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

  هماتيت» 
 

ميلي        ٤٠-٦٠٠هماتيت با دانه بندي    آهن  تن سنگ  ٥٠،  ٠٠٠موضوع مناقصه عبارتست از خريد مقدار   - ١

واقع در اسـتان هرمزگان، شـهرسـتان و تحويل آن در محل كارخانه سـيمان هرمزگان    روي كاميون  بر  متر

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

 
نهاد قيمت حداكثر تا - ٢ ال مدارك و ارائه پيـش نبهچهارروز    پايان وقت اداري  زمان ارـس      ٢٤/٠١/١٤٠١مورخ    ـش

مي باـشد كه بايـستي مدارك در پاكات دربـسته و الك و مهر ـشده به يكي از نـشاني هاي ذيل تحويل گردد.  
 دريافت گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.بديهي است به پيشنهادهايي كه پس از مهلت مذكور 

ـسابق  بهروز(    ـشهيد ـسنجابيدفتر معاونت بازرگاني واقع در: تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان  -
 . ٣٧، باالتراز ميدان مينا پالك )

جاده بندرلنگه،   ٤دفتر تداركات كارخانه واقع در: اســتان هرمزگان، شــهرســتان بندرخمير، كيلومتر   -
 كارخانه سيمان هرمزگان.

شــمســي از تاريخ انعقاد بوده و مقدار مورد نظر بايســتي ظرف مدت مذكور و روزانه   يكســالمدت قرارداد   - ٣

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

د   - ٤ ده در محل دپوي كارخانه خريدار مي باـش نگ آهن خريداري ـش ورت.  محل تحويل ـس پرداخت  در اين ـص

 .  به عهده فروشنده مي باشد قيمت پيشنهادي  طبقهزينه حمل 
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ط ١تبصـره   يمان هرمزگان، برگ توزين صـادره توـس نگ آهن تحويلي به كارخانه ـس : مبناي محاسـبه قطعي ـس

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

تني توسـط فروشـنده صـادر و به خريدار   ٦٠٠٠: صـورتحسـابهاي فروش پس از ارسـال محموله هاي ٢تبصـره  
بعنوان علي الحـساب مبلغ ـصورتحـساب با تأييد نهايي مدير كارخانه    %٥٠تحويل مي گردد. در اين ـصورت ميزان  

گاه خريدار ظرف   %٥٠ظرف مدت ده روز كاري و   تندات و تأييد نهايي آزمايـش ي كامل مـس باقيمانده پس از بررـس
  روز در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد. سي مدت 

ه به آن نياز دارد و  - ٥ وع اين مناقـص تي كليه هزينه هاي مربوطه كه انجام موـض ده بايـس در قيمت هاي ارائه ـش

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

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

 بايـست مي  كه باـشد  ميميليارد ريال )    ـسهريال (    ٣،  ٠٠٠،  ٠٠٠،  ٠٠٠  مبلغ ،  مناقـصه در ـشركت ـسپرده - ٦

 قابل اعتبار و  ماه ســه حداقل ( داراي كد رهگيري ســپام بانك مركزي ) با بانكي نامه ضــمانت بصــورت

وجه شـركت سـيمان   درو يا واريز به حسـاب شـركت   رمز دار بانكييك فقره چك  به صـورت 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

دق     -٧-٢ ت مـص اي رونوـش مي حاوي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امـض نامه و آگهي روزنامه رـس اـس اـس

 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

ســئوليت مدني با اعتبار كافي در صــورت برنده شــدن در مناقصــه (اعتبار طبق مفاد 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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ركت كننده مي بايسـت ممهور و     -٧-٧ ط ـش ركت در مناقصـه كه تمامي صـفحات آن توـس رايط ـش فرم ـش

  امضاء شده باشد. 

حمل ـسنگ آهن كه مي بايـست توـسط ـشركت كننده   قراردادو    ـسنگ 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

 جدولپيشنهاد قيمت جهت شركت در مناقصه به پيوست مي باشد. متقاضيان بايستي دقيقاً مطابق    جدول - ٩

مذكور اقدام به ارائه پيـشنهاد قيمت نمايند. بديهي اـست به پيـشنهادات مـشروط، ناقص و يا مخدوش ترتيب 

 اثر داده نخواهد شد.

تي  -١٠ نگ آهن و هزينه حمل آن بايـس ورت جداگانهقيمت ـس بت به   بـص ت نـس ارائه گردد و خريدار مختار اـس

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

آناليز   در صــورتيكه محموله مطابق آزمون هاي انجام شــده در آزمايشــگاه خريدار متضــمن شــرايط و :٣تبصــره  
مـشخص ـشده در بند يك ـشرايط مناقـصه نباـشد،  ـشركت مي تواند نـسبت به عدم پذيرش محموله به منزله عدم 
پرداخت وجه كامل (قيمت سـنگ آهن و هزينه حمل آن) و يا پرداخت بخشـي از بهاي سـنگ آهن ها به شـرح 

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

فروشـنده عالوه بر تسـليم تضـمين معتبر مورد قبول خريدار بابت   ،بمنظور تضـمين حسـن انجام كار  :٤تبصـره  
ن انجام تعهدات معادل   ر و در خاتمه مدت   %١٠قرارداد ، از هر پرداخت به وي  كل  مبلغ  %٥حـس د) كـس (ده درـص

  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 صــورت رضــايت خريدار از كيفيت ســنگ آهن موضــوع قرارداد و اجراي كليه تعهدات فروشــنده و   قرارداد و
چنانچه موردي براي ضــبط تضــمين فوق و ســپرده موصــوف وجود نداشــته باشــد، به وي مســترد خواهد شــد. 

يفيت ســنگ فروشــنده با امضــاء قرارداد به خريدار اختيار مي دهد تا درصــورت تأخير ، تغيير غير متعارف در ك
ــپرده فوق ،  ــمين و س ــارات ناشــي از عدم ايفاي تعهدات و غيره مطالبات خود را از محل تض آهن و يا بروز خس

 مطالبات و يا اموال فروشنده وصول نمايد. 

تأمين وســايل و تجهيزات و ابزار كار، اخذ مجوز از مقامات صــالحيت دار، تأمين نيروي انســاني مورد   :٥تبصــره  
و ســاير عواملي كه به هر نحو در اجراي قرارداد دخيل هســتند، و اخذ كليه    بارگيري و حمل التنياز، ماشــين 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

ــمانتنامه بانكي  رمز دار بانكيحاوي چك  :  پاكت الف) - ــركتبابت   و يا فيش واريزي نقدي و يا ض ــپرده ش           س

  . 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) -

ت     - ركت كننده مي بايـس پسجداگانه الك و مهر    الذكر راپاكات فوق    از يك   هرـش ه  نموده و ـس را  پاكت  هر ـس

ــده  ــمن ذكر محتوـيات آن، ـنام و   نموده  تحوـيلدر ـيك ـپاـكت الك و مهر شـ ـبه نحوي ـكه روي يـكاـيك ـپاكتـها ضـ

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

ــايي ـپاكتـها -١٢ ـحائز ـحداـقل   الف و بد. چـنانـچه ـپاكتـهاي  ـنمفتوح ميگرد  ـپاكتـهاي الف و ب ابـتدا  ،در ـبازگشـ

د، اقدام رايط ارزيابي فني و بازرگاني و مالي باـش ائي    ـش د   پاكتهاي جبه بازگـش در غيراينصـورت  .خواهد ـش

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

 انجامروز از تاريخ ابالغ موـضوع، جهت عقد قرارداد و ـسپردن تـضمين   ١٠چنانچه برنده مناقـصه ظرف مدت   -١٣

پرده وي، به نفر  بط ـس ه گذار مي تواند ـضمن ـض راف دهد، مناقـص تعهدات اقدام ننمايد، و يا از انجام كار انـص

 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   
  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
   %  ٦٠حداقل  

  
  

      

محل دپوي سنگ    از  حمل سنگ آهن
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  قـــــرارداد خريد 
ــهامي عام)شـركت  سـيمان هرمزگان اين قرارداد بين   ــماره   (س ــده به ش در اداره ثبت   ٤٦٤١٢ثبت ش

، سـابق ) بهروز  شـهيد سـنجابي ( شـركتهاي تهران به نشـاني: تهران، خيابان بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان
و يكي از  ............بعنوان   .............به نمايندگي آقاي    ٢٢٩٠٤٩٨٥به شــماره تلفن:    ٣٧باالتر از ميدان مينا، پالك  

   ................و شركت  » ناميده مي شود از يك طرف  خريداري هيأت مديره كه از اين پس در اين قرارداد «  اعضا
و كد اقتـصادي  .........................و ـشناـسه ملي   .................در اداره ثبت ـشركتهاي ـشهر  .............ثبت ـشده به ـشماره 

 .................و به نمايندگي آقاي   ................و كدپستي:    ......................، تلفن:  ...........................  ي:  و به نشان  .....................
» ناميده مي شـــود، از طرف ديگر بشـــرح ذيل فروشــنده كه از اين پس در اين قرارداد«   ....................به عنوان  

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

ــوع اين قرارداد عبارت از خريد  ــنگ آهن هماتيت بر روي كاميون در محل دپوي معدن   ٥٠،  ٠٠٠موضـ تن سـ
 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 حضــور نماينده فروشــنده و خريدار در محل    ٦٠٠٠تبصــره يك:كليه عمليات نمونه برداري از هر محموله  
ده ود.    "نمونه معرف  "كارخانه خريدار انجام مي گيرد و از نمونه گرفته ـش نده تحويل داده مي ـش به نماينده فروـش

رايط و آناليز  من ـش گاه خريدار متـض ده در آزمايـش نگ آهن ها مطابق آزمون هاي انجام ـش ورتيكه ـس مناً در ـص ـض
فوق نباشـد شـركت مي تواند نسـبت به عدم پذيرش محموله به منزله عدم پرداخت وجه   مشـخص شـده در بند 

ميم گيري نمايد و  رح جدول ذيل تـص نگ آهن ها به ـش ي از بهاي ـس نگ آهن) و يا پرداخت بخـش كامل (قيمت ـس
فروشـنده حق اعتراض نخواهد داشـت و مسـئوليت و كليه هزينه هاي مربوط به حضـور نماينده فروشـنده جهت 
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نمونه گيري به عهده خود فروشنده بوده و عدم حضور به موقع نماينده فروشنده هيچگونه تاثيري در نمونه گيري  
  و ادعاهاي بعدي وي ندارد. 

  افزايش و يا كاهش مقدار كل قرارداد: –ماده دو 
ــورت منفرد ومـقدار قرارداد را   ـمدت و  خرـيدار مي تواـند  و   افزايش ـيا ـكاهش دـهد  %٢٥ـبه ميزان توأـمان    ـيا ـبه صـ

بديهي اـست با افزايش يا كاهش مقدار   باـشد.اء واحد قرارداد مي  هفروـشنده ملزم به تحويل موـضوع قرارداد طبق ب
  قرارداد ، زمان و مبلغ قرارداد نيز متناسب كاهش يا افزايش مي يابد. 

  مدت قرارداد :  –ماده سه 
ـشمـسي تعيين مي گردد و در ـصورت  يكـسالمدت اين قرارداد از تاريخ ابالغ به فروـشنده 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 كل  ...........................قيمت خريد هر تن ســنگ آهن هماتيت بر روي كاميون ، از قرار هر تن 
ريال خواهد بود و قيمت مذكور تا  ..............................تن سنگ آهن برابر با   ٥٠،  ٠٠٠قرارداد براساس خريد مقدار  

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

  فروشنده بايستي ذيل فاكتورهاي خود مراتب را ذكر نمايد. 

  نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :  –ماده پنج 
كول مربوطه را همراه با محموله   - ١-٥ وع قرارداد در معدن خود را توزين و برگ باـس نگ آهن موـض نده ـس فروـش

يدار نيز در محل كارخانه خود نسـبت به توزين محموله  سـنگ آهن براي خريدار ارسـال 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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وع قرارداد،   نگ آهن موـض به قطعي مقدار ـس ادر مي نمايد. مبناي محاـس كول قطعي را ـص اقدام و برگ باـس

برگ توزين صادره توسط باسكول كارخانه خريدار و گواهي كيفي آزمايشگاه خريدار پس از آزمايش نمونه 

  سنگ آهن ها خواهد بود. 

ال محموله هاي    -٥-٢ ابهاي فروش پس از ارـس ورتحـس ادر و به خريدار تحويل       ٦٠٠٠ـص نده ـص ط فروـش تني توـس
ورت ميزان   اب ظرف   %٥٠مي گردد. در اين ـص اب با تأييد نهايي مدير كارخانه بعنوان علي الحـس ورتحـس مبلغ ـص

گاه خريدار ظرف مدت   %٥٠مدت ده روز كاري و   تندات و تأييد نهايي آزمايـش ي كامل مـس باقيمانده پس از بررـس
  ه پرداخت خواهد شد. سي روز در وجه فروشند 

  ساير شرايط: -ماده شش
ــتقر نموده و بر نحوه دپو و   -٦-١ ـــنده مسـ خرـيدار مي تواـند در طول ـمدت قرارداد، نـمايـنده اي در مـعدن فروشـ

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

شــگاه كارخانه پس از آزمايش نمونه هاي ســنگ آهن تخليه شــده در دپوي كارخانه صــدور گواهي كيفي آزماي

  صورت خواهد گرفت و مبناي پرداخت ها خواهد بود. 

ــال محموله هاي   -٦-٢ تني ســنگ آهن به محل دپوي خريدار   ٦٠٠٠چنانچه ظرف مدت ســي روز پس از ارس

ــوي خرـيدار اعالم نگردد ، محموـله مورد ـتايـيد   ــي از سـ پس از اراـئه   و ـپذيرش قرار گرفـته و وـجه مربوـطهاعتراضـ

  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

روشــنده          تحصــيل هرگونه مجوز الزم براي ســنگ آهن خريداري شــده موضــوع اين قرارداد كالً به عهده ف  -٦-٤
  مي باشد و خريدار در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت. 

ين آالت  -٦-٥ الحيت دار، ماـش ائط نقليه الزم، اخذ مجوز از مقامات ـص ايل ، تجهيزات ، ابزار كار و وـس  تأمين وـس
هزينه فروشـنده مي   و سـاير عواملي كه به هر نحو در اجراي قرارداد دخيل هسـتند، به عهده و  بارگيري و حمل

  باشد. 
  فروشنده حق واگذاري موضوع اين قرارداد را كالً و يا جزئاً به غير ندارد.  -٦-٦
نده نتواند ماهانه حداقل   -٦-٧ ورتي كه فروـش ات مورد تأييد   ٦٠٠٠در ـص تن ـسنگ آهن مورد تعهد را با مـشخـص

ارزش محموله تحويل نـشده به   %٢٠ادل  خريدار تحويل نمايد، در اين ـصورت فروـشنده مكلف اـست جريمه اي مع
  ازاء هر ماه تأخير به خريدار پرداخت نمايد.
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 تضمين حسن انجام كار:  –ماده هفت 

ليم تـضمين معتبر مورد قبول خريدار بابت حـسن   ،بمنظور تـضمين حـسن انجام كار فروـشنده عالوه بر تـس
(ده درصــد) كســر و در خاتمه مدت قرارداد و   %١٠مبلغ قرارداد ، از هر پرداخت به وي  %٥انجام تعهدات معادل  

در صورت رضايت خريدار از كيفيت سنگ آهن موضوع قرارداد و اجراي كليه تعهدات فروشنده و چنانچه موردي  
راي ـضبط تـضمين فوق و ـسپرده موـصوف وجود نداـشته باـشد، به وي مـسترد خواهد ـشد. فروـشنده با امـضاء اين ب

ا بروز  ـــنگ آهن و ـي ــورت ـتأخير ، تغيير غير متـعارف در كيفـيت سـ ا درصـ ار مي دـهد ـت قرارداد ـبه خرـيدار اختـي
ـسپرده فوق ، مطالبات و يا اموال خـسارات ناـشي از عدم ايفاي تعهدات و غيره مطالبات خود را از محل تـضمين و  

  فروشنده وصول نمايد.
  نظارت:  -ماده هشت

واحد كنترل كيفي خريدار بعنوان نماينده وي جهت نظارت بر حـسن انجام تعهدات فروـشنده و تأييد ـصورت       
  حساب هاي وي معرفي مي گردد.

  قوه قهريه ( فورس ماژور) :   –ماده نه
ــاير  اگر ـبه دالئلي ـخارج از حيـطه ـــيل، زلزـله و سـ و ـقدرت و اراده طرفين حوادثي  نظير بالـيا، جـنگ، سـ

تقيماً مانع از اجراي تمامي يا قـسمتي از تعهدات موـضوع اين قرارداد براي طرفين گردد،   حوادث غير مترقبه، مـس
ــوب نگردـيده و طرف ـحادـثه دـيده    اين حوادث فورس ـماژور تلقي و ـعدم انـجام تعـهد، تخلف از مـفاد قرارداد محسـ

روز پس از وقوع حادثه، مراتب را به طرف ديگر كتباً اعالم نمايد، بديهي اسـت مدت ١٠مكلف اسـت ظرف مدت  
ــورت  ــد و در ص ــافه خواهد ش زمان حادثه (كه حداكثر متجاوز از دو ماه نخواهد بود) به زمان اجراي قرارداد اض

  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 تأخير غير موجه داشته باشد، خريدار     مي          
ا از محل تواند نـسبت به فـسخ يكجانبه قرارداد بدون رعايت تـشريفات قانوني اقدام و خـسارات و هزينه هاي خود ر

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

ل  تانه حل و فـص ير و يا اجراي مفاد اين قرارداد، بدواً از طريق مذاكره دوـس هرگونه اختالف در تعبير، تفـس
بعنوان مرجع   بندر خميرخواهد شد . در غير اين صورت مراتب از طريق مراجع ذيصالح قضايي و قانوني واقع در  

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

اقامتگاه قانوني خريدار و فروشـنده همان اسـت كه در مقدمه اين قرارداد ذكر شـده اسـت و نشـاني هاي 
مربوطه از نظر ابالغ اوراق و مراســالت فيمابين معتبر اســت. طرفين قرارداد موظف مي باشــند درصــورت تغيير 

ديد و شـماره 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 
به نشاني: تهران، خيابان بلوار    ٤٦٤١٢ثبت شده به شماره    (سهامي عام)شركت سيمان هرمزگان  اين قرارداد بين  

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

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

  : 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 باشـد كه تمديد آن منوط به توافق طرفين شـش ماه شـمسـيمدت اين قرارداد از تاريخ امضـاء 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  
افزايش) ، تغيير  بديهي است در اين صورت مبلغ كل قرارداد و مدت آن متناسب با تغييرات (كاهش يا مي باشد. 

  .خواهد يافت
  :   مبلغ قرارداد) نحوه پرداخت ٤ماده 

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

خواهد شد. سپرده حسن انجام كار در خاتمه  ، به پيمانكار پرداخت و پس از حسن انجام كار  و تأييد ناظر قرارداد
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و   اجتماعي  قرارداد  تأمين  مفاصا حساب  ارائه  از  نداش پس  براي ضبط آن وجود  به  و چنانچه موردي  باشد،  ته 
  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 اخذ   - ٤-٣
نه ها بر عهده پيمانكار مي باشد و هيچگونه تعهد و مسئوليتي  ارائه آن ها بوده و در تمامي اين موارد كليه هزي و  

  در اين خصوص به عهده كارفرما نمي باشد.  
ره   اب پيمانكار   %٥قانون تأمين اجتماعي پرداخت   ٣٨طبق ماده    :٢تبـص ورت حـس بهاي كل قرارداد و آخرين ـص

پس از ارائه مفاصا حساب از سازمان   موكول به ارائه مفاصا حساب از سوي سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود كه
  تأمين اجتماعي و تأييد ناظر كارفرما به پيمانكار مسترد خواهد شد.

: پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در صــورت ارائه گواهي ثبت در ســازمان امور مالياتي، بعهده كارفرما ٣تبصــره  
  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 اي   تعهدي در قبال افزايش احتمالي هزينه پيمانكار نخواهد داشت. بديهي است 

  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

يمانكار مسئول جبران كليه خسارت برآوردي  چنانچه راننده پيمانكار در حمل، حفظ و نگهداري كاال قصور نمايد، پ
  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 غيره   - ٥-٤

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

را بر روي كاميون هاي حامل سنگ آهن، به وسيله تجهيزات و پوشش مناسب مهار نمايد، بديهي است كه عوارض  
  ود. ناشي و جرائم مربوطه به عهده و هزينه پيمانكار خواهد ب
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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 را    با توجه به محدوديت زماني بارگيري در معدن تنگه زاغ،   پيمانكار موظف است  - ٥-٨
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

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

  تضمين انجام تعهدات :) ٦ماده 
ــانكار موظف اـست جهت تـضمين انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد، يك فقره ـضمانتنامه بانكي ( داراي  پيمــ

ــخ و قابل تمديد معادل   ــاله غيرقابل فس ــپام از بانك مركزي ) يكس ــد) مبلغ كل   %١٠كد رهگيري س (ده درص
اء اين قرارداد به    توديعكارفرما    نزدقرارداد را  كارفرما اختيار مي دهد تا هرگونه مطالبات و نمايد. پيمانكار با امـض

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

معرفي مي    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 آهن  .  گردد  

  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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تواند قرارداد  در انجام هر يك از تعهدات خود تخلف يا تأخير و يا قصور نمايد، كارفرما مي پيمانكار در صورتي كه 
. بديهي است در اين صورت  هاي خود را از پيمانكار مطالبه و اخذ نمايد را يكجانبه فسخ و كليه خسارات و هزينه 

ب پيمانكار و ما به التفاوت پرداختي به پيمانكار جديد جهت انجام باقيمانده موضوع  هزينه هاي مربوط به انتخا
  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  

ــالح قانوني ــورت مراتب از طريق مراجع ذيص ــد. در غير اين ص ــل خواهد ش مورد   واقع در بندر خمير  حل و فص
  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

  
  

  
 


