
 كارخاوٍ سيمان َگمتان ته52جرثقيل اوتخاب پيماوكار شرايط مىاقصٍ 

 موضوع مناقصه:  -1
وِ پيوبًىبض ثب ضاًٌسُ خْت فؼبليتْبي خبضي وبضذبًِ سيوبى ّگوتبى زض اذتيابض وبضفطهاب لاطاض    تي  25خطثميلزستگبُ ثِ وبض گيطي يه هَضَع لطاضزاز ػجبضتست اظ 

 زّس. هي

 نحوه شركت در مناقصه:  -2
هٌظَض ثبظزيس اظ هحل زض هْلات تؼيايي ضاسُ  اظ     ثِ هي تَاًٌسػاللوٌساى ضوي هغبلؼِ زليك ضطايظ هٌسضج زض ايي اسٌبز ٍ اٍضاق پيَست،  – 2-1

زض سبػبت ازاضي يىي اظ ضٍظّبي ضٌجِ تب چْبضضٌجِ ثِ هحال وبضذبًاِ ٍالاغ زض سزضي شيال     ثِ خع ايبم تؼغيل (   04/99/ 11تب تبضيد  11/04/99
 هطاخؼِ ًوبيٌس. 
 اًتظبهبتٍاحس  –وبضذبًِ سيوبى ّگوتبى  –ضٍستبي ضبٌّدطيي  –زضخعيي  ثرص لطٍُ –ضْطستبى ضظى  –استبى ّوساى 

پيَسات   فطم پيطٌْبز ليوتپس اظ ثبظزيس ٍ اضطاف وبهل ثِ ضطايظ لطاضزاز، پيطٌْبز ليوت ذَز ضا هٌحصطاً ثب تىويل ٍ هْط ٍ اهضبي شيل  – 2-2
ِ  يبوبضذبًِ  زثيطذبًِ( ثِ 11/04/1399ٍ الصبق هساضن زضذَاستي، زضٍى زٍ فمطُ پبوت سطثستِ حساوثط تب پبيبى ٍلت ازاضي هَضخ   زفتاط   زثيطذبًا

 تْطاى ضطوت تحَيل ًوبيٌس. 
 هساضن هَضز ًيبظ ٍ اسٌبز تضويٌي:  – 2-3

 : )الف( Aپاكت 

 (هي ثبضس.اضائِ اسٌبز هبلىيت خطثميل يب اخبضُ ًبهِ هؼتجطخطثميل وپي هساضن ثطاثط اصل ضسُ زض هطاخغ شي صالح هَضز تبييس -
 ٍ گَاّي حسي اًدبم وبض اظ وبض فطهبيبى هطثَعِ  زض صَضت هَخَز ثَزى(.  وبضي هطتجظ ثَيژُ زض صٌؼت سيوبى اضائِ ضطح سَاثك -
 هوَْض ثِ هْط وپي ثطاثط اصل. (زض ذصَظ زاضًسگبى اهضبء هدبظ  تصَيط اسبسٌبهِ ٍ سذطيي سگْي ضٍظًبهِ ضسوي ثطاي اضربظ حمَلي  -

 صادره از سوی مراجع ری صالح.سالمت جرثقیل گواهي  -
 ثبضس. پصيطش توبهي ضطايظ هٌبلصِ هي وِ ثِ هٌعلِ  ثب هْط ٍ اهضبي توبهي صفحبت سىِ اٍضاق اسٌبز هٌبلص -
 ثيست ٍپاٌح هيلياَى  ضيبل  هؼبزل  250.000.000چه تضويي ضسُ ثبًىي ثِ هجلغ  يب 31/5/99تب تبضيد ،ثب اػتجبض هؼتجطاضائِ ضوبًت ًبهِ ثبًىي  -

 .تَهبى( زض ٍخِ ضطوت سيوبى ّگوتبى ثِ ػٌَاى تضويي ضطوت زض هٌبلصِ
ضطوت وٌٌسگبًي وِ لصس تأهيي سپطزُ ضطوت زض هٌبلصِ اظ هحل هغبلجبت ذَز ًعز سيوبى ّگوتبى  وبضفطهب( ضا زاضًس، الظهست گَاّي هطثَعاِ  

 ًوبيٌس. پبوت الف ثِ تأييس اهَضهبلي سيوبى ّگوتبى ضسيسُ است ضا ضويوِ هساضنلجال ضا وِ 

 :)ب(Bپاكت 

 ز ليوت العاهبً ضٍي فطم پيَست. پيطٌْب
 ًوًَِ پبوت ذبلي الف ٍ ة زض زفبتط ضطوت هَخَز ٍ لبثل تحَيل ثِ ػاللوٌساى است.

زض غياط ايٌصاَضت    پيطٌْبز زٌّسگبى الظهست اظ اضائِ ّط گًَِ چه ضرصي يب ضطوتي ٍ اٍضاق ثْابزاض هبًٌاس اٍضاق هطابضوت ذاَززاضي ًوبيٌاس.     تصوط هْن: 

 گطزز. پيطٌْبز ليوت سًْب اظ زضخِ اػتجبض ذبضج ثَزُ ٍ پبوت پيطٌْبز ليوت سًْب ثبظگطبيي ًوي

 نحوه رسیذگي به پیشنهادهای واصله:  -3
گطزز. ثِ پيطٌْبزّبيي وِ هرسٍش، هجْن، هططٍط يب زضٍى پبوات   ّبي ٍاصلِ ثبظ ٍ ضسيسگي هي زض اٍليي خلسِ وويسيَى هؼبهالت پبوت – 3-1

 ثبضس.  زض ثبظ ٍ يب فبلس اسٌبز تضويٌي ثبضس تطتيت اثط زازُ ًرَاّس ضس. اتربش تصوين ًْبيي ثب ّيئت هسيطُ ضطوت هي

 يا قبول يك يا كلیه پیشنهادهای واصله مختار است. شركت سیمان هگمتان در رد  – 3-2
پس اظ اتربش تصوين، اظ ثطًسُ اٍل خْت ػمس لطاضزاز زػَت ثِ ػول ذَاّس سهس. زض صَضت استٌىبف ثطًسُ اٍل، سٌس تضويٌي ٍي ثِ ًفاغ   – 3-3

، لطاضزاز ثب ثطًسُ سَم هٌؼماس ذَاّاس ضاس.    سيس ٍ زض صَضت استٌىبف، ضوي ضجظ ضوبًت ًبهِ ٍي ضطوت ضجظ ٍ اظ ثطًسُ زٍم زػَت ثِ ػول هي
 ضوبًت ًبهِ ًفطات اٍل تب سَم تب ظهبى ػمس لطاضزاز ثب ثطًسُ هٌبلصِ عجك تَضيح فَق ، ًعز ضطوت ثبلي ذَاّس هبًس .

 س گطزيس. ثسيْي است زض صَضت ػمس لطاضزاز ثب ثطًسُ  اٍل، زٍم يب سَم( اٍضاق تضويٌي سبيط ضطوت وٌٌسگبى زض اسطع ٍلت هستطز ذَاّ

 ساير نكات حائس اهمیت :  -4
ٍ پيطٌْبز زٌّسُ ثبيس وليِ اسٌبز ٍ هساضن هٌبلصِ ضا ثِ زلت هغبلؼِ ًوَزُ ٍ ذَز ضا هلعم ثِ ضػبيت سًْب ثساًس. ثْطحابل ضاطوت زض هٌبلصاِ     4-1

ٍ ضسابًسُ  ثبظزيس اظ ثبضگيطذبًِ ضا ثِ اًدابم  اهضبي پيطٌْبز ثوٌعلِ سى تلمي ضسُ وِ پيطٌْبز زٌّسُ توبهي اسٌبز ٍ هساضن هٌبلصِ ضا ثسلت ذَاًسُ 
 ثطاي اٍ ٍخَز ًساضز.ي ِ ّيچ خعء اظ سًْب ّيچگًَِ اثْبهّط گًَِ اعالػبتي هطثَط ثِ سًْب ضا ثسست سٍضزُ ٍ ًسجت ث

 ّب هؼتجط ثبضس. پيطٌْبز ثبيس اظ ّط حيث ثطاي هست سِ هبُ اظ تبضيد اضائِ پيطٌْبز -4-2



 اخااطاي ثؼضااي اظ تطااطيفبت ضسااوي صااطفٌظط وٌااس.       تَاًااس خْاات تسااطيغ زض واابض اظ    وبضفطهااب چٌبًچااِ هصاالحت ثبضااس هااي     -4-3
 پيطٌْبز زٌّسُ ّوعهبى ثب اهضبي پيطٌْبز حك ّط گًَِ اػتطاض ٍ زػَي ػليِ وبضفطهب ياب وبضوٌابى ياب ًوبيٌاسگبى اٍ ضا اظ ذاَز سابلظ ٍ اػاالم       

 ًوبيس وِ اظ ايي ثبثت ّيچگًَِ ازػبئي ًرَاّس زاضت. هي
زض هٌبلصِ ثطاي اػوبل ًفَش هستمين يب غياط هساتمين ثاِ وويسايَى هؼابهالت ٍ سابيط هطاخاغ         ّط ًَع وَضطي اظ سَي ضطوت وٌٌسگبى -4-4

 گطزز. گي وٌٌسُ وبضفطهب هَخت سلت صالحيت سى ضطوت وٌٌسُ هي ضسيس

 سازش به زيان كارفرما :  -5
اًاس، ضاوي ايٌىاِ     فطهب ثب يىسيگط تجبًي ًواَزُ ّط گبُ زض هٌبلصِ حبضط ثط وبضفطهب ضٍضي گطزز وِ زٍ يب تؼسازي اظ پيطٌْبز زٌّسگبى ثِ ضطض وبض

 گطزز، هَاضز ظيط اظ سَي وبضفطهب ضأسبً صَضت ذَاّس گطفت: ّبي وبضفطهب حصف هي پيطٌْبزّبي زضيبفتي اظ فْطست ثطضسي
 ضجظ تضبهيي ضطوت زض هٌبلصِ. -
 حصف ًبم پيطٌْبز زٌّسگبى هصوَض اظ فْطست ضطوتْبي عطف لطاضزاز ثب ضطوت سيوبى ّگوتبى. -

 ّبي شيطثظ ٍ هطاخغ لضبئي ثِ صالحسيس وبضفطهب. اػالم هطاتت ثِ سبظهبى -
 

 انعقاد قرارداد :  -6
 يبثس، زاضز. تطيي پيطٌْبز ثب اّساف ذَز هٌغجك هي اي وِ پيطٌْبز اٍ ضا ثِ ػٌَاى هٌبست وبضفطهب حك اًؼمبز لطاضزاز ثب ّط پيطٌْبز زٌّسُ

 َمذان بٍ عُذٌ بروذٌ مىاقصٍ است.  پيامي ريزوامٍ مىاقصٍ مسايذٌ اطالعات ي در ريزوامٍ َسيىٍ درج آگُي  -7
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