : مبلغ قرارداد:3ماده 

 . باشدیم (فبه حروریال  .................................................)به عدد(، ) .................................................کل قرارداد برابر با  مبلغ

در  و نوسانات بازار هاهنیهزنبوده و هرگونه حقوق و عوارض و سایر  و نرخ ارز  هامتیقن قرارداد مشمول تعدیل مبلغ ای: 7 تبصره

 قیمت منظور گردیده است.

 .باشدمیپیوست  3بق جدول شماره ط 1-1دربندمشروح  موضوع قراردادتفکیک قیمت  -1-3

 در است بدیهی. است ایشافز یا % قابل کاهش 25تا  وسط خریدارت بر اساس تغییر در اقالم موضوع قرارداد قرارداد اولیه مبلغ -2-3

 .داشت نخواهد اعتراضی گونههیچ حق فروشنده صورت این

اد به مبلغ قرارد حل الحاقیه افزایشوجود آمده از م التفاوت بهدر صورت اضافه شدن اقالم درخواستی به موضوع قرارداد، مابه -3-3

 فروشنده پرداخت خواهد شد.

 :پرداختیشپ: 4ماده 

 ...............................................................( ددعریال)به .....................................................بنا به درخواست فروشنده و  موافقت خریدار  مبلغ 

ل ه مبلغ معادخریدار ب دیتائمورد  انتضمدر قبال دریافت  رداختپشیپ عنوانبه( قرارداد% از مبلغ کل .......)به حروف( )معادل      ریال

قابل وشنده به هزینه فراد معتبر و بوده و از تاریخ صدور به مدت قرارد برگشترقابلیغکه بدون شرط و  پرداختشیپبرابر جمع  1.5

 ، پرداخت خواهد شد.باشدیمتمدید 

 تعهداتکامل شدن  و اجرایی موقت و انجام تست وبارگیری از دیزل ها یلهی تحواگو صدور ازپس اولیه  نامهضمانت : 8تبصره

 . گرددیممسترد  ویبه ، فروشنده

 : نحوه پرداخت:5ماده 

 معدن در محل دادوع قرارموض و نصب و راه اندازی دیزل های فیزیکی تحویل ،% الباقی مبلغ قرارداد بعد از حمل.......پرداخت 

 برگز تاریخ صدور پس ا هفته کاری 1رسمی ، در موعد  خرید برگتوسط فروشنده و صدور   مثبتِمدارک  است وخریدار و ارائه درخو

 . گرددیمبر اساس قرارداد اقدام  خرید
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با شماره  ........................... نزد بانک ..................................................شماره  حساببه هاپرداختکلیه 

 فت.رگ دصورت خواه ...............................................شرکت به نام ....................................................................اشب

 زمان تحویل کاال :6ماده 

ماره شویل پیوست زمانی تح مطابق با جدول را  موردقرارداددیزل های که بر طبق شرایط فنی پیوست  گرددیمفروشنده متعهد 

 .  دینما داریخراز تاریخ انعقاد قرارداد تحویل  روز کاری 15حداکثر ظرف مدت  2

ت که در جود کلیه مسائل و مشکالو فروشنده با علم و اطالع از و باشدینمقابل تمدید  وجهچیهبه تحویل کاال زمانمدت : 9تبصره

 ه انجام موضوع قرارداد حداکثر در ظرف زمان مقرر بوده است.اجرای قرارداد مؤثرند متعهد ب زمانمدت

 عمل خواهد گردید.12د قرادادی مادهمطابق با مفا ، 1-6در صورت هرگونه تاخیر در انجام تعهدات بند  :10تبصره 

 تحویلو نحوه محل  -7ماده 

کیلومتری  53واقع در  وشندهفرمعدن کاالهای موضوع قرارداد در محل  فیزیکی و نصب و راه اندازی تحویل موقت -1-7

و  13مفاد مواد  و با رعایت کلیه کیلومتری 330کیلومتری شرق اسفندآباد در فاصله  7 جنوب شرق شهرستان ابر کوه،

 به قرارداد منضم گردیده است. 4نقشه محل وقوع معدن طی پیوست شماره .باشدمیقرارداد  14

 هایآسیبقص و نبدون عیب و و تحویل پیاده شده از وسیله حمل  صورتبهتحویل فیزیکی کاالهای موضوع قرارداد  -2-7

 .باشدیم کیلومتری جنوب شرق شهرستان ابر کوه 53در  داریخر در معدن مورد نظر احتمالی در طول حمل 

 صورتحساب ارائه و ونقلحمل شرایط -8 ماده

 به خریدار رفط از حمل برنامه ، حمل مادهآ کاالی مشخصات دقیق ذکر و خریدار نماینده توسط  محموله تائید از پس 

  ، کاال ارسال با زمانمه.  شد خواهد ارسال شدهاعالم مقصد به کاالها و بارگیری فروشنده محل از اساس آن بر و اعالم فروشنده

 . نمود خواهد اقدام و برگ رسمی خرید محموله مربوطه فنی هایگواهینامه اسناد ارسال به نسبت فروشنده

 نمایندگان  -9 هماد

 کنند. پس از مبادله قرارداد ، طرفین نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات ، به یکدیگر معرفی می -1-9

 در حکم، شودیمابالغ  نماینده خریدار،در محدوده اختیارات تفویض شده به وی ، به فروشنده لهیوسبهمدارکی که  دستورها -2-9

 نمـاینـده لهیوسبه ضاءشدهامو یا مدارک  شدهابالغتغییر نماینده خریدار ،دستورهای ابالغ خریدار است . بدیهی است با 

 . باشدیمقبلـی، معتبر 
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  آن  صفیهو ت نامه انجام تعهداتضمانت -10ماده 

 عنوانبها ربلغ کل قرارداد مدرصد 10 معادلخریدار  موردقبول نامهضمانتتضمین حسن انجام تعهدات قرارداد، عنوانفروشنده به

 . دینمایمبدون قید و شرط، عندالمطالبه تسلیم خریدار  ضمانت

زینه هخریدار با  ت تمدید از سویبوده و قابلیمعتبر  )اتمام گارانتی(مذکور بایستی تا پایان دوره ضمانت کاال نامهضمانت :11تبصره  

  فروشنده را دار باشد.

ق کاال و انطبا موقعبهحویل یص خریدار مبنی بر انجام کلیه تعهدات فروشنده از حیث تموکول به تشخ نامهضمانتاسترداد  :12تبصره 

 . باشدیمکاال و همچنین انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد  شدهارائهکامل آن با مشخصات و مدارک فنی 

پیوست شماره  بندینزماو یا طبق جدول  به هر نحوی قصور ورزد کاالی موضوع قراردادفروشنده در تحویل  کهدرصورتی :13تبصره 

نده حق ماید و فروشضبط ن د وفع خفروشنده را به ن نامهضمانتخریدار این اختیار را دارد که  اقدام ننماید، دیزل هانسبت به تحویل  1

 هرگونه اعتراضی در این باره را از خود سلب و ساقط نموده است

 قانوني  راتکسو -11 ماده

  است.شنده به عهده فرو گرددیماحتمالی تحت عنوان کسورات قانونی که به نحوی از انحا شامل این قرارداد هرگونه هزینه  -1-11

پرداخت  دارمدت بر گواهی معت همراهسازمان امور مالیاتی به  تائیدرسمی مورد  خرید برگفروشنده موظف به صدور و ارائه  -2-11

 توسطنده مبلغ کل قرارداد به فروش افزودهارزشدارک فوق مالیات بر که پس از دریافت م باشدمیبه خریدار  افزودهارزش

 .گرددیمخریدار پرداخت 

ت یا از شرک ود اعتبار عالم اداره مالیات مشخص شود که فاکتورهای ارائه شده توسط فروشنده فاقدر صورتی که بر اساس ا: 14تبصره 

ات کلیه خسار جبران کت با مشکا مالیاتی مواجه گردد، فروشنده مکلف بههای بدون فعالیت)کاغذی یا صوری( بوده و از این جهت شر

 ناشی از این عمل خود می باشد.

 و عدم انجام تعهدات ریتأخخسارت  -21ماده 

 خریدار ر صورت گیرد،و تاخیر بیش از یک هفته در این ام ننماید اقدام سفارش موقعبه تحویل به نسبت فروشنده هرگاه -1-12

 1)درصد یک تأخیر هرروز ازای به قضائی محاکم به مراجعه و فروشنده موافقت جلب و اخطاریه ارسال بدون بود خواهد مجاز

 تتعهدا انجام حسن نامهتضمان و مطالبات از یا اخذ فروشنده از تأخیر جریمه عنوانبه رافاز تحویل نشده  تمام بهای( %

 نامهضمانت دادقرار فسخ ضمن بود خواهد مجاز خریدار شود وزر 15 از بیش تأخیر مدت چنانچه واید نم برداشت فروشنده

 نماید ضبط را فروشنده تعهدات انجام حسن

 استحقاق شرکت به دریافت خسارت نافی انجام تعهدات فروشنده نیست.:15تبصره 
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 موظف فروشنده باشد داقرارد به منضم اسناد با مغایر کیفی و فنی ازلحاظ یا و معیوب قرارداد موضوع شده حمل کاالی هرگاه -2-12

  صورت این یرغ در نماید اقدام روز3 مدت ظرف موردبحث کاالی جایگزینی و استرداد به نسبت خود شخصی هزینه با است

 مینتض و مطالبات محل از باالسری نههزی درصد پانزده عالوهبه را مربوطه هایهزینه و اقدام کاال خرید به نسبت رأساً  خریدار

از  سارت ناشیو در صورت عدم کفایت تضمین سپرده شده شرکت مستحق اقامه دعوا و مطالبه خ نمود خواهد کسر فروشنده

 عدم اجرای تعهدات فروشنده خواهد بود.

  نو بودن کاالي موضوع قرارداد -31ماده 

و  شده ریعمتیا  شدههساختی باشد. کاالی مستعمل یا دوباره واصلکلیه کاالی موضـوع قـرارداد باید نو ،  غیـر مستعمـل 

نی کاالی شخصات فچنانچه که م لیومستعمل بودن تجهیزات  در صورتهمچنین  نمونه آزمایشی ) پروتوتایپ ( پذیرفته نخواهد شد. 

 قراردادوع ـاالی مـوضکخـریـدار،  به دستورتوسط فروشنده ، مطابق مشخصات فنی قرارداد نباشد ، فروشنده متعهـداست  شدهلیتحو

 از طرف خریدار را پرداخت نماید.  شدهاعالمتعویض نموده و کلیه خسارت   را

 بازرسي  -41ماده 

ازرسی ، ب، تخب وی نمایندگان خریدار  یا بازرس منبازدید جهت  فروشنده مکلف است در مدت اجرای قرارداد تمهیدات الزم

 مبدأو حمل از  بندیستهبری ، ینده خریدار از اجزاء کاال ،انباردادسترسی به مدارک و اسناد موضوع قرارداد، نظارت و انجام آزمایش نما

 آورد . به عملکاالی موضوع قرارداد 

 یهاشیو آزما پس از گذراندن مراحل بازرسی و کنترل کیفیت و در حضور نماینده فنی خریدار مورد تست دیزل هاکلیه  -1-14

تحویل  رسدمیفنی خریدار  که به گواهی نمایندهو تست شیت  تأییدیهو ارائه  جلسهصورتقرارگرفته و بعد از تنظیم  مربوطه

 ایشان خواهد شد.

و مشخصات فنی  هانقشها ببرحسب مورد معیوب بوده و یا  کارگیریبهجنس یا  ازنظرکاالی موضوع قرارداد ،  کهیدرصورت -2-14

 اید ره نسبت به کق دارد حز پایان دوره تضمین ، مطابقت نداشته باشند ، خریدار تا قبل ا موردتوافققرارداد و استانداردهای 

ویض یا عقولی ، تعاقدام نماید. کاالی مذکور بایستی پس از اخطار کتبی به فروشنده ظرف مدت م هاآندرخواست اصالح 

 و مشخصات فنی قرارداد مطابقت نماید. هانقشهاصالح گردیده تا با 

   يبندبسته -51ماده 

رج در شرح )مندریدار استاندارد موردنظر خ طبق، از انجام بازرسی  پسکاالهای موضوع قرارداد را  فروشنده موظف است کلیه -1-15

 نماید.  یگذارو عالمت یبندبستهکاال( 

له اهیت  محموموجه به برای حمل و تحویل مطابق مندرجات قرارداد و ضمایم آن و با ت قرارداد رافروشنده ، کاالهای موضوع  -2-15

 نند.یه مصون  بمای و آماده خواهد کرد که از آسیب ضمن بارگیری ، حمل و تخلبندبسته، به نحوی و نوع وسیله حمل 

ی و حمل از قبیل آسیب به بندبستهعیب و نقص در طرز صحیح  هرگونهفروشنده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از 

قطعه )تعویض  قیاز طرو موظف است  باشدیم هاآن امثالو ی و تعرضات هوا و گازهای دیگر زدگزنگتجهیزات جانبی، نفوذ رطوبت و 

 را فراهم آورد.  رضایت وی( بر اساس نظر کارشناس خریدار معیوب
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تی که ت و تجهیزانصب خواهند شد همچنین قطعا ریگضربهو مجهز به  پالت چوبیموضوع قرارداد برای سهولت حمل ، روی چرخ یا 

  د.ی و حمل گردنگذارعالمتروشن و معلوم  به نحوی مطمئن دیگر بندبستهی چوبی یا هاصندوقممکن است مفقود گردند باید در 

  )Warranty )خدمات  پس از فروش  ( و   Guaranty  (ضمانت کاال  -61ماده 

  .                         باشدیمتوسط فروشنده گارانتی به شرح ذیل  کلیه کاالهای مورد معامله  -1-16

                                   ماه ...........        به مدت اندازیراهو  نصب خیاز تار                  ماه ...............    به مدت  به خریدار تحویل خیاز تار

ی آن ناش که معایب نسبت به جایگزینی کاالهای معیوبیو هزینه ، متعهد است بدون قید و شرط  گارانتی، در دوره فروشنده

اشی نارات وارده خسام و ، اقدیک هفتهمـدتـی اشد در ـوب بـرغـامــالح نــمص/هیاز عدم رعایت مشخصات فنی و یا بکار بردن مواد اول

اید دات خود عمل ننمزمینه به تعه نیرا جبران نماید. چنانچه فروشنده در ا به ازای هر روز 100،000،000معادل  از توقف تولید

 نیضممطالبات و ت از محلی باالسرپانزده درصد هزینه  عالوهبه مربوطه را یهانهینسبت به رفع عیب اقدام و هز ساً حق دارد رأ داریخر

 تحصیل نماید.  ،  صالحیذقانـونی سر و یا از طریق مراجع کفروشنده 

ر مذکوایام  لطو در دهفروشن.دخواهد بوی دوره گارانتی از انقضاپس  سال ................به میزان از فروشمدت خدمات پس   -2-16

 .  خواهد بودبابت پاسخگو  نیا از ومربوطه بوده  و خدمات مقطعاتبه تأمین کاال  موظف

 : وظایف و تعهدات فروشنده:71ماده 

 کار بردنه و از ب کلیه اجناس و لوازم مصرفی را مطابق با نظر و تأیید نماینده خریدار تهیه استفروشنده موظف  -1-17

 و مغایر با استانداردهای روز پرهیز نماید .  2زات درجه لوازم و تجهی

یض لوازم تعو منظوربهفروشنده مکلف به اجرای دستورات دستگاه نظارت و یا کارشناسان فنی مورد تأیید خریدار   -2-17

 گرددیمتعیین  معیوب در مهلتی که شدهانجامو تجهیزات و همچنین رفع نواقص و تجدید و یا اصالح کارهای 

ر ترتیبی هه ریدار ببه هزینه خود نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید در غیر این صورت خ ستیبایمو  باشدیم

پانزده  اضافهبهی مربوطه را هانهیهزو جمع  دینمایماقدام  رأساًکه مقتضی بداند نسبت به رفع معایب و نواقص 

  هد نمود. خوااز مراجع قانونی ذی صالح مطالبه  یافروشنده کسر مطالبات درصد باالسری به نحو مقتضی از 

 د.بنمای فروشنده موظف است همه گونه همکاری در رابطه با کاالی موضوع قرارداد را با نماینده خریدار -3-17

و داد که در قرار یاگونهفروشنده باید تمامی استانداردها ، موارد کیفیت و انتخاب اجناس و مواد اولیه مناسب را به -4-17

ه یدار رسانداطالع خر کتباً بهقبل از هر اقدام هرگونه عدول از موارد فوق را  رعایت نموده وقید گردیده ن آ میضما

 آن را بنماید. دییو تقاضای بررسی و تأ

ه خریدار بو کتباً طور مستمر کنترل نموده تحویل اجناس موضوع قرارداد را به  یبندفروشنده باید برنامه زمان -5-17

 .به عمل آورد  رعایت آن جهت در شش الزم راو کواعالم نماید 
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ه ست کلیفروشنده ملزم و موظف به اخذ مدارک فنی و رفع موانع جهت پیشبرد قرارداد خواهد بود بدیهی ا -6-17

ارداد وضوع قرمفازهای  تحویل درروندتاخیرات ناشی از عدم ارائه اطالعات فنی از سوی خریدار که به هر نحوی 

 واهد شد.ختحویل منظور  زمانمدتخریدار توسط فروشنده ، در  تأییدیه اخذ ایجاد  نماید با  تأخیر

 23 و 12 موادمفاد ق طب از ناحیه خریدار ،فروشنده ، شده عدم پذیرش دالیل ارائهو  ریتأخ صورت دربدیهی است  -7-17

 مل خواهد شد. ع

االهای روشنده(کف در تعهد)حمل  /پس از تحویل کاال نقایصی ناشی از تولید کهیدرصورت گرددیفروشنده متعهد م -8-17

ورد . آر را فراهم رضایت خریدا کهینحوموضوع قرارداد مشاهده گردد نسبت به مرتفع کردن آن اقدام نماید به

ده ـوشنرـوسط فـت یخ اعالم خریداراز تار پانزده روز شده حداکثر ظرف مدتنقایص مطرح کهیبدیهی است درصورت

درصد 15با احتساب  شده راانجام یهانهینسبت به رفع نواقص اقدام نموده و هز اندتویرتفع نگردد خریدار مـم

 ید.دیگر جبران نماقانونی ق طرسایریا ازتامین سپرده فروشنده  /از محل مطالبات  باالسری نهیهز

دار دریافت یـرا از خــرکاال که گواهی تحویل قطعی  گرددیشده تلقی مطور کامل انجامتعهدات فروشنده زمانی به -9-17

 نموده باشد. 

محل د در قطعات و اجزاء کاالی موضوع قراردا ستیبایمحسب نوع کاال  کهیدرصورت:  (ASSEMBLING) مونتاژ -10-17

دام خریدار اق موردنظردرزمان  به هزینه خود گردد فروشنده موظف است (ASSEMBLE)خریدار سرهم  معدن

 نماید. 

ف است طبق ، فروشنده موظ دیزل ها اندازیراهارشناس فنی فروشنده در زمان با توجه به لزوم حضور ک ی:اندازراه  -11-17

وطه ناس مربنمودن کارش مأمورقرارداد، نسبت به  میضمانظر خریدار و مشخصات فنی کاالی مندرج در اسناد و 

د ارداموضوع قری دیزل هاهر یک از  اندازیراهجهت  حضور و برطرف نمودن عیوب احتمالی در جریان عملیات 

غیر  وزهایرساعت در محدوده ساعات کاری خریدار در  5 دیزلاست به ازای هر  موظف اقدام نماید . فروشنده

ت بند جزو تعهدا این خریدار مستقر نماید. معدندر محل  یاندازراهنظارت بر   تعطیل کارشناس خود را جهت

 نخواهد داشت. ایمطالبهفروشنده بوده و در این خصوص 

 : معمول نماید ذیل به شرح را خدمات آموزشی متعهد استموزشی : فروشنده خدمات آ -12-17

مدارهای  ینقشه، ،  AS BUILT هاینقشهو  راتیرائه نقشه و مدارک مهندسی جهت تعما    .1-12-17

 (dwg,Eplan,Pdf ) خریدار مدنظر هایقالبدر  قدرت و فرمان و راهنمای استفاده از محصول

نصب و مابقی  مربوطهدرب تابلو کاور شده در صورتبه بایستمی دیزلمربوط به هر  خطیتکهای   ینقشهیک نسخه از : 16 تبصره

 قرار گیرد.  شدهتعبیهدر جعبه 

اب الب کتقدر  دستگاهمنفصله  ءشماره قطعه ، نقشه اجزا با ارائه کاتالوگ لیست قطعات یدکی .2-12-17

 ، جزوه و لوح فشرده و ..... 

  دوساله ارائه لیست قطعات یدکی مصرفی .3-12-17
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پیشنهادی   بندیزمان توسط خریدار مطابق با برنامه شدهمعرفیالزم به نفرات  هایآموزشارائه  .4-12-17

 غیر تعطیل. روزهایدر محدوده ساعات کاری خریدار در 

ست اانجام دهد ، موظف  شدهلیدر طراحی کاالهای تحواتی تغییر افزایش کارآئی ،  منظوربهچنانچه فروشنده ،  -13-17

 . ارائه دهدرا به خریدار  جایگزینی / اصالحی هندسی همراه با لیست قطعات یدکی م یهانقشه

و  مودهنپرداخترا  از قبیل حقوق گمرکی واردات کاال،مالیات و .....فروشنده اذعان دارد که کلیه عوارض مربوطه  -14-17

 خواهد نمود. 

ت ه رعایبخص باشد فروشنده موظف چنانچه در مواردی مشخصات فنی لوازم و تجهیزات پیشنهادی مبهم و نامش -15-17

 .  باشدیممشخصات فنی استاندارد و مورد تأیید نماینده  خریدار 

 .  باشدیمنک تجهیزات مصرفی مارفروشنده بدون تأیید کتبی خریدار مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین   -16-17

ا مرحله ته به نحوی کدیگر  ازیموردند و موار هاکنترلتهیه کلیه اجناس مصرفی از قبیل لوازم برقی . مکانیکی .  -17-17

 . باشدیمباشد به عهده فروشنده  اندازیراه وتحویل . مکمل عملیات نصب 

 عدم واگذاري به غیر -81ماده  

 ماید. بدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار ن تواندینمفروشنده 

 رداد     محرمانه بودن قرا -91ماده 

 اختیار در را هاآنده و محرمانه تلقی نمو را نیمابیاطالعات و مدارک مربوط به قرارداد فکلیه که  دینمایفروشنده تعهد م

د حاصل از و برابر سواستحقاق مطالبه خسارت به میزان دخریدار اثبات خالف ، در صورت  .قرار ندهد حقوقی سایر اشخاص حقیقی یا 

 هد داشت.این امر را خوا

 حل اختالف  -20ماده 

که ظرف مدت دو رصورتیکلیه اختالفاتی که ممکن است بین طرفین قرارداد بروز نماید)  اعم از اعتبار،تفسیر، اجرا و ..( د

رکز داوری وفصل نشود بر طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران در مهفته از اولین جلسه حل اختالف از طریق مذاکرات مستقیم حل

مذکور ،  االجرا خواهد بود. پیمانکار موظف است تا صدور رأی داورطرح بوده ورای صادره برای طرفین الزماق بازرگانی اصفهان قابلات

 تعهدات ناشی از این قرارداد را بدون وقفه و باکمال جدیت انجام دهد.
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ر                                                        فروشنده مهر و امضاء                                                                                                                                                                             مهر و امضاء خریدا

                                                                                                                                                                                            

     ( ) فورس ماژوررمترقبهیحوادث غ -21ماده 

این  داشته باشد.بینی و غیرقابل پیشگیری است که اراده طرفین در ایجاد یا استمرار آن نقش نپیشفورس ماژور شرایط غیرقابل

تواند با که  شرایط فورس ماژور به مدت دو هفته ادامه داشته باشد خریدار میشود درصورتیشرایط  باعث تعلیق تعهدات طرفین می

 اقدام نماید 23طبق ماده  ارسال اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد با  فروشنده

ورس ماژور های سیاسی و اقتصادی سایر کشورها مشمول شرایط ف،دستمزدها و نرخ ارز و تحریم ها و تورم نرخ:   افزایش 17تبصره

 نخواهد بود.

 :فسخ قرارداد: 22ماده 

 نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند: طرفهیک صورتبه توانددر موارد زیر کارفرما می

 .تعهداتدر انجام  تأخیر -1-22

 داد.قرار 2مطابق با پیوست شماره  و اجرایی نشدن بندهای ماده  رعایت نکردن استانداردهای فنی -2-22

 از انجام تعهدات مطابق با مفاد قراردادی. فروشندهعدول و قصور  هرگونه -3-22

 : نسخ قرارداد32ماده  

شده که سخه  تنظیمصفحه و دو ن 9در  قرارداد هستند که منضم به پیوست  4تبصره به همراه  17ماده و 32این قرارداد با 

 هرکدام حکم واحد دارند و تمام صفحات به امضای دو طرف رسیده است.  
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 :یشنهاددهندهپ مهر و امضاء  -انم -اتریخ

 

 

 

 

 

 1پیوست شماره 

 مشخصات فنی و خصوصی
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 :یشنهاددهندهپ مهر و امضاء  -انم -اتریخ

 

 

 مشخصات فنی

 ت فنی پیشنهادی فروشندهمشخصا مشخصات فنی مورد نظر خریدار شرح تجهیز  ردیف

 موتور دیزل 1

   TWD1643GE مدل Volvo Pentaموتور دیزل 

ساخت کشور سوئد دارای کلیه مشخصات و تجهیزات 

یستم های دیتا شیت اصلی سازنده، وایرینگ اصلی، س

 کنترل سرعت و کنترل هوشمند به همراه سنسورها

پیشنهاد خود  به انضمام دیتا شیت های مربوطه طی 

 پس از مهر و امضاء تمامی استانداردجدول در قالب 

 صفحات به پیوست اسناد مناقصه قراردهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژنراتور 2

ساخت کشور   HCI544Fمدل   Stamfordژنراتور 

کلیه مشخصات و تجهیزات دیتا شیت انگلیس دارای 

 اصلی سازنده،

3 
تابو کنترل دیزل 

 ژنراتور

  DeepSeaتابلو امرجنسی و میکروپروسسوری  با برد 

با قابلیت قطع  7320،7310،7220،7210مدل 

اضطراری، نمایش پارامترهای موتور و اعمال حفاظت 

 های اصلی موتور

 کلید بریکر برند اشنایدر و هیوندای تابلو بریکر قدرت 4

 کوپلینگ فابریک کوپلینگ دیزل 5

 لوازم جانبی  6

  وطهلرزه گیر و سایلنسر اگزوز، باتری و کابل های مرب

اتصال به استارت،باک سوخت و یک سری کامل فیلتر 

 مصرفی

 جانبی خدمات 7
استارت و راه اندازی دیزل، آموزش اولیه و دوره 

 گارانتی

  موارد انتخابی 8

 کاناپی،گرمکن موتور و گرمکن سوخت
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