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   تولید  وطاجراي عملیات نسوز کاري خط جهت انتخاب پیمانکار  عمومی مناقصه شرایط
   )سهامی عام(شرکت سیمان هرمزگان  
  :مناقصه موضوع - 1

کارخانه سیمان  خطوط تولیدعملیات نسوز کاري در مقاطع زمانی و مناطقی از از  عبارت مناقصه موضوع
آجر چینی کولر ، هود ، داکت هواي ثالثیه ، سیکلون ها  :شامل به مقدار مشخص شده تقریبی ذیل که هرمزگان

       انکر زنی ، اسلب گذاري ، قالب بندي ، ( بتن ریزي و کلیه فعالیتهاي مربوط به آن ،  ...و رایزر داکتها و 
در کلیه نقاط دپارتمان پخت و آسیاب مواد خام ) کلیه موارد مرتبط با نسوزکاريبتن ریزي و بازکردن قالب و 

آجر چینی کوره و لکه گیري و  ، ...)کوره ، هود ، کولر ، پیش گرمکن ، داکت ثالثیه ، داکتها ، رایزر داکتها و(
   .می باشد .. )..جوشکاري نبشی ، بولت ، آماده سازي سطح ، برش آجر و(کلیه فعالیت هاي مرتبط به آن 

 :مناقصه اسناد - 2

و تمامی صفحات  بودهبه عنوان اسناد مناقصه  ،گردد می تحویل مناقصه در کنندگان شرکت به  که ذیل اسناد
 .آن می بایست توسط شرکت کنندگان در مناقصه مهر و امضاء گردد

 مناقصه شرایط   -     
 قرارداد پیش نویس -
 فرم تعهدنامه و پیشنهاد قیمت -

  :قیمت پیشنهاد ارائه نحوه - 3
اعـالم    انجـام موضـوع مناقصـه را    پیشنهاد قیمـت  جدول باشند می موظف مناقصه در کنندگان شرکت -1-3

 .می باشد 08/08/1400مورخ  شنبهضمناً آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا آخر وقت اداري روز  .نمایند

 متر 100 نسوز کاري کوره هاي خط یک و دو 1
 کیلوگرم 14000 نسوز کاري گریت  کوره هاي خط یک و دو 2
 کیلوگرم 110000 نسوز کاري پیش گرمکن  کوره هاي خط یک و دو 3

4 
 24قالب بندي و برشکاري بصورت . جوشکاري جهت پاکسازي انکر قدیمی نصب انکر جدید

 روز 18ساعته  12دو شیفت کاري ساعته در 
 )پیش نویس قرارداد  8-4ساعته طبق بند  12نفر در هر شیفت  2ساعت یا  24نفر در  4(

 نفر ساعت 864
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پاکت  در و نموده امضاء و مهر کامل بطور را اسناد صفحات کلیه می بایست مناقصه در کنندگان شرکت -2-3
 .دارنددریافت  رسید به یکی از نشانی هاي ذیل تحویل و شده مهر و الك
 جاده بندرلنگه، کارخانه سیمان هرمزگان، واحد تدارکات 4استان هرمزگان، شهرستان بندرخمیر، کیلومتر ) الف
دفتـر معاونـت    37، بـاالتراز میـدان مینـا، پـالك     شهید سـنجابی تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان )ب

 .بازرگانی
 یا بدون تغییر مدارك و اسناد کلیه و شده کامل کنندگان شرکت توسط باید شده ارسال مناقصه فرمهاي -3-3

 .گردند مسترد مناقصه گزار به اي جمله یا رقم نمودن اضافه یا حذف
 در آن مندرج متن کلیه قبول بمنزله باشند، نشده مهر یا و امضاء مدارك صفحات از برخی صورتیکه در -4-3

 .داشت نخواهد آنها تغییر یا و تفسیر یا و نفی به نسبت حقی وي و شده تلقی کنندگان شرکت توسط
          داشـته باشـند،   اسـناد  در منـدرج  متـون  بـا  ارتبـاط  در سـؤالی  صـورتیکه  در مناقصه به شدگان دعوت -5-3

دریافـت   کتبی پاسخ و سؤال مناقصه گزار از کتباً آگهی، انتشار از روز پس هفتظرف مدت  حداکثر توانند می
 .نمایند

 تفسیر، اضافه تغییر، به الزامی صورتیکه در و نبوده مستند مناقصه گزار طرف از شده عنوان شفاهی موارد -6-3
 شـرکت کننـدگان   اطـالع  بـه  مناقصه گـزار  توسط کتباً موارد اینگونه باشد، مناقصه اسناد از مواردي کسر و یا

 .شد خواهد ارسال آنها آدرس به و شده رسانده
 زمان مناقصه تمدید یا و مناقصه اسناد به مواردي کاستن یا و افزودن ، نظر تجدید به مختار مناقصه گزار -7-3

 و رقـم  با کار قیمت کل بصورت را قیمتها باید دهندگان پیشنهاد . باشد می مناقصه مدت یافتن پایان از قبل
 و خورده خط وجه هیچ به نباید شده درج هاي قیمت. نمایند کامل نیز را شده ارائه قیمت و نموده درج حروف

 . باشد مخدوش یا
دفتـر معاونـت    زیر به شرح به جداگانه پاکت سه در را خود پیشنهادات باید مناقصه در کنندگان شرکت -8-3

 دریافت رسید و تحویل نموده 3-2و یا واحد تدارکات کارخانه به نشانی هاي مندرج در بند  بازرگانی در تهران
 .دارند
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 : حاوي "الف"پاکت 
 بـه  بایسـت  مـی   که باشد می )میلیون ریال  پانصد(  ریال 500، 000، 000 مبلغ ،مناقصه در شرکت تضمین

 یا و تمدید قابل ماه اعتبار و سه حداقل با )داراي کد رهگیري سپام از بانک مرکزي (  بانکی صورت ضمانتنامه
 )باشد نمی قبول مورد عادي چک. (ودش ارائه گزار مناقصه به یبانک رمز دار بصورت چک

 : حاوي" ب "پاکت
  .مناقصه شرایطفرم  -1

رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی حاوي آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاي مجـاز   -2
 .پیشنهاد دهنده براي اسناد مالی و تعهد آور در زمان تسلیم پیشنهاد این مناقصه

 .  مدارك هویتی دارندگان امضاي مجاز براي قرارداد، اسناد مالی و تعهد آور  -3
 . کارفرما رضایتنامه همراه به گذشته سال سه طی قبلی منعقده قراردادهاي و کاري سوابق -4
 .صالحیت تأییدیه -5
 .پیشنهادي کار انجام در مالی و عملیاتی توان بر دال مدارکی -6
 .قرارداد پیش نویس -7

   :حاوي "ج" پاکت
 . گردند تکمیل دهنده پیشنهاد شرکت بوسیله بایست پیوست که می جدول مطابق قیمت فرم پیشنهاد

  :مناقصه اسناد استرداد و کار شرایط درباره اطالعاتی - 4
 .باشد معتبر پیشنهادات ارائه مهلت اتمام زمان از روز 60 حداقلشده، بایستی  ارائه قیمت پیشنهاد -1-4
 .باشند نمی بررسی قابل ،و مهر امضاء فاقد مشروط یا مخدوش و تحویلی اسناد -2-4
مـورد   کار حجم و مناقصه موضوع انجام مورد در کامل و کافی اطالعات باید مناقصه در کنندگان شرکت -3-4

 آگـاهی آنهـا   بـه  و نموده آوري جمع را کار انجام براي مناقصه در مؤثر پارامترهاي و موارد کلیه خالصه و نظر
 .بود نخواهد پذیرفته مناقصه در کنندگان شرکت جانب از عذري هیچ لذا باشند، داشته کامل

     و نداشـته  مناقصـه گـزار   بـه  آنهـا  تحویـل  از پس را خود اسناد مطالبه حق مناقصه در کنندگان شرکت -4-4
 .نمایند اعمال آنها در توانند تغییراتی نمی

تلقی  مناقصه اسناد در مندرج شرایط کلیه قبول بمنزله مناقصه در کنندگان شرکت توسط پیشنهاد ارائه -5-4
  .گردد می
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  :آنها قرائت و ها پیشنهاد گشایش نحوه - 5
 و معامالت باز کمیسیون در پیشنهادها تسلیم مهلت انقضاي تاریخ از ده روز مدت ظرف پیشنهادها کلیه -1-5

 . گردد می مقتضی اعالم مهلت در مناقصه نتیجه ، اسناد تمامی صحت احراز صورت در و گردد می قرائت
 یشنهادپگردد،  مشاهده آنها در نقصی یا و نبوده کامل) ب(و ) الف(پاکت  در موجود مدارك صورتیکه در -2-5

 .شود نمی باز)  ج(پاکت  و گردد می تلقی مردود مربوطه
 داده اثر ترتیب مشروط، مخدوش و مبهم پیشنهادهاي به .باشد شرط و قید بدون و کامل باید پیشنهادها -3-5

 .نمی شود
  :ها پیشنهاد رد یا و انتخاب - 6

 در تعهـدي  و مجـاز و مختـار بـوده    پیشـنهادها  و یا تمامی یک هر رد یا و قبول به مختار مجاز و مناقصه گزار
 حـق  کننـدگان  شـرکت  از یـک  هـیچ  و داشت نخواهد نموده، ارائه را ترین قیمت پائین که پیشنهادي انتخاب
برنده  انتخاب در عامل مهمترین و داشت نخواهند را مناقصه برنده انتخاب و نحوه خود پیشنهاد درباره استفسار
 .باشد می کار وي سابقه و تجربه مناقصه

  :قرارداد عقد نحوه - 7
 ارزیـابی قـرار   و بررسی مورد مناقصه اسناد و مدارك شده، پیشنهاد هاي قیمت قرائت و پاکات گشایش از بعد

 قرارداد عقد انجام براي کننده مربوطه شرکت از و شده واقع قبول مورد پیشنهاد ترین مناسب و گرفت خواهد
 .آمد خواهد بعمل دعوت

  :آن نظائر و عوارض بیمه، مالیات، - 8
 و کـار  قوانین کلیه باشد، می پیمانکاري انجام موضوع این مناقصه از طریق انعقاد قرارداد اینکه به توجه با

 امـور  وزارت و اجتماعی امور و کار وزارت طرف از صادره هاي بخشنامه وآخرین اجتماعی بیمه و کارگري
 و بیمه جمله از گیرد، تعلق قرارداد این به فوق قوانین اجراي اثر در که هرگونه پرداختی و دارائی و اقتصاد
و پیمانکار موظف اسـت در   خواهد گردید پرداخت ذیربط سازمانهاي وجه در و پیمانکار بوده بعهده مالیات

 . قیمت پیشنهادي خود اینگونه موارد را در نظر بگیرد
  :آن استرداد نحوه و مناقصه در شرکت تضمین - 9
 بـه  مناقصـه  در شـرکت  تضـمین  بعنـوان  ریال 500، 000، 000 مبلغ باید مناقصه در کنندگان شرکت -1-9

سه ماه  داراي حداقل شرط، و قید بدون )داراي کد رهگیري سپام از بانک مرکزي (  بانکی نامه ضمانت صورت
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 پیشـنهاد  ضـمیمه  ، را)باشد نمی قبول مورد عادي چک( یبانک رمز دار بصورت چک یا و تمدید قابل اعتبار و
 .بنمایند خود

 مسترد خواهـد  بررسی از پس نباشند مناقصه دوم تا اول برنده نفرات جزء که کنندگانی شرکت تضمین -2-9
 .گردید

 .خواهدشد وي مسترد به ، مناقصه اول برنده با قرارداد عقد از پس نیز برنده دوم تضمین -3-9
  موضوع ( مناقصه در شرکت بابت شده ارائه ضمانت قرارداد، انعقاد از پس روز بیست مدت اکثر حد ظرف -4-9
 حسـن  ضـمانت  .گـردد  مـی  مسترد مناقصه برنده به تعهدات اجراي حسن تضمین دریافت ازاء در ) 9-1بند  

 الزم پیمانکـار  براي تصمیم کارفرما و باشد درصد مبلغ تقریبی کل قرارداد می بیستبه میزان  تعهدات اجراي
 .باشد می االجراء

 حسن معتبر تضمین تهیه به نسبت فوق بند در شده اشاره مدت ظرف نتواند مناقصه برنده صورتیکه در -5-9
 و نماید ضبط خود نفع را به مناقصه در شرکت نامه ضمانت که است مختار کارفرما نماید اقدام تعهدات اجراي
          اسـقاط  و سلب خود را از اقدام این به نسبت اعتراض گونه هر حق خصوص این در مناقصه برنده ضمناً
 .نماید می

جهـت   وي بـه  کمیسیون معامالت نتیجه اعالم تاریخ از هفته یک مدت ظرف مناقصه برنده صورتیکه در -6-9
قرارداد  انعقاد به نسبت و ضبط مناقصه گزار نفع به وي مناقصه در شرکت تضمین ننماید، مراجعه قرارداد امضاء

 این قرارداد موضوع انعقاد عدم و)  9-5بند  موضوع(تضمین  ارائه عدم است بدیهی .خواهدشد اقدام دوم نفر با
 .است ساري و جاري نیز نفردوم مورد در بند
 :سایر شرایط - 10
کارفرما هیچ گونه تعهد استخدامی یا استخدام دائم نسبت بـه پرسـنل پیمانکـار نداشـته و مسـئولیت        -1-10

 .تعهدات و یا تبعات ناشی از آن کالً به عهده پیمانکار می باشد
پیمانکار بایستی توانائی پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایاي کارکنان موضوع مناقصه را داشته باشد  -2-10

 . تا در صورت تأخیر در پرداخت توسط کارفرما، خللی در روند امور جاري شرکت ایجاد نگردد
 . برنده مناقصه حق واگذاري موضوع مناقصه را به غیر تحت هیچ شرایطی ندارد -3-10
ارائه پیشنهاد هیچگونه حقی را براي شرکت کننده در مناقصه ایجاد نخواهد نمود و به پیشنهادهایی که  -4-10

 .بعداز مدت مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد
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  :مناقصه مدارك و اسناد امضاي و مهر - 11
 فرم تعهدنامـه و پیشـنهاد   قرارداد طرح، مناقصه در شرکت شرایط :شامل مناقصه اسناد و مدارك صفحات کلیه

 .رددگ شرکت مهر به ممهور و رسیده"شرکت پیشنهاد دهنده در امضاء حق ارندگاند"امضاي به باید ها قیمت
 

 
  پیشنهاد دهنده            مناقصه گزار
  ..................................................................      )سهامی عام(شرکت سیمان هرمزگان
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 »فرم تعهدنـامه و پیشنهاد قیمت « 
 )سهامی عام(کاري خطوط تولید شرکت سیمان هرمزگان نسوزاجراي عملیات  عمومیمربوط به مناقصه 

و شناســـه ملـــی  .....................................در  : .......................بـــه شـــماره ثبـــت : ......................................... ایـــن شـــرکت
............................  بعنوان ............................. نمایندگی  به ...........................................و  کد اقتصادي ................................................ 

ضـمن  .................................................... تلفـن  ............................................................................................................. .......به نشـانی  
د را وپیشـنهاد   خـ  و قبول کلیه شرایط مندرج در آن، بدینوسیله  "عمومیبرگ شرایط شرکت در مناقصه "  مطالعه

     : به شرح ذیل اعالم می نماید

شرکت تعهد می نماید در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم حضور براي انعقاد قرارداد ظرف این ضمناً 
مدت یک هفته پس از ابالغ شرکت سیمان هرمزگان ، نسبت به وجه سپرده شرکت در مناقصه خود هیچگونـه  

بـه   ده مذکورادعائی نداشته و با امضاء این تعهدنامه شرکت سیمان هرمزگان اختیار دارد در خصوص ضبط سپر
 .اقدام نماید نفع خود

 :تاریخ                :ام و نام خانوادگی نمایندهن                     
  
                      :مهر و امضاء              :نام شرکت پیمانکار                  

یف
رد

 

 واحد مقدار شرح کاال 

 این قسمت توسط شرکت کننده در مناقصه تکمیل می گردد

 ریال - قیمت واحد کاال

 ریال- قیمت کل
مالیات بر ارزش  هر عدد

 افزوده

قیمت کاال بعالوه 
 ارزش افزوده

     متر 100 نسوز کاري کوره هاي خط یک و دو 1

     کیلوگرم 14000 نسوز کاري گریت  کوره هاي خط یک و دو 2

     کیلوگرم 110000 نسوز کاري پیش گرمکن  کوره هاي خط یک و دو 3

4 

جوشکاري جهت پاکسازي انکر قدیمی نصب انکر 
ساعته در  24قالب بندي و برشکاري بصورت . جدید

 روز 18ساعته  12دو شیفت کاري 
ساعته  12نفر در هر شیفت  2ساعت یا  24نفر در  4(

 )پیش نویس قرارداد  8-4طبق بند 

نفر  864
     ساعت

   مبلغ کل 5
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 قراردادپیش نویس 

در اداره ثبت شرکتهاي  46412ثبت شده به شماره  )سهامی عام( شرکت سیمان هرمزگاناین قرارداد بین 
مدیره  هیأت یکی از اعضايو  عضو هیأت مدیره و مدیرعاملبه عنوان ............................. تهران به نمایندگی آقاي 

ره تلفن به شما 37تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، باالتر از میدان مینا، پالك : به نشانی و
 و شرکت نـامیده میشود از یکطـرف »کارفرما« که ازاین پس در این قـرارداد اختصـاراً 22904985

و کد اقتصادي ................................. داراي شناسه ملی  .............................به شماره ثبت ........................................... 
 ................................................: به نشانی .......................به عنوان  .................... آقاي  به نمایندگیو ....................... ..........

نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می  »پیمانکار«کـه از این پس درایـن قـرارداد اختصاراً 
 : د و طرفین متعهد و ملزم به اجراي دقیق مفاد آن می باشندگرد

  موضوع قرارداد - 1ماده 
عملیات نسوز کاري در مقاطع زمانی و مناطقی از خطوط تولید کارخانه سیمان عبارت از موضوع قرارداد 

آجر چینی کولر ، هود ، داکت هواي ثالثیه ، سیکلون ها  :هرمزگان به مقدار مشخص شده تقریبی ذیل که شامل
انکر زنی ، اسلب گذاري ، قالب بندي ،        ( بتن ریزي و کلیه فعالیتهاي مربوط به آن ،  ...و رایزر داکتها و 

 در کلیه نقاط دپارتمان پخت و آسیاب مواد خام) بتن ریزي و بازکردن قالب و کلیه موارد مرتبط با نسوزکاري
آجر چینی کوره و لکه گیري و ،  ...)کوره ، هود ، کولر ، پیش گرمکن ، داکت ثالثیه ، داکتها ، رایزر داکتها و(

 .  می باشد .... )جوشکاري نبشی ، بولت ، آماده سازي سطح ، برش آجر و(کلیه فعالیت هاي مرتبط به آن 

  
  

 متر 100 نسوز کاري کوره هاي خط یک و دو 1
 کیلوگرم 14000 گریت  کوره هاي خط یک و دونسوز کاري  2
 کیلوگرم 110000 نسوز کاري پیش گرمکن  کوره هاي خط یک و دو 3

4 
 24قالب بندي و برشکاري بصورت . جوشکاري جهت پاکسازي انکر قدیمی نصب انکر جدید

 روز 18ساعته  12ساعته در دو شیفت کاري 
 )پیش نویس قرارداد  8-4ساعته طبق بند  12نفر در هر شیفت  2ساعت یا  24نفر در  4(

نفر  864
 ساعت
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   مدت قرارداد - 2ماده 

طی  موضوع قرارداد عملیات اجرائی لذا .می باشد ..............اعالم کتبی کارفرما به مدت ت قرارداد از تاریخ دم
با ابالغ کتبی کارفرما که این ابالغ می تواند فقط یک بار و یا به دفعات تکرار شود ، آغاز و تا پایان آن  آنمدت 

مرحله از نسوزکاري ادامه خواهد داشت و در نهایت مدت زمان اجراي عملیات موضوع قرارداد تابع عملیات 
  .اجرایی و دفعات ابالغ نسوزکاري خواهد بود

  دمبلغ قراردا - 3ماده 
که به شرح جدول  می باشدریال ..................................  آن جمعاًبراي انجام کامل موضوع  قرارداد کل تقریبی مبلغ
  .محاسبه شده است  ذیل

 
کاهش یا % 25را تا میزان ) قرارداد  3مقادیر مندرج در جدول ماده ( کارفرما می تواند مقادیر قرارداد  : 1تبصره 

بدیهی است با افزایش و .  افزایش دهد و پیمانکار ملزم به انجام کار بر اساس ریز قیمتهاي توافق شده می باشد 
  . خواهد یافت یا کاهش مقدار قرارداد ، مبلغ قرارداد نیز متناسباً تغییر 

مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی در تعهد کارفرما می باشد کـه  :  2تبصره 
 . پیمانکار بایستی ذیل فاکتورهاي خود مراتب را ذکر نماید

وضعیت پیمانکار بهاي کل قرارداد و آخرین صورت % 5قانون تامین اجتماعی، پرداخت  38طبق ماده :  3تبصره 
پس از ارائه آن به پیمانکار مسترد  موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که

   . خواهد شد 

 ریال-قیمت کل ریال-قیمت واحد مقدار شرح عملیات ردیف
  متر 100 نسوز کاري کوره هاي خط یک و دو 1
  کیلوگرم 14000 نسوز کاري گریت  کوره هاي خط یک و دو 2
  کیلوگرم 110000 نسوز کاري پیش گرمکن  کوره هاي خط یک و دو 3

4 

قالب بندي و  .جوشکاري جهت پاکسازي انکر قدیمی نصب انکر جدید
 روز 18ساعته  12ساعته در دو شیفت کاري  24برشکاري بصورت 

 8-4ساعته طبق بند  12نفر در هر شیفت  2ساعت یا  24نفر در  4(
 )پیش نویس قرارداد 

  نفر ساعت 864
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مبالغ مکسوره بابت تضمین حسن انجام کار پس از خاتمـه قـرارداد و ارائـه مفاصـا حسـاب از طـرف       :  4تبصره 
  . ایت کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شدسازمان تأمین اجتماعی و در صورت رض

  پرداخت نحوه - 4ماده 
را کارهـاي انجـام شـده    صورت وضعیت مربوط بـه  با اتمام هر بخش از عملیات نسوزکاري،  می بایستپیمانکار 

 صورت وضعیت پس از بررسیکارفرما  . این قرارداد تهیه و به کارفرما ارائه نماید 3ماده براساس بهاي مندرج در 
حسن انجام کار ، مبلغ صورت وضعیت را به پیمانکار % 10و کسر کسور قانونی ودستگاه نظارت  و بر اساس تائید

 . پرداخت خواهد نمود 
قرارداد تقریبی بوده  و براي کارفرما تعهدي را براي پرداخت به پیمانکار بـر   3تناژ اعالم شده در ماده : 5تبصره 

ل سال را نخواهد داشت و صرفاً مالك پرداخت به پیمانکـار ، محاسـبه اوزان مـواد نسـوز     حسب این تناژ در طو
مصرف شده بر اساس حواله انبار مرکزي  و مواد تخریب و تخلیه شده بر اساس قبض باسکول کارخانه  سـیمان  

 .هرمزگان می باشد و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود ساقط می نماید 
  انجام تعهداتتضمین - 5اده م

تضمین مورد تعهدات ناشی از این قرارداد و جبران و پرداخت جرائم متعلقه یک فقره  انجامپیمانکار به منظور 
قرارداد را در اختیار کارفرما قرار داده و با امضاي این قرارداد به کارفرما کل  مبلغ% 20 معادل قبول کارفرما

اختیار می دهد تا درموارد مقتضی هر گونه خسارات، جرائم و مطالبات خود را از محل تضمین مذکور و یا وجوه 
و اتمام کار  پایانز پس اتضمین مذکور  .و برداشت نماید تأمینبستانکاري پیمانکار و یا سایر وجوه یا اموال وي 

 . گردد می مستردتائید دستگاه نظارت پس از  ودوره تضمین آخرین عملیات اجرائی 
  دوره تضمین  – 6ماده 

دوره تضمین انجام عملیات موضوع این قرارداد از تاریخ اتمام هر یک از عملیات مربوط به نسوزکاري و تحویـل  
چنانچه در طـول دوره تضـمین نـواقص و یـا معـایبی در عملیـات       . ماه تعیین می گردد  دوبه کارفرما به مدت 

موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از قصور پیمانکار باشد ، کارفرما مراتب را کتباً به پیمانکار اطالع خواهـد  
ام بـه رفـع اشـکاالت    حداکثر ظرف مدت تعین شده توسط دستگاه نظارت با هزینه خود اقدداد و پیمانکار باید 

در صورتیکه پیمانکار ظرف این مدت اقدام به رفع نقص نکند و یا اینکه اشکال و نقص موجـود در  . مزبور نماید 
رفع نگردد ، کارفرما می تواند  راساً نسبت به رفع نقایص یا ) طبق تشخیص دستگاه نظارت( مدت زمان معقول 
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آن بعنوان هزینه باالسـري را از محـل   ) پنجاه درصد % (50به اضافه اشکاالت مزبور اقدام نموده و کل هزینه ها 
 . مطالبات و یا تضامین و یا سپرده هاي پیمانکار برداشت نماید 

  نظارت - 7ماده 
مسئولیت  . می نماید برانجام صحیح موضوع قرارداد به پیمانکار معرفی ناظررا بعنوان  کارفرما مدیر تولید خود

به عهده  ناظرکامل حسن اجراي کلیه کارهاي موضوع قرارداد بر اساس مشخصات فنی و دستورات کتبی 
هاي  آید به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانکار است و در هر حال نظارتی که در اجراي کارها بعمل می

   . کاهد پیمانکار نمی
  تعهدات پیمانکار  – 8ماده 

گردد نسبت به ارائه  اظر اعالم مین که از طرفزمانبندي شده گردد مطابق برنامه  می پیمانکار متعهد -1-8
ضمناً زمان حضور نیروهاي پیمانکار متناسب با مندرجات و برنامه اعالم  .خدمات موضوع قرارداد اقدام نماید

 .شده از ناظر خواهد بود 
ل می شود را به نحو احسن و در وناظر به وي محهد است وظایف و امور محوله را که از طرف عپیمانکار مت-2-8

 .زمان مورد نیاز کارفرما به انجام رساند 
انجام تعمیرات نسوزکاري طی چندین مرحله در دپارتمانهاي مختلف در طول قرارداد انجام می شود و از -3-8

ره ها جهت تعمیرات ات ، پیش بینی نشده می باشد ، کارفرما پس از توقف هر یک از کورآنجا که اکثر تعمی
ساعت نیروهاي مورد  48نسوز کاري با پیمانکار تماس حاصل نموده و پیمانکار موظف است ظرف مدت حداکثر 

 .نظر را تامین و عملیات نسوز کاري را شروع نماید 
    نفر جوشکار در هر شیفت کاري          2نفر نسوز کار و  7پیمانکار متعهد می گردد نسبت به تأمین  -4-8
 . ساعت اقدام نماید 24نفر جوشکار در طول  4نفر نسوزکار و  14، مجموعاً )ساعته  12( 
بجز زمانهایی که با هماهنگی . ساعته و بدون توقف می بایست انجام پذیرد  24انجام کار به صورت -5-8

     یا شام ناهار، ) ساعت از زمان اتمام کار یک شیفت تا حضور شیفت دیگر نیم( کارفرما جهت تعویض شیفت 
) دقیقه  15یک وعده در شیفت روز و یک وعده در شیفت شب به مدت ( و دسر و چاي ) دقیقه  45هر یک ( 

وظف پیمانکار م .کار متوقف می باشد در سایر ساعات می بایست اجراي موضوع قرارداد بدون توقف انجام گردد 
در محل  18صبح و در شیفت شب ساعت  6می باشد به نحوي برنامه ریزي نماید که در شیفت روز ساعت 

 . انجام کار حضور داشته باشد
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پایان کار در شیفت روز و شب می بایست با هماهنگی کارفرما صورت پذیرد و در صورت تشخیص  -6-8
 .ر می بایست ادامه یابد کارفرما ، انجام کار یک شیفت تا زمان حضور شیفت دیگ

پیمانکار متعهد است نیروي انسانی مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد را به تعداد کافی مطابق نظر  -7-8
 .کارفرما تامین نماید

پیمانکار می بایست قبل از شروع کار اسامی نفرات جوشکار که قابلیت جوشکاري انکر را دارند به صورت  -8-8
کامل به دستگاه نظارت معرفی نماید تا توسط بازرسان جوش کارفرما مورد تست جوشکاري کتبی با مشخصات 

بدیهی است در صورت عدم تایید جوش کاري هر یک از افراد معرفی شده توسط بازرسان ، از . قرار گیرند 
ورد تائید جوشکاري انکر توسط آنها ممانعت بعمل خواهد آمد و پیمانکار متعهد به تامین نیروي جوشکار م

 .کارفرما جهت جوشکاري می باشد 
  پیمانکار متعهد است مطابق نظر کارفرما در جبهه هاي مختلف نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام -9-8

 .نماید 
پیمانکار می بایست دستور العمل روش اجرایی را مطابق با استانداردهاي مربوطه و با تائید دستگاه -10-8

دستگاه نظارت بر کلیه فعالیتهاي پیمانکار اعم از آجر چینی ، . وضوع قرارداد بکار ببرد نظارت جهت انجام م
نظارت داشته و درصورتیکه کارکرد پیمانکار مورد ... جوشکاري انکر ، اسلب گذاري ، قالب بندي ، بتن ریزي و

محل مطالبات و یا تضامین ، از نتائید کارفرما نباشد از ادامه کار جلوگیري خواهد شد و توقف و تاخیر ناشی از آ
 .اخذ شده از پیمانکار کسر می گردد 

     متر طول در هر شبانه روز 7براساس روال مرسوم و به میزان ) به روش ناودانی(سرعت آجر چینی  -11-8
با توجه به آجرچینی مرسوم در  .می باشد و زمان تعمیرات بر اساس متراژ آجر چینی مشخص می شود 

کارخانه سیمان هرمزگان که با دستگاه اورینگ انجام می گیرد، سرعت آجرچینی با اورینگ در هر شبانه روز ده 
 . در طول کوره می باشد )رینگ در هر شیفت کاري  27( رینگ آجر  54و هشتاد سانتی متر معادل  متر
 .مانکار بوده و میبایست با تائید کارفرما انجام پذیرد برش آجر ها جهت آجر چینی بعهده پی -12-8
و در صورتیکه برنامه ریزي نشده ) چنانچه تعمیرات برنامه ریزي شده باشد(قبل از شروع تعمیرات   -13-8

در محل سایت ) به صورت کتبی ویا شفاهی(ساعت بعد از اعالم کارفرما  48باشد، نماینده پیمانکار می بایست 
 .حاضر شده و در جلسه هماهنگی ما بین ناظر و پیمانکار شرکت نماید  هرمزگانمان کارخانه سی
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پیمانکار می بایست برنامه زمانبندي انجام فعالیت ها را که توسط کارفرما تهیه شده مطالعه نموده و  -14-8
یفیت به اتمام باید به گونه اي تامین نیرو نماید که تعمیرات اساسی در مدت زمان تعیین شده و با حفظ ک

موظف به پرداخت ، بدیهی است در صورت عدم انجام کار در محدوده زمانی اعالم شده از طرف کارفرما. برسد 
الزم به ذکر است که . حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت  پیمانکارو  بودخواهد  10طبق ماده جریمه 

    خصوص تخریب وتخلیه آجرچینی ، جرم زداییبرآورد زمان انجام فعالیت ها با توجه به عرف موجود در 
 .داکت ها وسیکلون ها و قالب بندي و بتن ریزي می باشد 

. پیمانکار می بایست لیست کلیه تجهیزات مورد نیاز در طول تعمیرات را کتبا به کارفرما اعالم نماید  -15-8
د به پیمانکار تحویل مینماید ودر پایان کارفرما کلیه تجهیزات مورد نیاز را به صورت سالم ودر قبال اخذ رسی

در صورت وارد آمدن خسارت به هریک از تجهیزات تحویل شده به . کار به صورت سالم نیز تحویل می گیرد 
محل مطالبات و یا از محاسبه و ) پیشنهاد دستگاه نظارت(پیمانکار ، میزان خسارت وارده توسط کارفرما 

 .می گردد تضامین اخذ شده از پیمانکار کسر 
شامل ( در کلیه قسمت هاي که نیاز به اسلب گذاري دارد ، قبل از بستن قالب ، مراحل قالب بندي  -16-8

می بایست ابتدا به تایید ناظر رسیده و سپس قالب بسته شود در غیر اینصورت ) جوشکاري انکر ، اسلب گذاري
 .انجام کار از این بابت ندارد قالب می بایست باز گردد وکارفرما تعهدي در خصوص تاخیر در 

پیمانکار می بایست پس از پایان آجر چینی و بتن ریزي نسبت به جمع آوري و مرتب نمودن آجر و  -17-8
در صورتیکه عملیات فوق . بتن باقیمانده بر روي پالت بصورت قابل شمارش و سایر اقالم مصرفی ، اقدام نماید 

محل مطالبات و یا تضامین اخذ شده از از نظر دستگاه نظارت هزینه آن توسط پیمانکار انجام نشود برابر با 
 .پیمانکار کسر می گردد 

پیمانکار موظف است پس از پایان کار در هریک از جبهه ها کلیه قطعات شامل تخته ، ورق قالب بندي،  -18-8
 .را از سیستم خارج نماید ... قطعات فلزي و 

جام کارهاي موردي وتخریب و آماده سازي و نسوز کاري در زمان پیمانکار موظف است جهت ان -19-8
 .درخواست کار فرما اقدام و تامین نیرو نماید

نظارت دستگاه نظارت نافی مسئولیت پیمانکار در انجام صحیح و با کیفیت نسوز کاري نبوده و  -20-8
 .مسئولیت کار متوجه پیمانکار می باشد
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دستگاه نظارت به  کتباًماینده تام االختیارخود را بعنوان نماینده مقیم پیمانکار متعهد می گردد ن -21-8
نماینده یاد شده می بایست بنا بر درخواست و نیاز کارفرما در همه ساعات شبانه روز . معرفی نماید  کارفرما

ه امور حضور یافته و نسبت ب کارفرمادر محل کارخانه ) اعم از روزهاي عادي ویا تعطیل رسمی وغیر رسمی(
 .محوله در جهت انجام موضوع قرارداد اقدام نماید

پیمانکار می بایست در استفاده از مصالح شامل آجر ، بتن ، آنکر ، الکترود و اسلب و دیگر اقالم نسوز  -22-8
دستگاه (درصورت مشاهده مصارف مازاد ، میزان خسارت وارده توسط کارفرما . نهایت دقت را بعمل آورد 

محل مطالبات و یا تضامین اخذ شده از پیمانکار کسر می گردد و پیمانکار حق هیچگونه از سبه و محا) نظارت
 .اعتراضی ندارد 

امکانات و لوازمی که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد بایستی صحیح و سالم در پایان  -23-8
این امر بعهده پیمانکار بوده و مسئولیت فرد خاطی مسئولیت . کار و یا مدت قرارداد به کار فرما مسترد گردد 

نافی مسئولیت پیمانکار نخواهد بود و در صورت وارد شدن خسارت به هر یک از امکانات و لوازم تحویل شده ، 
 . میزان خسارت وارده محاسبه و از محل مطالبات و یا تضامین اخذ شده از پیمانکار کسر می گردد 

پیمانکار متعهد و مسئول رفتار . رعایت نظم و انضباط محیط کارگاه می باشد  پیمانکار موظف به -24-8
پرسنل خویش بوده و موظف است پرسنل خود را مکلف نماید تا کلیه مقررات وآئین نامه هاي انظباطی و اصول 

عواقب بهرحال مسئولیت پاسخگویی و جبران خسارات ویا . داخل کارخانه را رعایت نموده و محترم بشمارند 
 .ناشی از بی انضباطی به عهده پیمانکار می باشد

، نسبت به جوشکاري انکر و قالب ) بتن ( پیمانکار متعهد می گردد در مورد جرم هاي نسوز بی شکل  -25-8
 . بندي و مهار کامل آن ها اقدام نماید

و جوشکاري کامل آن و در خصوص جرم هاي نسوز شکل دار، پیمانکار وظیفه نصب ساپورت پلیت  -26-8
جوشکاري قالب آجر ، نصب اسلب ، ایزوله و آجر و مالت کشی و سر بندي دیواره در قسمت هاي غیر از بدنه 
کوره را دارد و در خصوص کوره نیز نصب خط تراز و رعایت تنظیم دقیق آن و آجرچینی با ارینگ یا ناودانی و 

نها و پلیت کوبی را با رعایت نکات فنی و استاتداردهاي الزم به و نهایتاً نصب آجرهاي برشی و قفل نمودن آ... 
 . عهده دارد
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پیمانکار می بایست به هنگام اجراي عملیات نسوزکاري، خدمات مشورتی از قبیل بازدید هاي وضعیت  -27-8
ظارت نسوزهاي اجرا شده قبلی و همکاري در برنامه ریزي تعمیرات نسوز و همکاري در تدارك مواد نسوز و ن

 . عالی بر کیفیت نسوزهاي خریداري شده را نیز در اختیار کارفرما قرار دهد
در صورتیکه عملیات نسوز کاري این قرارداد بر اساس استاندارد هاي مورد قبول کارفرما انجام نگردیده  -28-8

 . و یا دقت الزم به کار گرفته نشود، مسئولیت کامل آن به عهده پیمانکار خواهد بود
 . استانداردهاي عملیات نصب مواد نسوز را کارشناسان مورد قبول طرفین قرارداد تأمین خواهند نمود -29-8
می بایست آشنائی کامل با روش هاي نسوز چینی متداول شامل ) نسوزچین ها ( کلیه پرسنل پیمانکار  -30-8

 . نحو شایسته داشته باشند نسوزچینی با ناودانی و نسوز چینی با ارینگ و نسوزچینی با چسب را به
اسکان و غذاي کارگران پیمانکار بعهده پیمانکار مـی باشـد و   کلیه هزینه هاي مربوط به ایاب و ذهاب ،  -31-8

 . در صورت تأمین آن توسط کارفرما هزینه آن محاسبه و از صورت حساب پیمانکار کسر خواهد شد
خود را جهت ورود وخروج درابتداي قرارداد کتبا به کارفرما پیمانکار موظف است لیست  تعداد کارکنان  -32-8

 .اعالم نماید
در طول اجراي موضوع قرارداد شامل حقوق، اضافه  پیمانکار هاي مربوط به پرسنلپرداخت کلیه هزینه -33-8

هده و دستکش کار و غیره بع کار، کاله ایمنی کاري، حق بیمه، مالیات، وسایل ایمنی و بهداشتی نظیر لباس
باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال مسئولیت مدنی و کیفري پیمانکار و افراد تحت امر او پیمانکار می

 .ندارد 
. رعایت کلیه مقررات و قوانین حفاظت و ایمنی بر اساس قوانین جاري با مسئولیت پیمانکار مـی باشـد   -34-8

و یا مالی به اشخاص و اموال شرکت و یـا ناشـی از انجـام     مسئولیت حوادث ناشی از قصور پیمانکار اعم از جانی
 .نادرست خدمات بعهده پیمانکار است

پیمانکار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را در خصوص حوادث ناشی از کار کـه منجـر بـه نقـص      -35-8
ه نامـه را بـه   عضو یا فوت می گردد ، در طول مدت قرارداد بیمه مسئولیت مدنی نموده و تصویر مصدق این بیمـ 

 . ناظر کارفرما ارائه نماید 
،  کلیـه  ) HSE( پیمانکار موظف است ضمن رعایت مفاد بخش نامـه خـط مشـی بهداشـت  و ایمنـی       -36-8

را رعایـت و در مـواقعی کـه بـه      ISOقوانین و مقررات مربوط به حفاظت و ایمنـی و سیسـتم هـاي مـدیریتی     
د خطر یا زیان براي کارکنان و سایر اشخاص و دسـتگاه هـاي در   تشخیص کارفرما یا دستگاه نظارت باعث ایجا
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حال کار که در اطراف و یا محدوده اجراي موضوع قرارداد هستند، گـردد، دسـتورات مقتضـی دسـتگاه نظـارت      
 . کارفرما براي اجراي اقدامات ایمنی و حفاظت را اجرا نماید

واگذار )  حقیقی یا حقوقی(را به فرد یا افراد دیگري پیمانکار مجاز نیست کل یا بخشی از قرارداد حاضر -37-8
 . نماید
  تعهدات کارفرما -  9ماده 

                               .تامین کلیه مصالح ، متریال، لوازم ، ابزار کار و لوله داربست مورد نیاز به عهده و هزینه کارفرما می باشد -1-9
 .   داربست بندي و باز و بست کردن آن ها بر عهده و هزینه کارفرما می باشد -2-9
       کارفرما پیمانکار را در جریان چگونگی عمیات موضوع قرارداد قرار داده و قبل از اعزام پیمانکار ، -3-9

  . مصالح ، متریال، لوازم و ابزار کار مورد نیاز پروژه را مهیا خواهد نمود
 کـار و ایمنـی   قـانون کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی ناشی از عدم رعایـت مقـررات    -4-9

 .نخواهد داشت پرسنل پیمانکار
  :جرائم تاخیر – 10ماده 

غیر موجه داشته باشد ، کارفرما می تواند بـه ازاي   تأخیرموضوع قرارداد عملیات در صورتیکه پیمانکار در انجام 
از مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار در همـان مرحلـه را محاسـبه و از    ) پانزده درصد % ( 15معادل  تأخیرهر روز 

موجـه و غیـر موجـه و     تـأخیرات مرجع تشـخیص  . صورت وضعیت یا تضامین اخذ شده از پیمانکار کسر نماید 
 جرایم. ا از خود ساقط می نماید میزان آن ناظر قرارداد می باشد و پیمانکار در این رابطه حق هر گونه اعتراض ر

در صورتیکه میزان جریمـه بـیش از   مبلغ کل قرارداد بیشتر گردد و ) رصدد پانزده% (15از  نمی بایست اعمالی
، بطور 11مبلغ کل قرارداد ، کارفرما عالوه بر دریافت جرایم می تواند قرارداد را طبق ماده ) درصد  پانزده% (15

  .یکطرفه فسخ نماید 
  :فسخ قرارداد -  11 ماده

در صورتی که پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور یا تأخیر غیر مجاز نماید، به نحوي که موضـوع قـرارداد   
صحیح و به موقع انجام نگیرد، کارفرما می تواند قرارداد را بدون نیـاز بـه رعایـت تشـریفاتی خـاص فسـخ و بـا        

 .اعتراضی نخواهد داشت حق تسویه حساب نماید و پیمانکارپیمانکار ضمن اخذ خسارات و هزینه هاي خود 
 
 



 ١١٨٩١/٠٠  :تاریخ   
 ٢٨/٧/١٤٠٠ :شماره  

 :پيوست  
 
 

 

 ))اوراق بهادار  و  بورس سازمانفته شده دریرپذ((
 

 
  www.hormozgancement.com  

 e_mail :info@hormozgancement.com 
 

 
 
 

      

تلفن .  37میرداماد ، خیابان بهروز ، شماره تهران ، : دفتر مرکزي
 22271290نمابر  22904985
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  فورس ماژور - 12ماده 
اگر به دالئلی خارج از حیطه و قدرت و اراده طرفین حوادثی  نظیر بالیا، جنگ، سیل، زلزله، اغتشاشات و 

اد براي طـرفین  سایر حوادث غیر مترقبه، مستقیماً مانع از اجراي تمامی یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارد
گردد، این حوادث فورس ماژور تلقی و عدم انجام تعهد، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نگردیده و طرف حادثـه  

ساعت پس از وقوع حادثه، مراتب را به طرف دیگر کتباً اعـالم نمایـد، بـدیهی     48دیده مکلف است ظرف مدت 
به زمان اجراي قرارداد اضافه خواهـد شـد و   ) هد بودکه حداکثر متجاوز از یک ماه نخوا(است مدت زمان حادثه 

در صورت ادامه، هریک از طرفین می توانند با توافق همدیگر نسبت به تسـویه حسـاب و فسـخ قـرارداد اقـدام      
 .نمایند
  اختالف حل - 13ماده 

 مـذاکره  درصورت بروز هرگونه اختالف در تعبیر و تفسیر و اجراي مفاد این قرارداد، مراتب بدواً از طریـق 
صورت مراتب از طریق مراجع ذیصالح قضایی مورد پیگیري و اقدام غیر این  در .دوستانه حل و فصل خواهد شد

 .قرار خواهد گرفت
  قانونی اقامتگاه - 14ماده 

اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد درج گردیده است و نشانی هـاي مربوطـه از   
طرفین قرارداد موظف می باشند در صورت تغییـر محـل، یـک    . مراسالت فیمابین معتبر استنظر ابالغ اوراق و 

در . هفته قبل از تغییر محل و یا نقل مکان، آدرس جدید و شماره تلفن هاي خود را به طرف مقابل اطالع دهند
 . غیر اینصورت ارسال اوراق و سایر اسناد و مدارك به نشانی مذکور ابالغ محسوب می شود

  :مواد و نسخ قرارداد  – 15ماده 
و هر سه نسخه آن معتبر و حکم واحد  سخه تنظیم، امضاء و مبادله گردیدماده و سه ن 15این قرارداد در 

   .را خواهند داشت
  کارفرما                                                                                    پیمانکار               

  ................................شرکت )                                                  سهامی عام(شرکت سیمان هرمزگان        
             ...                                         .......................................................    

 


