
 

 شرايط  مىاقصٍ خدمات تاميه ويريي اوساوي كارخاوٍ سيمان َگمتان 

 مًضًع مىاقصٍ:   -1

خذهبت تبهيي ًيشٍي اًسبًي هَسد ًيبص وبسخبًِ سيوبى ّگوتبى ثش اسبس هْبست )وبسگشسبدُ ٍ هابّش   

 ٍ تؼذاد هغبثك دسخَاست ٍ دستوضد تؼييي ضذُ تَسظ وبسفشهب.  

 ًًِفش ثب هجلغ ول ّضيٌِ ّبي هبّيبًِ ًبخبلص  120وبسفشهب حذٍد تؼذاد ًيشٍي اًسبًي هَسد ًيبص 

ثشآٍسد هي گشدد. ايي ػذد تمشيجي است ٍ تبثغ    00سيبل )دس سبل 0.000.000.000هيليبسد سيبل )

 ضشايظ ٍ فصَل سبل هتغيش هي ثبضذ.

 وحًٌ شركت در مىاقصٍ:   -2

ج دس ايي صفحِ ٍ اٍساق پيَست آى، )دس تَاًٌذ ضوي هغبلؼِ دليك ضشايظ هٌذس ػاللوٌذاى هي – 2-1

  ثِ هٌظاَس ثبصدياذ اص هحال اياشاي خاذهبت دس هْلات تؼيايي ضاذُ )اص تابسي           توبيلٍ  صَست لضٍم

  دس سبػبت اداسي يىي اص سٍصّبي ضٌجِ تب چْبسضٌجِ ثِ وبسخبًِ ٍالاغ   00/04/00تب تبسي   02/04/00

 دس آدسس ريل هشايؼِ ًوبيٌذ.  

وبسخبًاِ سايوبى    –سٍساتبي ضابٌّيشيي    –دسياضيي   ثخص لاشٍُ  –ضْشستبى سصى  –استبى ّوذاى 

 ّگوتبى  

پس اص اضشاف وبهل ثِ ضشايظ لشاسداد، پيطٌْبد ليوت خَد سا هٌحصشاً ثب تىويل فشم پيطاٌْبد   – 2-2

ٍ  Aليوت پيَست ٍ هْش ٍ اهضبي ريل آى ٍ الصبق هذاسن دسخَاستي، دسٍى دٍ فمشُ پبوت سشثستِ 

B دفتاش تْاشاى ضاشوت تحَيال     يب   ثِ اهَس ثبصسگبًي وبسخبًِ 00/04/00تبسي  ) 15سبػت تب  حذاوثش

 ًوبيٌذ.  

 :  )الف(  A پاكت 

 هذاسن هَسد ًيبص ٍ اسٌبد تضويٌي:   – 2-3

 تصَيشي اص اسبسٌبهِ ضشوت ٍ آخشيي تغييشات هذيشاى آى.  -

وبسي هشتجظ ثَيژُ دس صٌبيغ ٍ گَاّي حساي اًيابم وابس اص وبسفشهبيابى لجلاي )دس       اسائِ ضشح سَاثك -

 صَست هَيَد ثَدى  

  ثاِ هجلاغ   31/6/08ًبهِ ثبًىي )هؼتجاش تاب تابسي      اسائِ يه فمشُ چه تضويي ضذُ ثبًىي يب ضوبًت -

ت سيوبى ّگوتبى ثِ ػٌاَاى  تَهبى  دس ٍيِ ضشو يىصذٍپٌيبُ هيليَىسيبل )هؼبدل  1.500.000.000

 تضويي ضشوت دس هٌبلصِ.  

 اسائِ گَاّي احشاص صالحيت اص سَي سبصهبى وبس ٍ اهَس ايتوبػي  

ارائه گواهي احراز صالحيت ايمني از  سوي اداره تازرسي سازمان كار و اموور اتمموا ي ردر   

 صورت موتود تودن(

 اسائِ هذاسن هىفي دال ثش تَاًبيي هبلي پيوبًىبس

 

 



 )ب( : Bپاكت 

 پيطٌْبد ليوت الضاهبً سٍي فشم پيطٌْبد ليوت هٌبلصِ ٍ هْش ٍ اهضبي آى

 ًوًَِ پبوت خبلي )الف  ٍ )ة  دس دفبتش ضشوت هَيَد ٍ لبثل تحَيل ثِ ػاللوٌذاى است.
 

 وحًٌ رسيدگي بٍ پيشىُادَاي ياصلٍ:  -3

گشدد. ثِ پيطاٌْبدّبيي   ّبي ٍاصلِ ثبص ٍ سسيذگي هي دس اٍليي يلسِ وويسيَى هؼبهالت پبوت – 3-1

وِ هخذٍش، هجْن، هطشٍط يب دسٍى پبوت دس ثبص ٍ ياب فبلاذ اساٌبد تضاويٌي ثبضاذ تشتيات اهاش دادُ        

 ثبضذ.   ًخَاّذ ضذ. اتخبر تصوين ًْبيي ثب ّيئت هذيشُ ضشوت هي

 يب لجَل يه يب وليِ پيطٌْبدّبي ٍاصلِ هختبس است. ضشوت سيوبى ّگوتبى دس سد  – 3-2

پس اص اتخبر تصوين، اص ثشًذُ اٍل يْت ػمذ لشاسداد دػَت ثِ ػوال خَاّاذ آهاذ. دس صاَست      – 3-3

آياذ ٍ دس   استٌىبف ثشًذُ اٍل، سٌذ تضويٌي ٍي ثِ ًفغ ضشوت ضجظ ٍ اص ثشًذُ دٍم دػَت ثِ ػول هي

 ، لشاسداد ثب ثشًذُ سَم هٌؼمذ خَاّذ ضذ. صَست استٌىبف، ضوي ضجظ ضوبًت ًبهِ ٍي

ثذيْي است دس صَست ػمذ لشاسداد ثب ثشًذُ )اٍل، دٍم يب سَم  اٍساق تضويٌي سبيش ضاشوت وٌٌاذگبى   

 دس اسشع ٍلت هستشد خَاّذ گشديذ. 

تزوش هْن: پيطٌْبد دٌّذگبى الصهست اص اسائِ ّش گًَِ چىْبي ضخصي يب ضشوتي ٍ اٍساق ثْبداس هبًٌذ 

هطبسوت خَدداسي ًوبيٌذ. دس غيش ايٌصَست پيطٌْبد ليوت آًْب اص دسياِ اػتجابس خابسج ثاَدُ ٍ      اٍساق

 گشدد. پبوت پيطٌْبد ليوت آًْب ثبصگطبيي ًوي

 ساير وكات حائس اَميت :   -4

پيطٌْبد دٌّذُ ثبيذ وليِ اسٌبد ٍ هذاسن هٌبلصِ سا ثِ دلت هغبلؼاِ ًواَدُ ٍ خاَد سا هلاضم ثاِ       4-1

ًذ. ثْشحبل ضشوت دس هٌبلصِ ٍ اهضبي پيطٌْبد ثوٌضلاِ آى تلماي ضاذُ واِ پيطاٌْبد      سػبيت آًْب ثذا

دٌّذُ توبهي اسٌبد ٍ هذاسن هٌبلصِ سا ثذلت خَاًذُ ٍ ّش گًَِ اعالػبتي هشثاَط ثاِ آًْاب سا ثذسات     

 آٍسدُ ٍ ًسجت ثِ ّيچ يضء اص آًْب ّيچگًَِ اثْبم يب يْلي ثشاي اٍ ٍيَد ًذاسد.

 ّب هؼتجش ثبضذ. ّش حيث ثشاي هذت سِ هبُ اص تبسي  اسائِ پيطٌْبدپيطٌْبد ثبيذ اص  -4-2

تَاًذ يْت تسشيغ دس وبس اص ايشاي ثؼضي اص تطشيفبت سسوي  وبسفشهب چٌبًچِ هصلحت ثبضذ هي -4-3

 صشفٌظش وٌذ. 

پيطٌْبد دٌّذُ ّوضهبى ثب اهضبي پيطٌْبد حك ّش گًَِ اػتشاض ٍ دػَي ػليِ وبسفشهب يب وبسوٌبى يب 

 ًوبيذ وِ اص ايي ثبثت ّيچگًَِ ادػبئي ًخَاّذ داضت. ذگبى اٍ سا اص خَد سبلظ ٍ اػالم هيًوبيٌ

ّش ًَع وَضطي اص سَي ضشوت وٌٌذگبى دس هٌبلصِ ثشاي اػوبل ًفَر هستمين يب غيش هساتمين   -4-4

گي وٌٌذُ وبسفشهب هَيت سلت صالحيت آى ضشوت وٌٌذُ  ثِ وويسيَى هؼبهالت ٍ سبيش هشايغ سسيذ

 شدد.گ هي

 

 

 



 سازش بٍ زيان كارفرما :  -5

ّش گبُ دس هٌبلصِ حبضش ثش وبسفشهب سٍضي گشدد واِ دٍ ياب تؼاذادي اص پيطاٌْبد دٌّاذگبى ثاِ ضاشس        

ّابي وبسفشهاب    اًذ، ضوي ايٌىِ پيطٌْبدّبي دسيبفتي اص فْشست ثشسساي  وبسفشهب ثب يىذيگش تجبًي ًوَدُ

 َست خَاّذ گشفت:گشدد، هَاسد صيش اص سَي وبسفشهب سأسبً ص حزف هي

 ضجظ تضبهيي ضشوت دس هٌبلصِ.

 حزف ًبم پيطٌْبد دٌّذگبى هزوَس اص فْشست ضشوتْبي عشف لشاسداد ثب ضشوت سيوبى ّگوتبى.

 ّبي ريشثظ ٍ هشايغ لضبئي ثِ صالحذيذ وبسفشهب. اػالم هشاتت ثِ سبصهبى

 اوعقاد قرارداد :  -6

تشيي پيطٌْبد ثاب   اي وِ پيطٌْبد اٍ سا ثِ ػٌَاى هٌبست دٌّذُوبسفشهب حك اًؼمبد لشاسداد ثب ّش پيطٌْبد 

 يبثذ، داسد. اّذاف خَد هٌغجك هي

بهٍ عُهدٌ بروهدٌ    اطالعات يكاريكارگريپيام َمدان َسيىٍ درج آگُي در حداقل يكي از ريزوامٍ َاي  -7

 مىاقصٍ است.  
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