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  حمل سنگ آهن  جهت انتخاب پيمانكار محدود مناقصه شرايط
 (سهامي عام)شركت سيمان هرمزگان

  :مناقصه موضوع - ١

طـرف قـرارداد  سـنگ آهـن معـدنمبدأ از شركت سيمان هرمزگان  سنگ آهن حمل از عبارت مناقصه موضوع
   مي باشد.  ماه حداكثر سهدر طي  تن ٣٠، ٠٠٠تقريبي به ميزان  منطقه تنگه زاغ بندرعباس واقع در  شركت

  :مناقصه اسناد -٢

و تمـامي صـفحات آن          گرديـده مناقصـه در كننـدگان شـركت به عنوان اسـناد مناقصـه تحويـلبه  ذيل اسناد
  مي بايست توسط شركت كنندگان در مناقصه مهر و امضاء گردد.

 مناقصه در شركت شرايط  -

 فرم تعهدنامه و پيشنهاد قيمت -

  :قيمت پيشنهاد ارائه نحوه  -٣

  تكميـل و  انجام موضـوع مناقصـه را پيشنهاد قيمت جدول باشند  مي موظف مناقصه در كنندگان شركت -٣-١
 مي باشد. ٠٧/٠٨/٩٩مورخ  چهار شنبهضمناً آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا آخر وقت اداري روز  .اعالم نمايند 

 و پاكت الك در و نموده امضاء و مهر كامل بطور را اسناد صفحات كليه بايد  مناقصه در كنندگان شركت -٣-٢
 .دريافت دارند  رسيد  نشاني هاي ذيل تحويل وبه يكي از  شده مهر

  .جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات ٤الف)استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 
 دفتر معاونت بازرگاني. ٣٧ب)تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان بهروز، باالتراز ميدان مينا، پالك 

 يا بدون تغيير مدارك و اسناد كليه و شده كامل كنندگان شركت توسط  بايد  شده ارسال اقصهمن فرمهاي  -٣-٣

 .گردند  مسترد مناقصه گزار به اي جمله يا رقم نمودن اضافه يا حذف

 در آن منـدرج متن كليه قبول بمنزله باشند، نشده مهر يا و امضاء مدارك صفحات از برخي صورتيكه در -٣-٤

 .داشت نخواهد  آنها تغيير يا و تفسير يا و نفي به نسبت حقي وي و شده تلقي كنندگان شركت توسط 

          داشـته باشـند، اسـناد در منـدرج متـون بـا ارتبـاط در سـؤالي صـورتيكه در مناقصـه به شدگان دعوت -٣-٥
دريافـت  كتبـي پاسـخ و سـؤال مناقصه گـزار از كتباً آگهي، انتشار از روز پس ٧ظرف مدت  حداكثر توانند  مي

 .نمايند 

 تفسير، اضافه تغيير، به الزامي صورتيكه در و نبوده مستند  مناقصه گزار طرف از شده عنوان شفاهي موارد  -٣-٦

 شـركت كننـدگان اطـالع بـه مناقصه گـزار توسط  كتباً موارد اينگونه باشد، مناقصه اسناد از مواردي كسر و يا

 .شد  خواهد  ارسال آنها آدرس  به و شده رسانده
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 زمان مناقصه تمديد  يا و مناقصه اسناد به مواردي كاستن يا و افزودن ، نظر تجديد  به مختار مناقصه گزار  -٣-٧

 مخـدوش  يا و خورده خط  وجه هيچ به نبايد  شده درج هاي قيمت . باشد  مي مناقصه مدت يافتن پايان از قبل

 . باشد 

دفتـر  زيـر بـه شـرح بـه جداگانه پاكت سه در را خود پيشنهادات بايد  مناقصه در كنندگان شركت -٣-٨
 رسيد  و تحويل نموده ٣-٢و يا واحد تداركات كارخانه به نشاني هاي مندرج در بند  معاونت بازرگاني در تهران

 .دارند  دريافت

 : حاوي "الف"پاكت 

  به يكي از دو روش ذيل مي بايست به مناقصه گزار ارائه گردد:  مناقصه در شركتتضمين 
( هفتصـد ميليـون  ٧٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠به مبلغ  ( داراي كد رهگيري سپام از بانك مركزي ) بانكي ضمانتنامه -١

  . تمديد  قابل ماه اعتبار و سه حداقل باريال ) 
در وجه شركت سيمان  ريال ( دو ميليارد ريال ) ٢، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠يك فقره چك شركتي معتبر به مبلغ   -٢

  ) و بدون تاريخ.  ديگر هرمزگان ( بدون هيچگونه متن اضافه
 : حاوي" ب "پاكت

  مناقصه. در شركت شرايط  -١

رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضاي مجـاز  -٢
 مالي و تعهد آور در زمان تسليم پيشنهاد اين مناقصه.پيشنهاد دهنده براي اسناد 

 قرارداد، اسناد مالي و تعهد آور .   جهت انعقادمدارك هويتي دارندگان امضاي مجاز  -٣

 . كارفرما رضايتنامه همراه به گذشته سال سه طي قبلي منعقده قراردادهاي و كاري سوابق -٤

 .صالحيت تأييديه -٥

 .پيشنهادي كار انجام در مالي و عملياتي توان بر دال مداركي -٦

   حاوي: "ج" پاكت
  . گردند  تكميل دهنده پيشنهاد شركت بوسيله بايست پيوست كه مي جدول مطابق قيمت فرم پيشنهاد

  :مناقصه اسناد استرداد و كار شرايط درباره  اطالعاتي -٤

  .باشد  معتبر پيشنهادات ارائه مهلت اتمام زمان از روز ٣٠ حداقلشده، بايستي  ارائه قيمت پيشنهاد -٤-١
 .باشند  نمي بررسي قابل ،و مهر امضاء فاقد  مشروط يا مخدوش و تحويلي اسناد -٤-٢
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مـورد  كار حجم و مناقصه موضوع انجام مورد در كامل و كافي اطالعات بايد  مناقصه در كنندگان شركت -٤-٣
 آنهـا آگـاهي بـه و نموده آوري جمع را كار انجام براي مناقصه در مؤثر پارامترهاي و موارد كليه خالصه و نظر

 .بود نخواهد  پذيرفته مناقصه در كنندگان شركت جانب از عذري هيچ لذا باشند، داشته كامل

     و نداشـته مناقصـه گـزار بـه آنهـا تحويـل از پـس را خود اسناد مطالبه حق مناقصه در كنندگان شركت -٤-٤
 .نمايند  اعمال آنها در تغييراتيتوانند  نمي

تلقي  مناقصه اسناد در مندرج شرايط  كليه قبول بمنزله مناقصه در كنندگان شركت توسط  پيشنهاد ارائه -٤-٥
  .گردد مي

  :آنها قرائت و ها پيشنهاد گشايش نحوه   -٥

 معامالت باز كميسيون در پيشنهادها تسليم مهلت انقضاي تاريخ از هفته يك مدت ظرف پيشنهادها كليه  -٥-١

 . گردد مي مقتضي اعالم مهلت در مناقصه نتيجه ، اسناد تمامي صحت احراز صورت در و گردد مي قرائت و

 يشنهادپگردد،   مشاهده آنها در نقصي يا و نبوده پاكت (الف) و (ب) كامل در موجود مدارك صورتيكه در  -٥-٢

 .شود نمي پاكت (ج)  باز و گردد مي تلقي مردود مربوطه

 داده اثر ترتيب مشروط، مخدوش و مبهم پيشنهادهاي به باشد. شرط و قيد  بدون و كامل بايد  پيشنهادها  -٥-٣

 .نمي شود

  :ها پيشنهاد رد يا و انتخاب -٦

 در تعهـدي و مجـاز و مختـار بـوده پيشـنهادها و يا تمامي يك هر رد يا و قبول به مختار مجاز و مناقصه گزار

 حـق كننـدگان شـركت از يـك هـيچ و داشت نخواهد  نموده، ارائه را ترين قيمت پائين كه پيشنهادي انتخاب

برنده  انتخاب در عامل مهمترين و داشت نخواهند  را مناقصه برنده انتخاب و نحوه خود پيشنهاد درباره استفسار
 .باشد  مي كار وي سابقه و تجربه مناقصه

  :قرارداد عقد نحوه  -٧

 ارزيـابي قـرار و بررسـي مورد مناقصه اسناد و مدارك شده، پيشنهاد هاي قيمت قرائت و پاكات گشايش از بعد 

 قـرارداد عقد  انجام براي كننده مربوطه شركت از و شده واقع قبول مورد پيشنهاد ترين مناسب و گرفت خواهد 

  .آمد  خواهد  بعمل دعوت
  :آن نظائر و عوارض بيمه، ماليات،  -٨

 و كـار قـوانين كليه باشد، مي پيمانكاري انجام موضوع اين مناقصه از طريق انعقاد قرارداد اينكه به توجه با
 امـور وزارت و اجتمـاعي امور و كار وزارت طرف از صادره هاي بخشنامه وآخرين اجتماعي بيمه و كارگري

 و بيمه جمله از گيرد، تعلق قرارداد اين به فوق قوانين اجراي اثر در كه هرگونه پرداختي و دارائي و اقتصاد
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بديهي است تسويه حسـاب  .خواهد گرديد  پرداخت ذيربط  سازمانهاي وجه در و پيمانكار بوده بعهده ماليات
  نهائي با پيمانكار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. 

  :آن استرداد نحوه  و مناقصه در شركت نامه ضمانت -٩

  به يكي از دو روش ذيل مي بايست به مناقصه گزار ارائه گردد:  مناقصه در شركتتضمين  -٩-١
( هفتصـد  ٧٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠( داراي كد رهگيري سپام از بانـك مركـزي ) بـه مبلـغ  بانكي ضمانتنامه -٩-١-١

  . تمديد  قابل ماه اعتبار و سه حداقل باميليون ريال ) 
در وجه شـركت  ريال ( دو ميليارد ريال ) ٢، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠يك فقره چك شركتي معتبر به مبلغ   -٩-١-٢

  ) و بدون تاريخ.  ديگر سيمان هرمزگان ( بدون هيچگونه متن اضافه
 مسترد خواهـد  بررسي از پس نباشند  مناقصه دوم تا اول برنده نفرات جزء كه كنندگاني شركت تضمين -٩-٢ 

 .گرديد 

 .خواهدشد  وي مسترد به ، مناقصه اول برنده با قرارداد عقد  از پس نيز برنده دوم تضمين -٩-٣

   موضـوع ( مناقصه در شركت بابت شده ارائه تضمين قرارداد، انعقاد از پس روز ١٥ مدت حداكثر ظرف -٩-٤

  .گردد مي مسترد مناقصه برنده به تعهدات انجام تضمين دريافت ازاء در ) ٩-١بند 

يـا  نامـه ضـمانت تهيـه بـه نسـبت فـوق بند  در شده اشاره مدت ظرف نتواند  مناقصه برنده صورتيكه در -٩-٥
 خـود نفـع را بـه مناقصـه در شركت تضمين كه است مختار كارفرما ، نمايد  اقدام تعهدات انجام معتبر تضمين

 و سـلب خـود را از اقدام اين به نسبت اعتراض گونه هر حق خصوص اين در مناقصه برنده ضمناً و نمايد  ضبط 
 .نمايد  مي اسقاط

جهـت  وي بـه كميسيون معـامالت نتيجه اعالم تاريخ از هفته يك مدت ظرف مناقصه برنده صورتيكه در -٩-٦
قرارداد  انعقاد به نسبت و ضبط  مناقصه گزار نفع به وي مناقصه در شركت تضمين ننمايد، مراجعه قرارداد امضاء

 ايـن قرارداد موضوع انعقاد عدم ) و ٩-٥بند  (موضوعتضمين  ارائه عدم است بديهي خواهدشد. اقدام دوم نفر با

 .است ساري و جاري نيز نفردوم مورد در بند 

 ساير شرايط: -١٠

پيمانكار موظف است در صورت اعالم قبلي كارفرما پس از خاتمه مدت قرارداد و تا انعقاد قرارداد جديد   -١٠-١
 ماه با شرايط مندرج در قرارداد فعلي به ادامه فعاليت مبادرت نمايد. دوحداكثر تا 

 ندارد.  بدون اطالع و موافقت كارفرما رابرنده مناقصه حق واگذاري موضوع مناقصه به غير  -١٠-٢

ارائه پيشنهاد هيچگونه حقي را براي شركت كننده در مناقصه ايجاد نخواهد نمود و به پيشنهادهايي كه   -١٠-٣
  بعداز مدت مقرر واصل شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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  :مناقصه مدارك و اسناد امضاي و مهر -١١

 بايد  ها قيمت فرم تعهدنامه و پيشنهاد ، مناقصه در شركت شرايط  شامل: مناقصه اسناد و مدارك صفحات كليه

 .رددگ شركت مهر به ممهور و رسيده"شركت پيشنهاد دهنده در امضاء حق ارندگاند"امضاي به

  
 

  پيشنهاد دهنده             مناقصه گزار 
  ..................................................................      شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام)
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  « فرم تعهدنـامه و پيشنهاد قيمت » 
طرف قرارداد با   سنگ آهن معدن مبدأ از  سنگ آهن شركت سيمان هرمزگان  حمل محدودمربوط به مناقصه  

  حداكثر    در طي تن  ٣٠،  ٠٠٠تقريبي به ميزان  منطقه تنگه زاغ بندرعباس واقع در   شركت سيمان هرمزگان
    ماه  سه

  
ــت : ....................... ــماره ثبـ ــه شـ ــركت: ......................................... بـ ــن شـ ــي  در ..................................... ايـ ــه ملـ و شناسـ

نمايندگي ............................. بعنوان ............................   به  ................................................ و  كد اقتصادي ...........................................
.......................................... ضــمن ............................................................................................................. تلفــن ..........بــه نشــاني .......

ود را شــنهاد   خــ و قبول كليه شرايط مندرج در آن، بدينوسيله پي  "برگ شرايط شركت در مناقصه عمومي "    مطالعه
  به شرح ذيل اعالم مي نمايد : 

  
براي توسط كاميون هاي كمپرسي  در موضوع مناقصه    سنگ آهنحق الزحمه پيمانكار جهت حمل محموله هاي     الف)

 ريال. ....................................................... ريال و به حروف...........................................   هرتن به عدد

 توجه:

 .در قيمت هاي اعالم شده فوق ماليات بر ارزش افزوده محاسبه و لحاظ نگرديده است  
اين شركت تعهد مي نمايد در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم حضور براي انعقاد قرارداد ظرف ضمناً  

پس از ابالغ شركت سيمان هرمزگان ، نسبت به وجه سپرده شركت در مناقصه خود هيچگونـه مدت يك هفته  
بـه  ادعائي نداشته و با امضاء اين تعهدنامه شركت سيمان هرمزگان اختيار دارد در خصوص ضبط سپرده مذكور

  اقدام نمايد. نفع خود

                
 تاريخ:                            ام و نام خانوادگي نماينده:ن                  

  
                      مهر و امضاء:              نام شركت پيمانكار :                 

  
  
  
  


