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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  1 صفحه 

 (تجدید مناقصه) 22/10/98 مورخ   89-20 به شماره مرحله اي دو عمومیاسناد مناقصه 

 

ع مناقصه:  قطعات باسبار  و آبکاري ار و برون سپاري تولیدذجذب سرمایه گ موضو

ت  ه مناقصه گزار: شرک  شهید باهنرصنایع مس دستگا

 نشانی دستگاه مناقصه گزار: 

 باغین-جاده کرمان 12کرمان، کیلومتر 

   

د مناقصه: اسنا ت   فهرس

 شرایط اختصاصی مناقصه -1

 شرایط عمومی مناقصه -2

 برگ پیشنهاد قیمت  -3

 فنی موضوع مناقصهمشخصات پیوست شماره یک:  -4

  روش ارزیابی کیفی مناقصه گرانپیوست شماره دو:  -5

 نمونه قرارداد -6
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  2 صفحه 

 شرایط اختصاصی مناقصه 

 موضوع مناقصه: -1ماده 

از طریق جذب سرمایه گذار،  3شرح ماده ه را ب شرکت صنایع مس شهید باهنر در نظر دارد تولید قطعات باسبار و آبکاري آن

 .مرحله اي به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید 2بصورت برگزاري مناقصه عمومی 

 مدت قرارداد: -2ماده 

 می باشد. سه سال ،مدت قرارداد از تاریخ عقد 

 :موضوع مناقصهمحل تحویل کار شرایط و  -3ماده 

 ظرفیت خمکاري) و آبکاري قلع و نقره باسبار بااحداث و راه اندازي کارگاه قطعه سازي (پانچ، برش و موضوع مناقصه 

 در سال می باشد.  تن 400حداقل

 می شود. اضافهتن و بدون آبکاري نقره بوده و از سال دوم سفارش آبکاري نقره  300توضیح اینکه ظرفیت تولید در سال اول 

 پیمانکار می باشد. توسطو بهره برداري از آنها  کلیه تجهیزات اندازي راه و نصب تأمین، شامل طرح
مورد باسبار و همچنین تامین آب، برق و گاز و شرکت صنایع مس شهید باهنر فضاي مناسب جهت جانمایی طرح در محل تأمین 

  .خواهد بودکارفرما  و هزینه به عهدهنیز نیاز در زمان بهره برداري 
 

 شرکت در مناقصه: تضمین -4ماده 

بصورت یا می باشد که  می بایست   و پنجاه میلیون ریال) ریال (چهارصد 450،000،000مبلغ شرکت درمناقصه  تضمینمیزان  

و رسید  شعبه ظفر واریزبانک ملت    7404187385یا به بصورت نقدي به حساب شماره  ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط تهیه و

   ارائه گردد. آن 

شرکت در مناقصه،  تضمین: ارائه چک حساب جاري اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) و یا سفته و غیره بعنوان 1تبصره 

 موجب بطالن پیشنهاد خواهد شد.

 درج شده باشد. ") صراحتا 98-02 : در رسید بانکی فوق باید عبارت (بابت تضمین شرکت در مناقصه  عمومی شماره2تبصره  

 

  تسلیم پیشنهاد: محل -5ماده 
 باشد. باغین می –جاده کرمان  12سلیم پیشنهاد دبیرخانه مجتمع به نشانی کرمان، کیلومتر محل ت
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  3 صفحه 

تسلیم و یا  عنوان، به غیر از دبیرخانه شرکت، به مراجع غیر ذیربط دیگرر دلیل و تحت هر ه تبصره : چنانچه پاکات پیشنهادي به

خواهد شد و دستگاه مناقصه گزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص تلقی مر به منزله عدم تحویل پیشنهاد ارسال گردد، این ا

                              الزم است پس از تحویل پاکتها به دبیر خانه رسید اخذ گردد.                                                                       بعهده نخواهد داشت.

 مدت قبول پیشنهاد: -6ماده 

شرکت به  پیشنهاداتی که بعد از مهلت  .باشد می 02/11/98 مورخشنبه  چهارروز 14ساعت آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 

 مقرر ارائه و یا از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.

بازگشایی و پاکات قیمت در زمانی که از طرف کمیسیون معامالت تعیین می گردد همان روز  14:30در ساعت  ارزیابیپاکتهاي 

 خواهد شد.

 

 ارزیابی کیفی تامین کننده -7ماده 

مدارکی دال بر توانایی منعقده مرتبط با موضوع مناقصه،  يشرکت کنندگان در مناقصه باید سوابق و رزومه کاري خود، قراردادها
یا موارد دیگري که بتواند به ارزیابی توان انجام تعهدات موضوع این مناقصه کمک نماید را ارائه  مالی انجام موضوع مناقصه

حداقل امتیاز قابل قبول براي  همین اسناد آمده است. 2پیوست شماره موارد درخواستی به همراه روش ارزیابی در  دهند.
 می باشد. 60 ،ت قیمتابازگشایی پاک

 دهنده:..................................نام پیشنهاد 

 .......................................نشانی(شامل کد پستی) :........................................................................................................

 ...  تلفن همراه:........................................... فکس:............................................... تلفن ثابت:........................................

 ..........کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:..............................................

 مضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:مهر و ا
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  4 صفحه 

 شرایط عمومی مناقصه  

 نحوه تحویل پاکات مناقصه : -1ماده 

پاکت  سه که محتوي  الك و مهر شده و سربستهبصورت پاکت یک در  باید پیشنهاد خود را  مناقصهداوطلب شرکت در 

 تسلیم نماید.مناقصه گزار، ، به ترتیب بندهاي بعدي تنظیم و در موعد مقرر به  باشد می "ج"و "ب" ، "الف"جداگانه 

پیشنهاددهنده وتاریخ تسلیم پیشنهاد  موضوع و شماره مناقصه، نام و نشانی و تلفن محتویات آن ، فوق الذکر بایدپاکات در روي 

و رسید تسلیم در کرمان  صنایع مس شهید باهنردبیرخانه شرکت ، به و مذکور در اسناد مناقصه نوشته شود و در مهلت مقرر

 .دریافت نماید

، تکمیل اسناد حاضرقرار داده شده است باید بر طبق شرایط  متقاضیاندر اختیار  مناقصه گزارکه از طرف   مناقصهاسناد و مدارك 

 سلیم گردد.ت دبیرخانه مناقصه گزاري  به دهاپیشن و تنظیم شده و همراه سایر مدارك درخواستی در پاکت

 : و ج بمدارك و مستندات پاکات الف،  -2ده ما

 محتواي پاکت الف :

 )شرایط اختصاصی مناقصه 4طبق ماده .(  شرکت در مناقصه تضمین -

 محتواي پاکت ب :

 مناقصه و ضمائم آن (به استثناء برگ پیشنهاد قیمت) که تمام صفحات به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده  رسیدهاسناد و مدارك  -

 باشد.

هر گونه مکاتبه و ابالغیه که از طرف دستگاه مناقصه گزار ، در طی مدت انجام مناقصه، بعنوان اصالحیه اسناد حاضر ،  -

 بصورت کتبی  ابالغ گردیده باشد. 

رونوشت آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات ثبت شده مربوط به دارندگان امضاء مجاز با امضاء مدیر  اشخاص حقوقی: -

 تصویر گواهی ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده  رونوشت اساسنامه، ربه مهر شرکت،عامل و ممهو

 مطابقت داشته باشد.  مناقصهموضوع اساسنامه شرکت بایستی با موضوع : 1تبصره 

است، شرکت کنندگان باید یا تولید کننده محصول درخواستی بوده و یا در صورتیکه فعالیت شرکت بازرگانی  :2تبصره 

  باید موضوع شرکت متناسب با موضوع مناقصه باشد.

رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی و گواهی ثبت نام در سامانه رونوشت پروانه کسب معتبر،  اشخاص حقیقی: -

 (در صورت مشمول شدن) مالیات بر ارزش افزوده
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  5 صفحه 

 موضوع پروانه کسب باید با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد. :3تبصره 

 ارائه کد اقتصادي براي همه مناقصه گرها الزامی است و پیشنهادات فاقد کد اقتصادي بررسی نخواهند شد.

 
 شرایط اختصاصی مناقصه) 7مستندات ارزیابی کیفی تامین کننده (مطابق بند  -

 : جمحتواي پاکت 

رسیده) می باشد. بهاي پیشنهادي باید از ) محتوي برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت (که به امضاء و مهر پیشنهاد دهنده جپاکت (

 حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و پاکت الك و مهر شده باشد.

 روش بازگشایی پاکات :

پس از بررسی اسناد باز شده و  "ب"پاکت  ،تائید تضمین شرکت در مناقصهبازشده  ودرصورت کامل بودن  "الف"ابتدا پاکت 

  .فنی بازرگانی پیشنهاد دهندگان قرار می گیرد کیفی و اختیار کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی درمناقصه، مدارك ارزیابی 

پیشنهاد دهندگانی که از طرف کمیته برگزیده شده اند باز خواهد شد و برنده بر اساس کمترین  "ج"پس از ارزیابی ، پاکت 

 قیمت پیشنهادي تعیین می گردد.

 کسب نمایند. را تعیین شده: پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی باز خواهد شد که حداقل امتیاز 1تبصره 

 اعتبار اسناد : -3ماده 

 کلیه اسناد مناقصه از جمله شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه باید ممهور به مهر و امضاي نفرات مجاز شرکت باشد.

 رد پیشنهادات مخدوش: -4ماده 

و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر  تضمینمناقصه گزار به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد 

 نخواهد داد .

 اطالعات مناقصه گر: -5ماده 

ر گرفتن شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مندرج در اسناد مناقصه می باشد.پیشنهاد دهنده می بایست با در نظ 

جمیع جهات و در صورت نیاز ، بازدید از محل و آگاهی کامل از شرایط مندرج در اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پیشنهادات خود 

برنده مناقصه اقرار می نماید که از موضوع مناقصه اطالع کامل داشته و به عذر عدم اطالع نمی تواند هیچ همچنین  اقدام نماید.

 شرایط را نادیده گرفته و نقض نماید.یک از مواد و 
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  6 صفحه 

هر یک از متقاضیان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشند، می توانند مراتب را کتبا به شماره 

                                                                                                                                                              تماس حاصل نمایند. 034-31227156فاکس کرده و تقاضاي توضیح کتبی نموده یا با شماره  31227959-034

 ممنوعیت واگذاري:  -6ماده 

را نداشته و در برنده مناقصه تحت هیچ شرایطی حق واگذاري موضوع مناقصه بصورت کلی یا جزئی(حقیقی یا حقوقی) به غیر 

 وي به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد. تضمینغیر اینصورت قرارداد منعقده فی مابین فسخ و 

 اختیارات مناقصه گزار: -7ماده 

 دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد. 

ناد و مدارك مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوي  مناقصه هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اس 

 گزار، اعالم و جزء اسناد و مدارك مناقصه  منظور خواهد شد.

مناقصه گزار حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهادها براي خود محفوظ 

ردي پیش آید مراتب به متقاضیان ابالغ می شود و در صورتیکه پیشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور می دارد و اگر چنین مو

تسلیم شده باشد پیشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و 

ورت مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ، در این ص

به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوي که آنان فرصت کافی   www.csp.irاز طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس

 براي اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.                                                         

 :مناقصهنحوه استرداد سپرده شرکت در  -8ماده 

به استثناء نفرات اول و دوم پس از طی  مناقصه، سپرده شرکت کنندگان در مناقصه پس از قرائت پیشنهادات واصله و تعیین برنده

مسترد  و ارائه تضمین حسن اجراي تعهدات مراحل قانونی مسترد و سپرده برندگان اول و دوم پس از امضاء و مبادله قرارداد

 خواهد شد.

اطالعات درخواستی را در فرم انتهاي شرکت کنندگان باید  و یا ابطال ضمانتنامه بانکی، جهت عودت سپرده

اسناد (برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه)  تکمیل و پس از مهر و امضاء به همراه اسناد (در 

 پاکت الف) ارسال نمایند.

 نحوه انعقاد قرارداد: -9ماده 

از تاریخ اعالم برنده مناقصه، جهت عقد قرارداد به محل  هفت روز کاريبرنده مناقصه متعهد است حداکثر ظرف مدت 

مناقصه گزار مراجعه و پس از عقد قرارداد نسبت به ارائه تضمین حسن اجراي تعهدات اقدام نماید.در غیر اینصورت تضمین وي 
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  7 صفحه 

 ،داد خودداري نمایددر صورتیکه نفر دوم نیز از عقد قرار ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.

 تضمین وي نیز ضبط شده و مناقصه گزار در مورد موضوع مناقصه تصمیم خواهد گرفت.

 روش اصالح قرارداد:  -10ماده 

                                                                                % کل معامله، افزایش یا کاهش دهد. 25مناقصه گزار اختیار دارد مقدار کاال یا خدمات مورد معامله را تا 

 کسور قانونی:-11ماده 

 ملزم به پرداخت آن می باشد. برنده مناقصهدر صورتی که اجراي این مناقصه مشمول کسور قانونی گردد 

 هزینه هاي جانبی : -12ماده 

همچنین هزینه بررسی کارشناسی و سایر هزینه هاي مربوط به . برنده مناقصه می باشدپرداخت هزینه چاپ آگهی ها بر عهده 

 موضوع مناقصه بر عهده برنده می باشد.

 دستگاه نظارت: -13ماده 

نظارت بر اجراي صحیح مناقصه به عهده کمیسیون معامالت و نظارت بر حسن اجراي موضوع مناقصه در زمان اجرا و نصب و 

زات بر عهده واحد توسعه و  نوسازي و در زمان تولید و بهره برداري به عهده واحدهاي کنترل کیفیت و اندازي تجهی راه

 باشد. مناقصه گزار میبرداري  بهره

 نام پیشنهاد دهنده:..................................

 ...................:............................................................................................................................نشانی(شامل کد پستی) 

 کس:............................................... تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... ف

 ..........کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:..............................................

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  8 صفحه 

 قیمت رگ پیشنهاد ب                                                  

.....ضمن اذعان به اینجانب/اینجانبان...........................................................دارندگان امضاي مجاز شرکت ........................

جذب سرمایه گذار و موضوع  پیوست هاي مناقصه عمومی با صاصی وآگاهی از کلیه شرایط عمومی و اخت

تعهد مینمایم موضوع مناقصه را طبق شرایط مندرج و برنامه زمانی  ،قطعات باسبار  و آبکاري سپاري تولید برون

  :تحویل نمایم به شرح جدول زیرتعیین شده در اسناد مناقصه 

 شرح خدمات ردیف
تناژ تقریبی در 

 سال
   دستمزد به ازاي هرکیلوگرم(ریال) 

 به عدد 
     دستمزد به ازاي هرکیلوگرم(ریال)

 به حروف

   50 قطعه سازي 1
   150 آبکاري قلع 2
 آبکاري نقره 3

100 
  

   قطعه سازي و آبکاري نقره 4
   100 قطعه سازي و آبکاري قلع 5

 در ضمن: گردد.اضافه می% مالیات بر ارزش افزوده 9قیمت پیشنهادي به قیمت فوق دستمزد ساخت کاال بوده و توضیح اینکه 

 تائید می کنم که کلیه ضمائم و اسناد و مدارك مناقصه مهر و امضاء گردیده و جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود. -1

 اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد پیشنهاد مختار است. -2

ت و تائید می کنم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا موقعی که قرارداد بدین وسیله موافق -3

مربوطه تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد اعالم قبولی به عنوان یک تعهد الزم االجرا براي پیشنهاد دهنده تلقی 

 گردد. می

% قابل 25زان ده در این پیشنهاد و همچنین سایر اسناد مناقصه تقریبی بوده و به میبدینوسیله تایید می نمایم که مقدار اعالم ش -4

 باشد. افزایش ویا کاهش می

روز معتبر بوده و در طول این مدت هر لحظه شرکت صنایع مس شهید باهنر قبولی  30پیشنهاد حاضر از این تاریخ تا مدت  -5

زام آور خواهد بود ودر صورتیکه این پیشنهاد دهنده فوق براي طرفین ال 3نسبت به آن اعالم نماید طبق بند  "خود را کتبا

حاضر به عقد قرارداد و انجام موضوع  مناقصه آن نشود و یا از شرایط مقرر عدول نماید، شرکت صنایع مس شهید باهنر حق 

 شرکت در مناقصه  را به نفع خود ضبط نماید. تضمیندارد 

 

 

 

 

 نام پیشنهاد دهنده:..................................
 ...................:............................................................................................................................نشانی(شامل کد پستی) 

 .................................... تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... فکس:...........
 ..........................................کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:..............

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  9 صفحه 

 پیوست شماره یک

 فنی مناقصهمشخصات 

 

 .باشد می میکرون 7 تا 3  درمحدوده نیاز مورد قلع آبکاري الیه  ضخامت •

 .باشد می میکرون 2 حداقل نقره آبکاري الیه ضخامت •
 موظف پیمانکار پانچ و برش بایستی به شکلی باشد که حداقل ضایعات را به همراه داشته باشد. •

 .نماید تحویل مشتري دریافتی مشخصات با مطابق را قطعات است
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  10 صفحه 

 دوپیوست شماره 

 روش ارزیابی کیفی مناقصه گران

 )ai(وزن معیار عنوان معیار ارزیابی ردیف
 

 توضیحات )biامتیاز اکتسابی (

 2مطابق بند شماره  امتیاز 100براساس توضیحات، حداکثر  10 ماشین آالت و تجهیزات 1

 1مطابق بند شماره  امتیاز 100براساس توضیحات، حداکثر  10 توانایی فنی و سابقه قطعه سازي 2

 1 شماره بند مطابق امتیاز 100براساس توضیحات، حداکثر  40 توانایی فنی و سابقه آبکاري 3

 3مطابق بند شماره  امتیاز 100بر اساس توضیحات، حداکثر  35 ارزیابی مالی 4

 4مطابق بند شماره  امتیاز 100بر اساس توضیحات، حداکثر  5 بومی بودن 5
 

aibi ∑ ٭= امتیاز معیار ارزیابی 
ai ∑ 
 

                                                      
 aiوزن معیار ارزیابی : 
 bi: .امتیاز کسب شده در معیار ارزیابی که با توجه به اسناد ارائه شده توسط  مطابق نظرکارفرما مشخص می شود 

 توضیحات :
اظهارات و اطالعات مندرج در برگ هاي استعالم ارزیـابی کیفـی مناقصـه گـران از هـر      مناقصه گر اعالم می نماید که  -1

 لحاظ صحیح می باشد.
مناقصه گر اعالم می دارد که تکمیل و ارائه این فرم ها و مدارك مربوطه هیچگونه حق یا تعهدي در خصوص شرکت  -2

 ر در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.در مناقصه براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نخواهد کرد و مناقصه گزا

 مناقصه گر تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد مدارك ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار بعمل نخواهد آورد. -3

 مناقصه گزار در صورت نیاز از محل کارگاه فعلی مناقصه گر بازدید می نماید. -4
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  11 صفحه 

 توضیحات:

 :توانایی فنی و سابقه فعالیت -1
 مطابق با جدول زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

 
 امتیاز شرح معیار

 مرتبط فعالیت سابقه
 0 زیر یک سال

 امتیاز 6به ازاي هر سال  سال  1-5
 امتیاز 50 سال 5باالي 

 فنی توانایی
براساس حجم کارهاي قبلی و رضایت یا تقدیر نامه 

 هاي دریافتی ارزیابی می گردد
 امتیاز 30حداکثر 

سابقه راه اندازي خط تولید 
 مشابه

بر اساس قراردادهاي مشابه و در صورت نیاز بازدید از 
 محل اجراي طرح

 امتیاز 20حداکثر 

 
تولیدي ضمیمه گردد. امتیاز دهی بر اساس مقایسه  زاتیو تجه يدیآالت تول نیماش ستیل ماشین آالت و تجهیزات: -2

 در صورت نیاز از محل کارگاه فعلی شرکت کنندگان بازدید بعمل می آید.شرکت کنندگان تخصیص پیدا می کند. 

 
  ارزیابی توان مالی: -3

 امتیاز به شرکت کننده تعلق خواهد گرفت. 15الف) در صورت عدم بدهی معوقه به سیستم بانکی با ارائه تائیدیه 

 15میلیارد ریال و تا سقف  5ب) در صورت وجود حدود اعتباري تسهیالت از بانکها با ارائه گواهی مربوطه از بانک، براي هر 

 تعلق خواهد گرفت.امتیاز)  15(مجموعا امتیاز   3میلیارد ریال ، 

امتیاز تعلق خواهد  30حداکثر با ارائه مفاصا حساب بیمه  96لغایت  92ج) در صورت تسویه بدهی بیمه پنج سال از سالهاي 

 گرفت.

 30درصدي نسبت به سال قبل) حداکثر  10د) در صورت افزایش سود خالص پنج سال گذشته نسبت به سنوات قبل(افزایش 

 امتیاز تعلق خواهد گرفت.

 خواهد گرفت. امتیاز تعلق 10میلیارد ریال گردش مالی با ارائه صورت حساب بانک دو امتیاز و حداکثر تا  5ه) براي هر 

 در صورتیکه مناقصه گر  بومی استان کرمان باشد، امتیاز این بخش به وي تخصیص پیدا می کند. بومی بودن: -4

 می باشد. 60حداقل امتیاز اکتسابی 
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  12 صفحه 

  
 )قرارداد پیمانکاري ارائه خدمات قطعه سازي و آبکاري باسبار(

 طرفین قرارداد: -1ماده 
 و به نمایندگی و امضاء آقایان: 10100941473و به شناسه ملی  48968مس شهید باهنر(سهامی عام) به شماره ثبت این قرارداد فیمابین شرکت صنایع 

و شرکت ....................... به شماره ثبت .......... و  عنوان کارفرما از یک طرفه بجاده کرمان باغین را  12کرمان، کیلومتر به نشانی:  ..................
ار از طرف دیگر تحت شرایط و ضوابط زیر شناسه ملی .................... و کد اقتصادي .............. نشانی:...........................................  به عنوان پیمانک

 باشند.گردد که طرفین مکلف به اجراي آن میمنعقد می

 موضوع قرارداد: -2ماده 
بر روي باسبار و محصوالت تولیدي مطابق با استانداردها و مشخصات فنی و  (قلع یا نقره) قطعه سازي و آبکاريموضوع قرارداد عبارت است از 

 تن باسبار در سال 400مندرجات پیوست قرارداد با ظرفیت حدود 

 دییمورد تأالمللی و  بین يمشخصات فنی و استانداردها يبا اسناد و مدارك حاو بایدمشخـصات فنی کاالي موضوع قرارداد، دقیقاً  -1 تبصره
 تحویل نماید.  پیمانکاربه  یمشخصات فن اساسموضوع قرارداد را بر يمتعهـد است کاال پیمانکارتطبیق داشتــه و بــراسـاس ایــن قــرارداد  کارفرما
قرارداد  تولید جهت اجراي موضوعانسانی، تامین، نگهداري و تعمیرات تجهیزات خط تامین نیروي هیچگونه تعهدي نسبت به  کارفرما-2 تبصره

 می نماید.مستقل اقدام و به طور   راساً پیمانکاراین اساس  بر نداشته و
 : اسناد و مدارك قرارداد:3ماده 

 باشد:اسناد و مدارك قرارداد به شرح ذیل می -3 -1
 قرارداد حاضر. -
 پیوست(هاي) قرارداد حاضر. -

 گردد.استانداردها و مشخصات فنی که از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ می -

 دستور کارهاي حین اجرا از سوي کارفرما. -

 عمومی و اختصاصی ابالغی از  سوي کارفرما. HSEضوابط زیست محیطی و   -

 به شرح ذیل عمل خواهد شد: -3-1میان اسناد و مدارك موضوع ماده در صورت وجود یا حدوث هر گونه تعارض و اختالف  -3 -2
 در صورت وجود یا حدوث هر گونه تعارض و اختالف میان قرارداد و سایر اسناد و مدارك، قرارداد اولویت دارد. -3 -2 -1
 د و مدرك داراي تاریخ مؤخر اولویت دارد.در صورت وجود یا حدوث هر گونه تعارض و اختالف میان سایر اسناد و مدارك قرارداد سن -3 -2 -2

 مبلغ قرارداد:  -4ماده 
 مبالغ قرارداد به شرح جدول ذیل و براساس میزان واقعی کار انجام شده و مندرجات پیوست قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و جزء الینفک -1-4

 2ها و رسیدهاي الزم و کسر کسور قراردادي و قانونی حداکثر ظرف مدت تأییدیهباشد محاسبه و پس از تأیید ناظر کارفرما، اخذ  قرارداد حاضر می
 باشد.قابل پرداخت می 5ماه در وجه پیمانکار مطابق با ماده 
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  13 صفحه 

 

 تناژ تقریبی در سال شرح خدمات ردیف
دستمزد به ازاي 
    هرکیلوگرم(ریال)

 به عدد

دستمزد به ازاي 
 هرکیلوگرم(ریال) به حروف

   50 سازي قطعه 1
   150 آبکاري قلع 2
 آبکاري نقره 3

100 
  

   قطعه سازي و آبکاري نقره 4
   100 قطعه سازي و آبکاري قلع 5

 
قرارداد براي مدت یک سال از تاریخ اولین ماه ارائه خدمات طبق جدول فوق(مشروط به رعایت حداقل میزان  -4-1مبالغ واحد مندرج در بند  -4 -2

هاي مستقیم و غیر مستقیم و سود خود را در مبلغ فوق منظور نموده مقطوع بوده و مشمول هیچگونه افزایشی نخواهد شد و پیمانکار کلیه هزینهتناژ) 
 است.

(...... .... معادل ) ، در صورت افزایش حداقل دستمزد اعالمی توسط شوراي عالی کار، افزایش مذکور نسبت به4-2پس از اتمام هر سال (بند-3-4
 از قیمت هاي مندرج در قرارداد اعمال خواهد شد. درصد)

% نسبت به قیمت ارز در  تاریخ شروع قرارداد که طی صورت جلسه کتبی توافق خواهد شد، مقدار 25درصورت افزایش قیمت  ارز بیش از  -4-4
 احد مندرج در قرارداد اعمال خواهد شد.) قیمت هاي و...... معادل (........ درصد% مذکور، نسبت به 25افزایش مازاد بر 

 مانکاریاعالم خواهد شد و پ مانکاریتوسط واحد ناظر کارفرما به پ ل،یکارفرما، مقدار، مشخصات و زمان تحو ازیکار موضوع قرارداد براساس ن -5-4
 باشد.¬یدستورات مذکور م يمکلف به اجرا

 دهد. شیافزا یادرصد کاهش و  25حداکثر تا سقف محصوالت جدول فوق را مقدار از  ،قرارداد حاضر متیو ق طیتواند با شرا یکارفرما م: 3تبصره
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کارفرما می باشد که در صورت ثبت نام پیمانکار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و ارائه  -6-4

 صورتحساب به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
  ي پرداخت:نحوه -5 ماده

 را به پیمانکار به شرح ذیل پرداخت می نماید: 4کارفرما مبلغ مندرج در ماده 
گردد. بدین منظور پیمانکار در پایان هر ماه صورت وضعیت مبلغ قرارداد براساس میزان واقعی کار انجام شده در وجه پیمانکار پرداخت می -5 -1

دهد که مبلغ مورد درخواست پس از تأیید مبالغ مندرج در قرارداد تنظیم و جهت بررسی و تأیید به کارفرما ارائه میکارهاي انجام شده را مطابق با 
 روز به پیمانکار پرداخت خواهد شد.  20ها و رسیدهاي الزم حداکثر ظرف مدت ناظر کارفرما و کسر کسور قانونی و قراردادي و اخذ تأییدیه

سبت به ارسال لیست بیمه پرسنل خود به تامین اجتماعی محدوده عملکرد اقدام نماید. پرداخت حق الزحمه هر ماه منوط به پیمانکار متعهد است ن-2-5
 ارائه لیست فوق و تایید ناظر قرارداد مبنی بر پرداخت حق بیمه و حقوق ماه گذشته می باشد.
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  14 صفحه 

 کسور قراردادي و قانونی: -6ماده 
قانون تأمین اجتماعی کسر و نزد کارفرما نگهداري  38% به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 5از هر پرداخت به پیمانکار،  -6 -1

گردد. سپرده مزبور و همچنین آخرین صورت وضعیت در پایان هر دوره کارکرد یک ساله پیمانکار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین می
 اجتماعی مسترد خواهد گردید.

شود. مبالغ کسر شده پس از پایان % بعنوان تضمین حسن اجراي تعهدات کسر و نزد کارفرما نگهداري می10هر پرداخت به پیمانکار مبلغ از  -6 -2
 .شودو ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی، چنانچه موجبی براي ضبط آن نباشد، در وجه پیمانکار پرداخت می هر سال

 باشد. عوارض طبق قوانین جاري و آتی مملکتی، پرداخت مبلغ مربوطه به عهده پیمانکار می در صورت مشمول شدن هر گونه -6 -3
 مدت قرارداد: -7ماده 

ماه پس از شش باشد حداکثر باشد که پیمانکار مکلف میاز تاریخ .../..../....  الی ..../..../..... به مدت ...... ماه شمسی میقرارداد  يمدت اجرا -7 -1
 .دینما شروع خدمات موضوع قرارداد اقدام اندازي خط تولید، و به نصب و راهنسبت  رداد،شروع قرا

ماه شود، کارفرما مخیر است  6اندازي خط تولید بیش از در صورتی که به تشخیص کارفرما و به دلیل قصور پیمانکار، مدت زمان نصب و راه -3-7
 اقدام اداري و قضایی نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام نماید.ضمن ضبط کلیه تضامین پیمانکار، بدون هر گونه 

ر موجه در صورتی که با تأیید ناظر کارفرما، بنا به جهات و دالیل غیر قابل انتساب به پیمانکار در اجراي کار تأخیري حاصل شود به عنوان تأخی -7 -3
 تلقی شده و مدت زمان اجراي کار متناسباً تمدید خواهد شد.

 محل اجراي کار:  - 8ده ما
مجتمع شرکت صنایع مس شهید باهنر است که  -جاده کرمان باغین12کیلومتر  -محل اجراي کار موضوع قرارداد کارخانه کارفرما واقع در کرمان 

 در هر بخش به رویت پیمانکار رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.
 به تجهیز کارگاه براساس دستورات و شرایط ناظر قرارداد اقدام نماید.پیمانکار مکلف است نسبت  -8 -1
روز نسبت به بر چیدن کارگاه اعم از جمع آوري تجهیزات و  30پس از اتمام اجراي موضوع قرارداد پیمانکار موظف است ظرف مدت   -8 -2

یز کردن آن اقدام نماید به نحوي که پس از تحویل کارگاه جهت تاسیسات و خارج کردن مواد زاید، ماشین آالت ابزار از کارگاه و تسطیح و تم
یار هر گونه استفاده آماده باشد. در صورت عدم اجراي این تعهد کارفرما می تواند بجاي پیمانکار نسبت به اجراي این بند اقدام نوده و پیمانکار اخت

 اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.

 یل کار موضوع قرارداد:تحو -9ماده 
ي تحویل که به تأیید و امضاي ناظر و تحویل کار موضوع قرارداد مطابق با شرایط و مندرجات قرارداد حاضر و پیوست (هاي) آن طی صورتجلسه

 گیرد. متصدي انبار شرکت کارفرما رسیده باشد انجام می
 تأییدات و تعهدات پیمانکار: -10ماده 

را مطالعه نموده و از مفاد آن و همچنین از شرایط محل اجراء و کارهاي  3دارد که تمامی اسناد و مدارك موضوع ماده اذعان میپیمانکار  -10 -1
 تواند به عذر عدم اطالع متعذر شود.باشد و با اشراف تمام مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده است و در آینده نمیموضوع قرارداد کامالً آگاه می

المللی معمول و متعارف  پیمانکار مکلف است در اجراي موضوع قرارداد عالوه بر مشخصات و شرایط فنی پیوست قرارداد، استانداردهاي بین -10 -2
نماید. پیمانکار همچنین مکلف است در طول اجراي  و .... را رعایت ASTMو  DIN استانداردهاي .را در زمینه قطعه سازي و آبکاري منجمله 

 شود عمل نماید.هایی که توسط ناظر کارفرما به وي اعالم میها و راهنمائیرداد به دستورالعملقرا
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  15 صفحه 

همچنین حمل و نصب تجهیزات مذکور در محل اجراي موضوع موضوع قرارداد  دیخط تولمورد نیاز  آالت نیو ماش زاتیتجه هیکل نیتأم -3-10
 .باشد¬یم مانکاریپ نهیبر عهده و هزکالً قرارداد و در مکان مورد نظر ناظر کارفرما، 

 .باشد یم مانکاریپ نهی، کالً بر عهده و هزموضوع قرارداد جهت انجام کار ازین و مواد مصرفی مورد کار لیابزار، لوازم و وسا نیتام-4-10
قرارداد و همچنین در هنگام برچیدن تجهیزات اندازي خط تولید در ابتداي  حمل کلیه مواد مصرفی، ابزار، ماشین آالت و تجهیزات جهت راه -10 -5

 باشد.ي پیمانکار میدر زمان پایان قرارداد بر عهده و هزینه
ي ي کار پیمانکار بر عهدهي متعلق به کارفرما در محدودهي قبلی و تأسیسات احداث شدهمسئولیت حفظ و نگهداري کارهاي اجراء شده -10 -6

 باشد.پیمانکار می
باشد. در این باره پیمانکار مکلف کار موظف به تأمین نیروي انسانی مورد نیاز، مجرب و متخصص جهت اجراي کار موضوع قرارداد میپیمان -10 -7

ا اعالم است لیست کلیه پرسنلی که الزم است جهت انجام کار موضوع قرارداد در محل اجراي قرارداد حضور داشته باشند تهیه و به واحد ناظر کارفرم
 باشد.و هزینه ي کارفرما می باشد غذاي روزانه کارکنان نیز بر عهدهها اقدام گردد. الزم به ذکر میتا نسبت به صدور مجوز ورود آن نماید

 هاي مربوطهباشد، و تبعات و مسئولیتهاي درمانی و اجتماعی براي خود و کارکنان میپیمانکار موظف به اجراي مقررات قانون کار و بیمه -10 -8
 باشد. ي پیمانکار میتماماً به عهده

باشد و پیمانکار مکلف است نسبت به پرداخت گیرد پرسنل وي میقرارداد به کار می 2کارگرانی که پیمانکار جهت انجام موضوع ماده  -10 -9
دت بیمه مسئولیت مدنی نموده و مسائل حقوق و مزایاي ایشان اقدام نماید. همچنین پیمانکار مکلف است کارگاه و کارگران آن را در مقابل حوا

باشد. پیمانکار مکلف به ارائه رونوشت ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید. بدیهی است مسئولیت هر گونه حادثه، اتفاق و خالفی بعهده پیمانکار می
 باشد.مصدق قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی مذکور به کارفرما می

اید داراي شناسنامه و کارت ملی و کارکنان بیگانه باید داراي پروانه اقامت و اجازه کار باشند. در صورت تخلف کارکنان ایرانی پیمانکار ب -10 -10
ر پیمانکار از این مقرره، کارفرما حق دارد از ورود کارگر مذکور جلوگیري نموده و در صورت بروز هر گونه حادثه و اتفاق و جرایم دولتی د

 مجاز، کارفرما مخیر است کلیه هزینه ها، جرایم و خسارات وارده از محل تضامین پیمانکار کسر و وصول نماید.خصوص بکارگیري کارگران غیر 
پیمانکار در مدت اجراي قرارداد مسؤل کلیه اقدامات خود و کارکنانش بوده و هرگونه خسارتی را که در اثر فعل یا ترك فعل او و  -10 -11

اموال، وسایل و تجهیزات کارفرما و یا اشخاص ثالث گردد جبران نماید. بدیهی است در خصوص ورود خسارت کارکنانش متوجه درآمد، ساختمان، 
 به کارفرما در موارد ذکر شده، نظر کارفرما تعیین کننده و قطعی است. 

 باشد.پیمانکار ملزم به ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاري می -10 -12
تناژ،نوع محصول و زمان تحویل آنها توسط ناظر کارفرما به پیمانکار اعالم می شود و پیمانکار مکلف به اجراي  بر اساس نیاز کارفرما -13-10

 موضوع قرارداد و تحویل محصوالت بر اساس برنامه زمانبندي مذکور می باشد. 
محصوالت نهایی و مورد تایید تحویل کارفرما  ،طبق جدول ذیلمقدار افت مواد پیمانکار موظف است متناسب با مواد اولیه اخذ شده با  -14-10

نکار مراتب را نماید، همچنین چنانچه در مواد اولیه تحویلی به پیمانکار ناخالصی و یا ضایعات غیرقابل استفاده بیش از حد مجاز وجود داشته باشد پیما
 کند، اتخاذ تصمیم در این حالت به عهده کارفرما می باشد.  کتباً به کارفرما اعالم می

نظور در صورت ایجاد ضایعات بیش از حد توسط پیمانکار، بر اساس دستمزد تولید باسبار تحویلی از طرف کارفرما، جریمه ضایعات براي پیمانکار م
 می شود. 
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  16 صفحه 

 

 میزان افت مجاز                   شرح خدمات           ردیف
 هشت و نیم درصد                   قطعه سازي          1         
 صفر                    آبکاري قلع         2         
 صفر                     آبکاري نقره                 3                   
 هشت و نیم درصد                 قطعه سازي و آبکاري قلع          4                   
 هشت و نیم درصد                 قطعه سازي و آبکاري نقره      5                   

 
 

پیمانکار موظف است کلیه محصوالت تولید شده وفق مشخصات فنی را پس از بسته بندي مورد تایید ناظر کارفرما و توزین توسط باسکول  -15-10
 طی صورتجلسه کتبی تحویل انبار کارفرما نماید.شرکت کارفرما 

شود به نحو احسن نگهداري نماید. پیمانکار در پیمانکار موظف است از مواد اولیه تحویلی که از طرف کارفرما در اختیار ایشان قرار داده می-16-10
 باشد.ناحیه کارگران خود میاین خصوص امین کارفرما بوده و ضامن هرگونه افراط و تفریط صورت گرفته، حتی از 

به مدارك و اسناد موضوع قرارداد، نظارت و انجام  ی، دسترسیالزم را جهت بازرس داتیقرارداد تمه يمکلف است درمدت اجرا پیمانکار -17-10
هر  در و حمل بعمل آورد يبند، بسته يانباردار ،شی، آزمادی، روند تولمحصوالت موضوع قرارداداز  ناظر کارفرما هاي کمی و کیفی شیآزماانواع 

 یکاال ، طبق اسناد و مدارك و مشخصات فن لیجهت تحو پیمانکارحال انجام یا عدم انجام بازرسی و آزمایش کاالهاي موضوع قرارداد از مسئولیت 
 نخواهد نمود. کارفرماقرارداد نخواهد کاست و مسئولیتی را متوجه 

موظف است کلیه  پیمانکارو  و هزینه پیمانکار و تائید کارفرما می باشد محصوالت به عهده يبسته بند ، سایر اقالمچسب ک،یپالست نیتام -18-10
، کاالهاي . همچنین پیمانکاربسته بندي و عالمت گذاري نماید کارفرما،و نظر  موضوع قرارداد را پس از انجام بازرسی، طبق استاندارد محصوالت

آن و با توجه به ماهیت محموله و نوع وسیله حمل، به نحوي بسته بندي و  میمطابق مندرجات قرارداد و ضما را براي حمل و تحویل موضوع قرارداد
مسئول جبران کلیه خسارات و فساد ناشی از هر گونه  پیمانکار، حمل و تخلیه مصون بمانند. يریآماده خواهد کرد که از آسیب و فساد ضمن بارگ

 باشد و یو حمل و انبار کردن و نگهداري از قبیل نفوذ رطوبت و تعرضات هوا و گازهاي دیگر وامثال آنها م عیب و نقص در طرز صحیح بسته بندي
 را فراهم آورد. کارفرماا پرداخت خسارات رضایت بموظف است 

 نقایصی ناشی از تولید ها، به کارفرما و در راستاي آن تحویل کارفرما به مشتري گردد درصورتیکه پس از تحویل کاال متعهد می پیمانکار -19-10
را فراهم هاي کارفرما  مشتريموضوع قرارداد مشاهده گردد نسبت به مرتفع کردن آن اقدام نماید به نحوي که رضایت  هايکاالپیمانکار در درتعهد 

خسارات وارد می تواند  کارفرمامـرتفع نگردد  پیمانکارتـوسط  روز 15 ظرف مدتآورد . بدیهی است درصورتی که نقایص مطرح شده حداکثر 
و یا ازهر طریق دیگري که صالح بداند جبران ي پیمانکار ها سپرده و یامطالبات تضامین، ازمحل  جریمه کاالي مذکور درصد 5با احتساب شده را 

 .مایدن
اشخاص  اینموده و آنها رادراختیار افراد  یاطالعات و مدارك مربوط به قرارداد فی مابین را محرمانه تلق هیتعهد می نماید که کل پیمانکار -20-10

 الزم را به عمل آورد. یحقوق خود ، هرگونه اقدام قانون يفایحق خواهد داشت جهت است کارفرماقرار ندهد. درصورت اثبات خالف ،  یحقوق
هاي اجرایی و اعالم نیازمندیهاي   نقشهها و  جانمایی دستگاه  ه  از شروع قرارداد نسبت به ارسالپیمانکار موظف است ظرف دو هفت -21-10

 .تاسیساتی(برقی، مکانیکی و...) خود به کارفرما اقدام نماید
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  17 صفحه 

 :HSEرعایت ضوابط  -11ماده 
سایت محل اجراي موضوع  HSEهاي ایمنی فنی عمومی و ضوابط ي ضوابط و دستورالعملباشد خود و کارکنانش کلیهپیمانکار متعهد می -11 -1

 قرارداد را رعایت و اجراء نمایند. 
 باشد.ي پیمانکار میمسئولیت عدم اجراي ضوابط ایمنی فنی توسط کارکنان پیمانکار، مستقیماً به عهده -11 -2
از قبیل لباس و کفش ایمنی، عینک و کمربند ایمنی براي کارکنان و پیمانکار موظف به تأمین تمامی لوازم و تجهیزات ایمنی و بهداشتی  -11 -3

 باشد. کیفیت اقالم ایمنی پیمانکار بایستی به تائید کارفرما رسیده باشد.کارگران خویش در راستاي اجراي عملیات موضوع قرارداد می
یچگونه آالیندگی مغایر با ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست  پیمانکار متعهد است خط تولید مورد نظر را به گونه اي طراحی نماید که ه -4-11

مشمول کارفرما نگردد بدیهی است در صورت هرگونه جریمه کارفرما توسط سازمان محیط زیست ناشی از قصور پیمانکار، از تضامین و مطالبات 
 پیمانکار کسر می گردد.

 تعهدات کارفرما: -12ماده 
قرارداد در  4اخذ تأییدیه ناظر قرارداد و کسر کسور قانونی و قراردادي نسبت به پرداخت مبلغ موضوع ماده  کارفرما موظف است پس از -12 -1 

 قرارداد اقدام نماید.  5وجه پیمانکار بر اساس مفاد ماده 
کار فراهم کند همچنین کارفرما سازي و جانمایی تجهیزات مربوط به خط تولید را براي پیمان کارفرما متعهد است زمین و کارگاه جهت پیاده -2-12

 . دهد می مانکاریپ لیکارگاه مورد نظر تحو يرا تا درب ورود دیاز خط تول يجهت بهره بردار ازیمورد ن يآب، برق، گاز و هوا
به عهده ارتقا آنها به منظور آبکاري نقره قلع که در کارخانه کارفرما موجود است استفاده نماید ولیکن  خطوط آبکاريپیمانکار می تواند از  -3-12

 پیمانکار می باشد.
 تامین برق، آب، گاز در طول مدت قرارداد به عهده و هزینه کارفرما می باشد.  -4-12
اختیار  ي اطالعات مورد نیاز براي اجراي موضوع قرارداد را در صورت درخواست پیمانکار و در حد مقدورات درکارفرما موظف است کلیه -12 -5

 ایشان قرار دهد. 
 محصوالت موضوع قرارداد به عهده کارفرما می باشد.تامین باسبار مورد نیاز جهت تولید  -6-12
 تامین پالت با توجه به نوع بسته بندي مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد.-7-12
مذکور استفاده  لیتوانند از وسا یم مانکاریکارگران پ است،یو ذهاب مه ابیا سیبه کارخانه کارفرما  سرو متیجهت عز نکهیبا توجه به ا -8-12

 پرداخت نخواهد شد. مانکاریبابت به پ نیاز ا یمبلغ چیو ذهاب کارفرما، ه ابیا سیدر صورت عدم استفاده از سرو ندینما
 نظارت: -13ماده 

و راه اندازي تجهیزات و معاونت بهره برداري و کنترل کیفیت را به عنوان ناظر کارفرما واحد توسعه و نوسازي را به عنوان  ناظر در زمان اجرا و نصب 
مذکور به منزله تائید اقداماتی که از طرف پیمانکار انجام  ین. بدیهی است نظارت ناظرقرارداد حاضر در زمان بهره برداري معرفی و تعیین می نماید

 کار موضوع قرارداد را بر طبق مشخصات و شرایط قرارداد حاضر اجراء و تحویل نماید.باشد و به هر صورت پیمانکار مکلف است گیرد نمیمی
 تضمین انجام تعهدات: -14ماده 

و  پیمانکار بدینوسیله اجراي مطلوب کلیه شرایط و تعهدات مندرج در قرارداد و رعایت کلیه مشخصات و استانداردهاي معمول و متعارف را تعهد
ا منظور پیمانکار همزمان با امضاي قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ........................ریال معادل (..........ریال) رنماید. بدین تضمین می

تواند مینماید. چنانچه پیمانکار هر یک از مفاد قرارداد حاضر را نقض نماید، کارفرما بعنوان تضمین انجام تعهدات در وجه کارفرما صادر و تسلیم می
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 20 از  18 صفحه 

 ضمن ضبط تضمین مذکور، کلیه مطالبات و خسارات خود ناشی از قرارداد حاضر یا در ارتباط با آن را از محل مطالبات پیمانکار وصول نماید.
 تضمین مذکور در پایان مدت قرارداد چنانچه موجبی جهت ضبط و وصول آن نباشد، با تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد خواهد شد.

 جریمه تأخیر: -15ماده 
قرارداد در زمـان  2قرارداد و همچنین در خصوص تحویل سفارش محصول موضوع ماده  7چنانچه پیمانکار به تعهداتش در زمان مقرر شده در ماده 

اکثر تا سقف ده درصد مقرر شده عمل ننماید و موجب تأخیر در تحویل شود، به ازاء هر روز تأخیر معادل یک درصد مبلـغ تعهد تاخیر شده و حد
تواند جـرائم متعلقه گیرد که مکلف است آن را در وجه کارفرما پرداخت نمـاید. بعـالوه کارفرما میمبلغ مذکور بعنوان جریمه تأخیر به وي تعلـق می

هدات نخواهد بود. در صـورت تأخیـر را از مطالبات و تضامین پیمانکار کسر نمــاید. بدیهی است تعلق خسارت به پیمانکار مانع از مطالبه اصل تع
تواند به اختیار خود و هر زمانی که صالح بداند قرارداد را فسخ نموده و کلیه خسارات مکرر و  بیش از حد پیمـانکار در تحویل سفارش، کارفرما می

 وارده را از محل مطالبات و تضامین پیمانکار کسر نماید.
 خاتمه و فسخ قرارداد: -16ماده 

 تواند بدون نیاز به هرگونه تشریفات اداري یا قضایی با دادن اخطار قرارداد را فسخ نماید.کارفرما در موارد زیر می -16 -1
 چنانچه پیمانکار مفاد قرارداد حاضر و شرایط پیوست قرارداد را رعایت ننموده و یا در اجراي آن تخلف نماید. -1-2-16
 موضوع قرارداد یا هر بخش از آن بیش از مدت تعیین شده براي آن بخش تأخیر نماید. چنانچه پیمانکار در انجام -16 -2 -2
 چنانچه پیمانکار بدون موافقت کتبی کارفرما کار موضوع قرارداد را کًال و یا جزئاً به غیر واگذار کند. -16 -2 -3
 جراي کار موضوع قرارداد را نداشته باشد.چنانچه به تشخیص کارفرما، پیمانکار از نظر مالی یا فنی توانائی ا -16 -2 -4

 باشد.فوق نظر کارفرما بوده که قطعی می 4و  3، 2، 1مالك احراز بند  -16 -2 -5
تواند عالوه بر فسخ قرارداد و ضبط تضمین حسن اجراي تعهدات، کلیه خسارات در صورت وقوع هر یک از موارد فوق کارفرما می -16 -2 -6

 داند از پیمانکار وصول نماید.بات پیمانکار کسر یا به سایر طروقی که مصلحت میوارده را از محل مطال
 قانون حاکم و نحوه حل و فصل اختالف: -17ماده 

 باشد.هاي جمهوري اسالمی ایران مرتبط با قرارداد حاضر میها و بخشنامهنامهقانون حاکم بر این قرارداد، کلیه قوانین، مقررات، آیین  -17 -1
ز در صورت حدوث هرگونه اختالف میان طرفین که ناشی از تفسیر یا اجراي قرارداد حاضر یا در ارتباط با آن باشد، با ارسال اطالعیه کتبی ا -17 -2

در سوي طرف مدعی به همراه ذکر موضوع اختالف به طرف دیگر، طرفین ابتدائاً سعی خواهند نمود اختالف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. 
تواند موضوع اختالف صورت عدم دستیابی به توافق در خصوص اختالف مطروحه طی یک ماه از ارسال اطالعیه کتبی مذکور، هر یک از طرفین می

 را از طریق مراجع قضایی پیگیري نماید. پیمانکار مجاز به متوقف نمودن کار به دلیل بروز اختالف نیست. 
 ها:هاقامتگاه طرفین و اطالعی -18ماده 

در  ریی. تغگرددارسال  مندرج در صدر این قرارداد اقامتگاه طرف مقابل باید به صورت کتبی بهقرارداد  نیاز طرف کی از جانب هر اطالعیه هرگونه
قرارداد، ابالغ  صدرغیر اینصورت ارسال کلیه مکاتبات به نشانی مندرج در  درباید کتباً به اطالع طرف مقابل برسد.  قرارداد نیاز طرف کیهر ینشان

   شد. شده تلقی خواهد
 فورس ماژور: -19ماده 

در قرارداد بروز حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش بینی و غیر قابل احتراز است که خارج از کنترل طرفی می » فورس ماژور«منظور از عبارت  -1-19
تحقق فورس و  سوزي، سیل، جنگ، شورش، و سایر عللی که ماهیت مشابه دارند آتشباشد که قادر به انجام تعهدات خود نشده است، مانند زلزله، 

 ماژور در صورتی خواهد بود که فورس ماژور تاثیر مستقیم و موثر بر اجراي تعهدات داشته و مستقیما مانع اجراي تعهدات قراردادي گردد.
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 20 از  19 صفحه 

قرارداد، ناشی از علل فورس ماژور باشد، این  درا ایفاي تعهدات مقرر شده در اجرا ی توسط کارفرمایا ترك فعل  سفارشدر صورتی که عدم  -2-19
 دهد که علیه طرف دیگر ادعا کند یا او را ناقض قرارداد محسوب کند. این حق را نمی پیمانکاریا ترك فعل به  سفارش محصولعدم 

صورت تداوم آن بیش از دو ماه، طرفین در مورد ادامه و  یا خاتمه دوره زمانی فورس ماژور به مدت زمان قرارداد افزوده خواهد شد و در  -3-19
 توسط توافق خواهند کرد.  اي قرارداد بدون ادعا و پرداخت هیچ گونه جریمه

 نسخ قرارداد: -20ماده 
-مییکسان اعتبار  دارايو  داشتهاحد نسخ حکم و تمامیکه این قرارداد در ... ماده، ... بند، و .... تبصره و در چهار نسخه متحد الشکل و متحد المتن 

 در محل اقامت کارفرما تهیه، تنظیم و فیمابین طرفین امضاء و مبادله گردید. دنباش
 

 مهر و امضاء کارفرما :

 
 مهر و امضا پیمانکار

  شرکت صنایع مس شهید باهنر
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 برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه
 

 موضوع: درخواست عودت سپرده             
 شرکت صنایع مس شهید باهنر واحد بازرگانیبه: 

 از: ..................................................................

 با سالم

به حساب با شماره شبا  98-02 شماره مناقصهعودت سپرده شرکت در  دستور الزم جهتلطفا 

را  ......... نزد بانک ............................... بنام ....................................... ................................................................

 صادر فرمائید.

 

 

 موضوع: درخواست ابطال ضمانتنامه بانکی

 شرکت صنایع مس شهید باهنر واحد بازرگانیبه: 

 از: ..................................................................

 با سالم

 را صادر فرمائید. 98-02شماره  ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه  دستور اقدام الزم جهتلطفا 

 

 

 :..................................درخواست کنندهنام 

 .......................................نشانی(شامل کد پستی) :........................................................................................................

 .................. فکس:............................................... تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:.........................

 ..........کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:..............................................

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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