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٠٧٦٣٣٢٣٧٠١٣

  (سهامي عام) شركت سيمان هرمزگان 
تن سنگ آهن   ٥٠،  ٠٠٠جهت خريد مقدار  تك مرحله اي عمومي« فرم شرايط شركت در مناقصه 

  هماتيت» 
 

      ٤٠-٦٠٠هماتيـت بـا دانـه بنـدي  آهـن تـن سـنگ ٥٠، ٠٠٠موضوع مناقصه عبارتست از خريـد مقـدار   - ١

واقـع در اسـتان هرمزگـان، و تحويل آن در محـل كارخانـه سـيمان هرمزگـان    روي كاميون  بر  ميلي متر

 به شرح مشخصات و آناليز ذيل:جاده بندرلنگه ٤شهرستان بندرخمير، كيلومتر

%٦٠ Min Fe2O3 

%٣.٠ Max H2O 
%٢.٠ Max SO3 
%١.٠ 
%١.٠ 

Max 
Alkalies Na2O 
Alkalies K2O 

%٠.١ Max Cl 
%١.٠ Max Magnetite 

 
    ١٨/١٢/١٤٠٠مورخ    شنبهچهارروز    پايان وقت اداري  زمان ارسال مدارك و ارائه پيشنهاد قيمت حداكثر تا - ٢

مي باشد كه بايستي مدارك در پاكات دربسته و الك و مهر شده به يكي از نشاني هاي ذيل تحويل گردد. 
 دريافت گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.بديهي است به پيشنهادهايي كه پس از مهلت مذكور 

شــهيد ســنجابي                 دفتــر معاونــت بازرگــاني واقــع در: تهــران، بلــوار ميردامــاد، ميــدان مــادر، خيابــان  -
 . ٣٧، باالتراز ميدان مينا پالك سابق ) بهروز( 

جـاده بندرلنگـه،   ٤دفتر تداركات كارخانه واقع در: استان هرمزگان، شهرسـتان بنـدرخمير، كيلـومتر   -
 كارخانه سيمان هرمزگان.

شمسي از تاريخ انعقاد بوده و مقدار مورد نظر بايستي ظـرف مـدت مـذكور و روزانـه   يكسالمدت قرارداد   - ٣

 تحويل گردد. تن در محل كارخانه سيمان هرمزگان ٦٠٠٠حداقل ماهيانه و  تن ٢٠٠بطور متوسط 

پرداخـت  در اين صورت. محل تحويل سنگ آهن خريداري شده در محل دپوي كارخانه خريدار مي باشد  - ٤

 .  به عهده فروشنده مي باشد قيمت پيشنهادي  طبقهزينه حمل 
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: مبناي محاسبه قطعي سنگ آهن تحويلي به كارخانه سيمان هرمزگان، بـرگ تـوزين صـادره توسـط ١تبصره  

  پس از آزمايش نمونه هاي سنگ آهن خواهد بود.  خريدارو گواهي كيفي آزمايشگاه  خريدارباسكول كارخانه 

تنـي توسـط فروشـنده صـادر و بـه خريـدار   ٦٠٠٠: صورتحسابهاي فروش پس از ارسال محموله هاي  ٢تبصره  
بعنوان علي الحساب مبلغ صورتحساب با تأييد نهايي مدير كارخانه    %٥٠تحويل مي گردد. در اين صورت ميزان  

باقيمانده پس از بررسي كامل مستندات و تأييد نهايي آزمايشگاه خريدار ظرف   %٥٠ظرف مدت ده روز كاري و  
  روز در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد. سي مدت 

در قيمت هاي ارائه شده بايستي كليه هزينه هاي مربوطه كه انجام موضوع اين مناقصه به آن نيـاز دارد و  - ٥

لذا بجز ماليات بر ارزش افزوده مقرر قانوني ، هيچ نوع وجه   و .... در نظر گرفته شود.قانوني    كسورنين  همچ

 اضافه بر قيمت اعالم شده، تحت هيچ شرايطي پرداخت نخواهد شد.

 بايسـت مي كه باشد  ميميليارد ريال )  سهريال (  ٣، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠ مبلغ ، مناقصه در شركت سپرده - ٦

 قابـل اعتبـار و مـاه سـه حـداقل ( داراي كد رهگيري سپام بانك مركزي ) با بانكي نامه ضمانت بصورت

وجـه شـركت سـيمان  درو يا واريز به حساب شـركت  رمز دار بانكييك فقره چك  به صورت يا و تمديد 

 هرمزگان تهيه و اصل آن را به همراه پيشنهاد قيمت در پاكت در بسته تحويل نمايند.

 از:  عبارت استجهت شركت در مناقصه مدارك مورد نياز  - ٧

  توسط آن شركت.ه قبلي طي سه سال گذشته منعقد يك نسخه از قراردادهاي سوابق كاري و  -٧-١

اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات در مورد دارنـدگان امضـاي رونوشت مصدق      -٧-٢

 مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور در زمان تسليم پيشنهاد اين مناقصه.

 مدارك هويتي دارندگان امضاي مجاز جهت انعقاد قرارداد، اسناد مالي و تعهد آور .   -٧-٣

سئوليت مدني با اعتبار كافي در صورت برنده شدن در مناقصـه (اعتبـار طبـق مفـاد ارائه بيمه نامه م  -٧-٤

 قرارداد تعيين ميگردد).

 گواهي صالحيت . -٧-٥

 اطالعات آناليز سنگ آهن موجود در معدن . -٧-٦
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فرم شرايط شركت در مناقصه كه تمامي صفحات آن توسط شركت كننـده مـي بايسـت ممهـور و     -٧-٧

  امضاء شده باشد. 

حمل سنگ آهن كه مي بايست توسط شركت كننده   قراردادو    سنگ آهن  پيش نويس قرارداد خريد   -٧-٨

  ممهور و امضاء شده باشد. 

 معتبر باشد. شصت روزبراي مدت  اعتبار پيشنهادهاي ارائه شده توسط متقاضيان بايستي - ٨

پيشنهاد قيمت جهت شركت در مناقصه به پيوست مـي باشـد. متقاضـيان بايسـتي دقيقـاً مطـابق   جدول - ٩

مذكور اقدام به ارائه پيشنهاد قيمت نمايند. بديهي است به پيشنهادات مشروط، ناقص و يا مخدوش   جدول

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ارائه گردد و خريدار مختار است نسبت بـه   بصورت جداگانهقيمت سنگ آهن و هزينه حمل آن بايستي   -١٠

 پذيرش قيمت فروش سنگ آهن به تنهائي يا تحويل سنگ آهن در كارخانه خريدار اقدام نمايد. 

آنـاليز   در صورتيكه محموله مطابق آزمون هاي انجام شده در آزمايشـگاه خريـدار متضـمن شـرايط و  :٣تبصره  
مشخص شده در بند يك شرايط مناقصه نباشد،  شركت مي تواند نسبت به عدم پذيرش محموله به منزله عـدم 
پرداخت وجه كامل (قيمت سنگ آهن و هزينه حمل آن) و يا پرداخت بخشي از بهاي سنگ آهن ها بـه شـرح 

  جدول ذيل تصميم گيري نمايد و فروشنده حق اعتراض نخواهد داشت.

فروشنده عالوه بر تسليم تضمين معتبـر مـورد قبـول خريـدار بابـت  ،بمنظور تضمين حسن انجام كار  :٤تبصره  
(ده درصد) كسر و در خاتمه مدت   %١٠قرارداد ، از هر پرداخت به وي  كل  مبلغ  %٥حسن انجام تعهدات معادل  

  تركيبات  شرط قابل قبول   قابل قبول با اعمال جرائم ذيل   قبول  غير قابل

  ٣O٢Fe % ٦٠ Min  درصد كمتر ١درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥ ٪٥٠>
  O٢H ٪٣ Max  درصد بيشتر ٢/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥ ٪٥<
 ٣SO ٪٢ Max  درصد بيشتر ٣/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥ ٪٥<

 O٢Na  ٪١ Max  درصد بيشتر ١/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥ ٪٢<

 O٢K  ٪١ Max  درصد بيشتر ١/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥  ٪٢<

 CI  ٪٠٫١ Max  درصد بيشتر ١/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥  ٪٠٫٥<

 Magnetite  ٪١ Max  درصد بيشتر ١/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥  ٪٢<

 دانه بندي   ٤٠-٦٠٠  درصد خارج از محدوده  ٥درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥ خارج از محدوده  %٥٠بيش از 
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در صورت رضايت خريدار از كيفيت سنگ آهن موضوع قـرارداد و اجـراي كليـه تعهـدات فروشـنده و   قرارداد و
چنانچه موردي براي ضبط تضمين فوق و سپرده موصوف وجـود نداشـته باشـد، بـه وي مسـترد خواهـد شـد. 

يفيـت سـنگ فروشنده با امضاء قرارداد به خريدار اختيار مي دهد تا درصورت تأخير ، تغيير غيـر متعـارف در ك
آهن و يا بروز خسارات ناشي از عدم ايفاي تعهدات و غيره مطالبات خـود را از محـل تضـمين و سـپرده فـوق ، 

 مطالبات و يا اموال فروشنده وصول نمايد. 

تأمين وسايل و تجهيزات و ابزار كار، اخذ مجوز از مقامات صالحيت دار، تأمين نيـروي انسـاني مـورد   :٥تبصره  
و ساير عواملي كه به هر نحو در اجراي قرارداد دخيل هسـتند، و اخـذ كليـه  بارگيري و حمل التنياز، ماشين آ

  فروشنده مي باشد.  و هزينه مفاصا حساب هاي قانوني به عهده
  : ذيل تحويل نمايند  شرحمتقاضيان بايستي مدارك خود را در سه پاكت جداگانه به  -١١

          سـپرده شـركتبابـت  و يا فيش واريزي نقـدي و يا ضمانتنامه بانكي رمز دار بانكيحاوي چك   :  پاكت الف)  -

  . در مناقصه

   . جهت ارزيابي الذكر فوق ٧حاوي مدارك اشاره شده در بند  :پاكت ب)  -

  . )الذكر فوق ٩بند  طبق شرايط پيشنهاد قيمت ( جدول حاوي :پاكت ج) -

را  پاكـت هر سه نموده و سپسجداگانه الك و مهر  الذكر راپاكات فوق    از  يك    هرشركت كننده مي بايست      -

به نحوي كه روي يكايك پاكتها ضـمن ذكـر محتويـات آن، نـام و   نموده  تحويلدر يك پاكت الك و مهر شده  

 نشاني شركت كننده و شماره تماس وي و موضوع مناقصه قيد شده باشد. 

حـائز حـداقل   الـف و بد. چنانچه پاكتهـاي  نمفتوح ميگرد  پاكتهاي الف و ب  ابتدا  ،در بازگشايي پاكتها -١٢

در غيراينصـورت   .خواهـد شـد   پاكتهاي جبه بازگشائي    شرايط ارزيابي فني و بازرگاني و مالي باشد، اقدام

 مسترد خواهد شد.  شركت كنندهمتقاضي مربوطه مفتوح نگرديده و عيناً به  پاكت ج

 انجامروز از تاريخ ابالغ موضوع، جهت عقد قرارداد و سپردن تضمين  ١٠چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت  -١٣

تعهدات اقدام ننمايد، و يا از انجام كار انصراف دهد، مناقصه گذار مي تواند ضمن ضبط سپرده وي، به نفـر 

 دوم مراجعه و درخصوص انتخاب فروشنده به همين نحو تصميم گيري نمايد.

 ندارد.كل و يا قسمتي از موضوع مناقصه را به غير وجه حق واگذاري، تنفيذ ويا انتقالبرنده مناقصه به هيچ -١٤

 هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. -١٥
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  شركت سيمان هرمزگان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار مي باشد. -١٦

 
  (سهامي عام) شركت سيمان هرمزگان
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  جدول پيشنهاد قيمت  

  شرح   رديف 
  ريال   - تن  ٥٠،   ٠٠٠جهت    - مبلغ كل  ريال   - به ازاء هر تن  - مبلغ في  

  به حروف   به عدد   به حروف   به عدد

با عيار     3O2Feسنگ آهن هماتيت  ١
   %  ٦٠حداقل  

  
  

      

٢  
محل دپوي سنگ    از  حمل سنگ آهن

آهن در معدن و تخليه آن در دپوي  
  مورد نظر خريدار  در محل كارخانه  

        

  جمع كل
  
  

      

  

    پيشنهاد قيمت فوق االشاره مي بايست بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده ارائه گردد.* 
 

:  آن شركت  آناليز و مشخصات سنگ آهن موجود در معادن*   
 ...................................................................................................................... 

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

............................................................................................................................. ................................ ..............................................................................  
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  قـــــرارداد خريد 
در اداره ثبـت  ٤٦٤١٢ثبـت شـده بـه شـماره   (سـهامي عـام)شركت  سيمان هرمزگان  اين قرارداد بين  

، سـابق ) بهـروز شـهيد سـنجابي ( شركتهاي تهران به نشاني: تهران، خيابان بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان
و يكـي از   ............بعنوان    .............به نمايندگي آقاي    ٢٢٩٠٤٩٨٥به شماره تلفن:    ٣٧باالتر از ميدان مينا، پالك  

و شـركت » ناميـده مـي شـود از يـك طـرف خريـداري هيأت مديره كه از اين پس در ايـن قـرارداد « اعضا
و  .........................و شناسـه ملـي   .................در اداره ثبت شركتهاي شهر    .............ثبت شده به شماره      ................ 

و به نماينـدگي   ................و كدپستي:    ......................، تلفن:  ...........................  ي:  و به نشان  .....................كد اقتصادي  
» ناميده مي شود، از طرف ديگـر فروشنده كه از اين پس در اين قرارداد«  ....................به عنوان   .................آقاي  

  و ملزم به اجراي دقيق مفاد آن مي باشند: بشرح ذيل منعقد ميگردد و طرفين متعهد 
 موضوع قرارداد:  –ماده يك 

تن سنگ آهن هماتيت بر روي كـاميون در محـل دپـوي معـدن   ٥٠،  ٠٠٠موضوع اين قرارداد عبارت از خريد  
 تن سنگ آهن طبق مشخصات و آناليز شيميايي ذيل مي باشد:  ٦٠٠٠فروشنده به ميزان ماهانه حداقل حدود 

  درصد .  ٦٠با عيار حداقل  ٣O٢Feسنگ آهن از نوع هماتيت  - ١-١
  حداكثر مگنتيت يك درصد. - ٢-١
  حداكثر رطوبت سه درصد. - ٣-١
 دو درصد. ٣SOحداكثر ميزان  - ٤-١

  هركدام يك درصد. Na)٢O , K٢(Oحداكثر مجاز آلكالي - ٥-١
 درصد (يك دهم درصد). ١/٠حداكثر كلر مجاز  - ٦-١

 ميلي متر باشد. ٤٠-٦٠٠اندازه سنگ آهن بين  - ٧-١

تني با حضور نماينده فروشـنده و خريـدار در محـل   ٦٠٠٠تبصره يك:كليه عمليات نمونه برداري از هر محموله  
به نماينده فروشنده تحويل داده مي شـود.   "نمونه معرف  "كارخانه خريدار انجام مي گيرد و از نمونه گرفته شده

ضمناً در صورتيكه سنگ آهن ها مطابق آزمون هاي انجام شده در آزمايشگاه خريـدار متضـمن شـرايط و آنـاليز 
فوق نباشد شركت مي تواند نسبت به عدم پذيرش محموله به منزلـه عـدم پرداخـت وجـه   مشخص شده در بند 

كامل (قيمت سنگ آهن) و يا پرداخت بخشي از بهاي سنگ آهن ها به شرح جدول ذيل تصميم گيري نمايـد و 
فروشنده حق اعتراض نخواهد داشت و مسئوليت و كليه هزينه هاي مربوط به حضـور نماينـده فروشـنده جهـت 
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نمونه گيري به عهده خود فروشنده بوده و عدم حضور به موقع نماينـده فروشـنده هيچگونـه تـاثيري در نمونـه 
  گيري و ادعاهاي بعدي وي ندارد. 

  افزايش و يا كاهش مقدار كل قرارداد: –ماده دو 
و   افزايش يـا كـاهش دهـد   %٢٥به ميزان  توأمان    يا  به صورت منفرد ومقدار قرارداد را    مدت و  خريدار مي تواند 

بديهي است با افزايش يا كاهش مقدار  باشد.اء واحد قرارداد مي هفروشنده ملزم به تحويل موضوع قرارداد طبق ب
  قرارداد ، زمان و مبلغ قرارداد نيز متناسب كاهش يا افزايش مي يابد. 

  مدت قرارداد :  –ماده سه 
شمسي تعيين مي گردد و در صورت  يكسالمدت اين قرارداد از تاريخ ابالغ به فروشنده حداكثر به مدت 

  ور، پرداخت ها متناسب با خريد سنگ آهن انجام خواهد شد. انجام موضوع قرارداد در كمتر از مدت مذك
 مبلغ قرارداد :  –ماده چهار 

ريال و مبلغ كـل   ...........................قيمت خريد هر تن سنگ آهن هماتيت بر روي كاميون ، از قرار هر تن  
ريال خواهد بود و قيمت مـذكور   ..............................تن سنگ آهن برابر با    ٥٠،  ٠٠٠قرارداد براساس خريد مقدار  

  تا انجام كامل موضوع قرارداد به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد.
الياتي در تعهد خريدار مي باشـد كـه ماليات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهينامه ثبت موديان م  تبصره دو:

  فروشنده بايستي ذيل فاكتورهاي خود مراتب را ذكر نمايد. 

  نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :  –ماده پنج 
فروشنده سنگ آهن موضوع قرارداد در معدن خود را توزين و برگ باسكول مربوطه را همراه با محمولـه  - ١-٥

يدار نيز در محل كارخانه خود نسبت به تـوزين محمولـه سنگ آهن براي خريدار ارسال خواهد نمود، خر

  تركيبات  شرط قابل قبول   قابل قبول با اعمال جرائم ذيل   غير قابل قبول 

  ٣O٢Fe % ٦٠ Min  درصد كمتر ١درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥ ٪٥٠>
  O٢H ٪٣ Max  درصد بيشتر ٢/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥ ٪٥<
 ٣SO ٪٢ Max  درصد بيشتر ٣/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥ ٪٥<

 O٢Na  ٪١ Max  درصد بيشتر ١/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥ ٪٢<

 O٢K  ٪١ Max  درصد بيشتر ١/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥  ٪٢<

 CI  ٪٠٫١ Max  درصد بيشتر ١/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥  ٪٠٫٥<

 Magnetite  ٪١ Max  درصد بيشتر ١/٠درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥  ٪٢<

 دانه بندي   ٤٠-٦٠٠  درصد خارج از محدوده  ٥درصد قيمت سنگ آهن به ازاي هر  ٥ خارج از محدوده  %٥٠بيش از 
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اقدام و برگ باسكول قطعي را صادر مي نمايد. مبناي محاسبه قطعي مقدار سنگ آهن موضـوع قـرارداد، 

برگ توزين صادره توسط باسكول كارخانه خريدار و گواهي كيفـي آزمايشـگاه خريـدار پـس از آزمـايش 

  نمونه سنگ آهن ها خواهد بود. 

تني توسط فروشنده صادر و به خريـدار تحويـل       ٦٠٠٠صورتحسابهاي فروش پس از ارسال محموله هاي    -٥-٢
مبلغ صورتحساب با تأييد نهايي مدير كارخانه بعنوان علي الحساب ظـرف   %٥٠مي گردد. در اين صورت ميزان  

باقيمانده پس از بررسي كامل مستندات و تأييد نهايي آزمايشگاه خريدار ظرف مـدت  %٥٠مدت ده روز كاري و 
  ه پرداخت خواهد شد. سي روز در وجه فروشند 

  ساير شرايط: -ماده شش
خريدار مي تواند در طول مدت قرارداد، نماينده اي در معدن فروشنده مستقر نمـوده و بـر نحـوه دپـو و   -٦-١

بارگيري از دپوهاي تعيين شده نظارت و همچنين نمونه برداري جهت آزمونهاي شيميائي نيز انجام دهد . ليكن 

شگاه كارخانه پس از آزمايش نمونه هاي سنگ آهـن تخليـه شـده در دپـوي كارخانـه صدور گواهي كيفي آزماي

  صورت خواهد گرفت و مبناي پرداخت ها خواهد بود. 

تني سنگ آهن به محـل دپـوي خريـدار   ٦٠٠٠چنانچه ظرف مدت سي روز پس از ارسال محموله هاي    -٦-٢

پـس از ارائـه   و پذيرش قرار گرفته و وجـه مربوطـهاعتراضي از سوي خريدار اعالم نگردد ، محموله مورد تاييد  

  قابل پرداخت خواهد بود.  صورتحساب و تأييد ناظر قرارداد

  كليه هزينه هاي مرتبط با معدن فروشنده به عهده و هزينه وي خواهد بود.  -٦-٣

روشـنده          تحصيل هرگونه مجوز الزم براي سنگ آهن خريداري شده موضوع اين قرارداد كـالً بـه عهـده ف  -٦-٤
  مي باشد و خريدار در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت. 

 تأمين وسايل ، تجهيزات ، ابزار كار و وسائط نقليه الزم، اخذ مجوز از مقامات صالحيت دار، ماشـين آالت  -٦-٥
هزينه فروشـنده مـي  و ساير عواملي كه به هر نحو در اجراي قرارداد دخيل هستند، به عهده و  بارگيري و حمل

  باشد. 
  فروشنده حق واگذاري موضوع اين قرارداد را كالً و يا جزئاً به غير ندارد.  -٦-٦
تن سنگ آهن مورد تعهد را با مشخصات مورد تأييـد  ٦٠٠٠در صورتي كه فروشنده نتواند ماهانه حداقل   -٦-٧

ارزش محموله تحويل نشده به  %٢٠ادل  خريدار تحويل نمايد، در اين صورت فروشنده مكلف است جريمه اي مع
  ازاء هر ماه تأخير به خريدار پرداخت نمايد.
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 تضمين حسن انجام كار:  –ماده هفت 

فروشنده عالوه بر تسليم تضمين معتبر مورد قبول خريدار بابت حسـن   ،بمنظور تضمين حسن انجام كار
(ده درصد) كسر و در خاتمه مدت قـرارداد و   %١٠مبلغ قرارداد ، از هر پرداخت به وي  %٥انجام تعهدات معادل  

در صورت رضايت خريدار از كيفيت سنگ آهن موضوع قـرارداد و اجـراي كليـه تعهـدات فروشـنده و چنانچـه 
راي ضبط تضمين فوق و سپرده موصوف وجود نداشته باشد، به وي مسترد خواهـد شـد. فروشـنده بـا موردي ب

امضاء اين قرارداد به خريدار اختيار مي دهد تا درصورت تأخير ، تغيير غير متعارف در كيفيت سنگ آهـن و يـا 
سپرده فوق ، مطالبات و يـا بروز خسارات ناشي از عدم ايفاي تعهدات و غيره مطالبات خود را از محل تضمين و 

  اموال فروشنده وصول نمايد.
  نظارت:  -ماده هشت

واحد كنترل كيفي خريدار بعنوان نماينده وي جهت نظارت بر حسن انجام تعهدات فروشنده و تأييد صورت      
  حساب هاي وي معرفي مي گردد.

  قوه قهريه ( فورس ماژور) :   –ماده نه
و قدرت و اراده طرفين حوادثي  نظيـر باليـا، جنـگ، سـيل، زلزلـه و سـاير   اگر به دالئلي خارج از حيطه

حوادث غير مترقبه، مستقيماً مانع از اجراي تمامي يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد براي طرفين گردد، 
ديـده   اين حوادث فورس ماژور تلقي و عدم انجام تعهد، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نگرديده و طرف حادثـه

روز پس از وقوع حادثه، مراتب را به طرف ديگر كتباً اعالم نمايد، بديهي است مـدت ١٠مكلف است ظرف مدت  
زمان حادثه (كه حداكثر متجاوز از دو ماه نخواهد بود) به زمان اجراي قرارداد اضـافه خواهـد شـد و در صـورت 

  ويه حساب و فسخ قرارداد اقدام نمايند.ادامه، هريك از طرفين مي توانند با توافق همديگر نسبت به تس
  فسخ قرارداد: –ماده ده 

درصورتي كه فروشنده در انجام بموقع تعهدات خود تعلل و يا تـأخير غيـر موجـه داشـته باشـد، خريـدار              
ا از مي تواند نسبت به فسخ يكجانبه قرارداد بدون رعايت تشريفات قانوني اقدام و خسارات و هزينه هاي خـود ر

  محل اموال و تضامين فروشنده و وصول نمايد و فروشنده حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
  حل و فصل اختالف :  –ماده يازده 

هرگونه اختالف در تعبير، تفسير و يا اجراي مفاد اين قرارداد، بدواً از طريق مذاكره دوستانه حل و فصـل 
بعنـوان   بنـدر خميـرخواهد شد . در غير اين صورت مراتب از طريق مراجع ذيصالح قضايي و قـانوني واقـع در  

  مرجع رفع اختالف مورد پيگيري و اقدام قرار خواهد گرفت.
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  اقامتگاه قانوني: –ماده دوازده 

اقامتگاه قانوني خريدار و فروشنده همان است كه در مقدمه اين قرارداد ذكر شـده اسـت و نشـاني هـاي 
مربوطه از نظر ابالغ اوراق و مراسالت فيمابين معتبر است. طرفين قرارداد موظف مـي باشـند درصـورت تغييـر 

ديد و شماره تلفن هاي خود را كتباً به طرف مقابل محل، يك هفته قبل از تغيير محل و يا نقل مكان، آدرس ج
  اطالع دهند. در غير اين صورت ارسال اوراق و ساير اسناد و مدارك به نشاني مذكور، ابالغ محسوب مي شود. 

  مواد و نسخ قرارداد:  –ماده سيزده 
آن معتبر و حكم   اين قرارداد در سيزده ماده و درسه نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گرديد و هر سه نسخه 

  واحد را خواهند داشت.  
  «خـــريـــدار»                                                                 « فـروشنــده »                  

    ................................... شركت (سهامي عام)                                       شركت سيمان هرمزگان        
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  قرارداد حمل 
عام)شركت سيمان هرمزگان  اين قرارداد بين   به نشاني: تهران، خيابان    ٤٦٤١٢ثبت شده به شماره    (سهامي 

مينا، پالك   ميدان  از  باالتر   ،( بهروز سابق   ) سنجابي  مادر، خيابان شهيد  ميدان  ميرداماد،  به شماره    ٣٧بلوار 
به    .................. به عنوان     ................به نمايندگي آقاي    ٢٢٩٠٤٩٨٥تلفن:   از اعضاي هيأت مديره  شماره  و يكي 
اختصـارا  ٢٢٩٠٤٩٨٥تلفن   قـرارداد  اين  در  پس  اين  از  ميشود   «كـارفـرمـا» ًكه  و    نـاميده  يكطـرف  از 

،    ..................و به نشاني :  آقاي ............  به نمايندگي    .............، شناسه ملي    .........به شماره ثبت    ..........  شركت  
مي شود از طرف ديگر به شرح    ناميده    »پيمانكار «  كـه از اين پس درايـن قـرارداد اختصاراً    ..................تلفن:  

  :ذيل منعقد مي گردد و طرفين متعهد و ملزم به اجراي دقيق مفاد آن مي باشند 
  ) موضوع قرارداد :  ١ماده  

و يا ميانگين حداقل   تن  ٣٠٠با حداقل حمل روزانه  سنگ آهن    تن   ٥٠،  ٠٠٠حمل  قرارداد عبارت از    موضوع 
  از معدن طرف قرارداد كارفرما مي باشد.تن   ٩٠٠٠ماهانه 

  ) مدت قرارداد :  ٢اده م
   مي باشد كه تمديد آن منـوط بـه توافـق طـرفين  شش ماه شمسيمدت اين قرارداد از تاريخ امضاء و ابالغ آن،  

  مي باشد. 
  : مبلغ قرارداد) ٣ماده 
ال به حمل    ناخالص  زحمه حق  با توجه  تن    ،  ..................از معدن  تن سنگ آهن    ٥٠،   ٠٠٠پيمانكار  قرار هر  از 

  ي باشد . م ريال ...................................،  جمعاً ........................... ريال 
واحد    بهاءطبق    % ٢٥به ميزان  به صورت منفرد و يا توأمان  مقدار قرارداد را  مدت و  تواند  كارفرما مي :  ١تبصره    

و پيمانكار ملزم به انجام موضوع قرارداد طبق بهاء واحد قرارداد    كاهش و يا افزايش دهد   همين ماده مندرج در  
باشد.   يا  مي  (كاهش  تغييرات  با  متناسب  آن  و مدت  قرارداد  مبلغ كل  اين صورت  در  است  ،  بديهي  افزايش) 

  .تغيير خواهد يافت 
  :   مبلغ قرارداد) نحوه پرداخت ٤ماده 

  ٦٠٠٠  حداقل  محموله هاي   طبقهزينه حمل مندرج در هر صورتحساب پيمانكار    مبلغ قرارداد بر اساس   - ٤-١
آهن  و   تني سنگ  گرديده  تحويل    تنظيم  رسيد   ، كارفرما  باسكول  قبض  ارائه   ، اصل صورتحساب  اخذ  از  پس 

خواهد شد. سپرده حسن انجام كار  ، به پيمانكار پرداخت  و پس از حسن انجام كار  محموله و تأييد ناظر قرارداد
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ته  و چنانچه موردي براي ضبط آن وجود نداش پس از ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي  در خاتمه قرارداد و  
  باشد، به پيمانكار مسترد خواهد شد. 

سنگ آهن موضوع قرارداد، برگ توزين صادره توسط باسكول كارخانه    حمل  مبناي محاسبه قطعي مقدار  - ٤-٢
  كارفرما مي باشد.  

در صورت نياز پليس راه و يا مراجع قانوني ديگر به بارنامه و ساير مجوزات مربوطه ، پيمانكار موظف به    -٤-٣
و   هزياخذ  كليه  موارد  اين  تمامي  در  بوده و  ها  آن  و  ارائه  تعهد  هيچگونه  و  باشد  مي  پيمانكار  بر عهده  ها  نه 

  مسئوليتي در اين خصوص به عهده كارفرما نمي باشد.  
بهاي كل قرارداد و آخرين صورت حساب پيمانكـار   %٥قانون تأمين اجتماعي پرداخت    ٣٨طبق ماده    :٢تبصره  

پـس از ارائـه مفاصـا حسـاب از  موكول به ارائه مفاصا حساب از سوي سازمان تأمين اجتماعي خواهـد بـود كـه
  سازمان تأمين اجتماعي و تأييد ناظر كارفرما به پيمانكار مسترد خواهد شد.

: پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهي ثبت در سازمان امور ماليـاتي، بعهـده كارفرمـا ٣تبصره  
  خواهد بود.      

  )  ساير شرايط : ٥ماده  
نقل    - ٥-١ بار و كاميون و راننده و مسئوليت متصديان حمل و  بيمه  بارنامه،  به اخذ  كليه هزينه هاي مربوط 

اين قرارد به عهده پيمانكار مي باشد محموله هاي موضوع  تا تحويل در مقصد  از مبداء  و كارفرما هيچگونه    اد 
در صورت بروز و وقوع هر حادثه    تعهدي در قبال افزايش احتمالي هزينه پيمانكار نخواهد داشت. بديهي است 

  اي مسئوليت جبران كليه خسارات و هزينه ها بعهده پيمانكار خواهد بود.  
پيمانكار موظف است محموله بارگيري شده را صحيح و سالم در مقصد به نماينده كارفرما تحويل دهد و    - ٥-٢

پ نمايد،  قصور  كاال  نگهداري  و  حفظ  حمل،  در  پيمانكار  راننده  خسارت  چنانچه  كليه  جبران  مسئول  يمانكار 
  برآوردي كارفرما بصورت نقدي به وي مي باشد. 

  پيمانكار مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل بار واقع شده باشد.   - ٥-٣
پيمانكار و رانندگان وي حق دريافت هيچ گونه وجهي تحت هيچ عنواني از قبيل پشت بارنامه ، انعام و    - ٥-٤

  را ندارند .   غيره
هاي    - ٥-٥ محموله  آهن در طول مسير حمل،  ريزش سنگ  از  به جهت جلوگيري  باشد  مي  متعهد  پيمانكار 

ارسالي را بر روي كاميون هاي حامل سنگ آهن، به وسيله تجهيزات و پوشش مناسب مهار نمايد، بديهي است 
  ود.  كه عوارض ناشي و جرائم مربوطه به عهده و هزينه پيمانكار خواهد ب



 ٨/١٢/١٤٠٠ تاريخ:      

 ١٩٨٩٠/٠٠ شماره:   

  

  اوراق بهادار ))  و  بورس سازمانفته شده درير((پذ

  www.hormozgancement.com 
 e_mail :info@hormozgancement.com 

 

  

      

. تلفن  ٣٧دفتر مركزي: تهران ، ميرداماد ، خيابان بهروز ، شماره 
  ٢٢٢٧١٢٩٠نمابر  ٢٢٩٠٤٩٨٥

نمابر :   ٠٧٦٣٣٢٣٧٠٠١-٨كارخانه:  هرمزگان ، بندر خمير  تلفن : 
٠٧٦٣٣٢٣٧٠١٣

پيمانكار موظف است كليه هماهنگي هاي الزم در ارسال سنگ آهن موضوع قرارداد به دپوي مورد نظر    -٥-٦
  كارفرما را انجام دهد.

پيمانكار، سنگ آهن موضوع قرارداد را مطابق قبض باسكول در معدن طرف قرارداد كارفرما دريافت و در    - ٥-٧
  اده و رسيد دريافت خواهد كرد .  مقصد به كارفرما و يا نماينده وي تحويل د

حركت ناوگان حمل خود    با توجه به محدوديت زماني بارگيري در معدن تنگه زاغ،   پيمانكار موظف است   - ٥-٨
را متناسب با ساعات كاري معدن طرف قرارداد كارفرما به نحوي هماهنگ و كنترل نمايد كه تعهد وي مبني بر  

  در كارخانه كارفرما انجام شود.     يا معادل ماهانه آن تن سنگ آهن ٣٠٠تحويل روزانه حداقل  
در ماده يك   مقدار مشخص شده  ميزاندر صورت تأخير و عدم حمل بموقع سنگ آهن موضوع قرارداد به   -٥-٩

پايان   در  و  محاسبه  تأخير  جريمه  نشده  حمل  كاالي  حمل  ارزش  درصد  يك  تأخير  روز  هر  ازاي  به  قرارداد، 
    مانكار قابل كسر يا وصول خواهد بود. قرارداد از مطالبات پي

  تضمين انجام تعهدات :) ٦ماده 
پيمـانكار موظف است جهت تضمين انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد، يك فقـره ضـمانتنامه بـانكي ( داراي 

(ده درصـد) مبلـغ كـل   %١٠كد رهگيري سپام از بانك مركزي ) يكساله غيرقابل فسخ و قابـل تمديـد معـادل  
كارفرما اختيار مي دهد تا هرگونه مطالبات و نمايد. پيمانكار با امضاء اين قرارداد به   توديعكارفرما    نزدقرارداد را  

  خسارات وارده را به تشخيص خود از محل ضمانتنامه بانكي مذكور جبران و برداشت نمايد.
  ) نظارت ٧ماده      

معرفي    پيمانكار، كتبأ به  ويجهت نظارت بر حسن انجام تعهدات پيمانكار و تأييد صورت حساب    ناظر كارفرما
پيمانكار متعهد مي باشد طبق برنامه ريزي اعالم شده از سوي ناظر قرارداد نسبت به حمل سنگ  .  مي گردد  

  آهن موضوع قرارداد اقدام نمايد. 
  )  فورس ماژور :٨ماده 

ر  و ساير حوادث غي    اگر به دالئلي خارج از حيطه و قدرت و اراده طرفين حوادثي  نظير باليا، جنگ، سيل، زلزله 
مترقبه، مستقيماً مانع از اجراي تمامي يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد براي طرفين گردد، اين حوادث  
فورس ماژور تلقي و عدم انجام تعهد، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نگرديده و طرف حادثه ديده مكلف است  

اعالم نمايد، بديهي است مدت زمان حادثه    روز پس از وقوع حادثه، مراتب را به طرف ديگر كتبا١٠ًظرف مدت  
(كه حداكثر متجاوز از دو ماه نخواهد بود) به زمان اجراي قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت ادامه، هريك از  

  طرفين مي توانند با توافق همديگر نسبت به تسويه حساب و فسخ قرارداد اقدام نمايند.  
  ) فسخ قرارداد :  ٩ماده 
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كه   صورتي  مي پيمانكار  در  كارفرما  نمايد،  قصور  يا  و  تأخير  يا  تخلف  خود  تعهدات  از  يك  هر  انجام  تواند در 
. بديهي است در اين هاي خود را از پيمانكار مطالبه و اخذ نمايد قرارداد را يكجانبه فسخ و كليه خسارات و هزينه 

ب پيمانكار و ما به التفاوت پرداختي به پيمانكار جديد جهت انجام باقيمانده صورت هزينه هاي مربوط به انتخا
  موضوع قرارداد تا پايان مدت اين قرارداد بعهده پيمانكار خواهد بود.  

  ) حل اختالف ١٠ماده 
مذاكره دوستانه درصورت بروز هرگونه اختالف در تعبير و تفسير و اجراي مفاد اين قرارداد، مراتب بدواً از طريق  

مـورد  واقـع در بنـدر خميـر  حل و فصل خواهد شد. در غير اين صورت مراتب از طريق مراجع ذيصالح قـانوني
  پيگيري و اقدام قرار خواهد گرفت.

      نسخ قرارداد ) مواد و ١١ماده  
ر و حكم واحد را  اين قرارداد در يازده ماده و سه نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گرديد و هر سه نسخه آن معتب 

  خواهند داشت
  

           كارفرما                                                                                            پيمانكار                                     
  ...............................شركت                                              (سهامي عام)شركت سيمان هرمزگان

  
  

  
 


