
  

  

  

 
 

 

 

 مقذار تحًیل ي حمل ي بارگيري دپً، استخراج، سازي، آمادٌ براي پيماوكار اوتخاب دي مرحلٍ ايشرایط شرکت در مىاقصٍ 

 01/0.10 شمارٌ - کارخاوٍ سيمان َگمتان معذوي مًاد ته( َسار ديیست ي چُل ي َفتیک ميليًن ي) 040.74111 تقریبي
 

 هَضَع هٌبهصِ:   -1

 ٞٙي  ٔيٗ يي  ) 040254111 توطيجي ٗوساض تحٞيْ ٝ حْ٘ ٝ ثبضُيطي زپٞ، استرطاج، سبظي، آٗبزٌٟٛبض ثطاي ست اظ اٛتربة پي٘با ػجبضت

ٙ ٝ زپ ٞي ٗٞو ٞز زض    ًبضذب٠ٛ ٗجبٝض ٗؼبزٙ اظ ٗبضٙ ٝ ضيْ ضبْٗ ٗؼسٛي ٗٞاز تٚ (١عاض ١لت ٝ چ٢ْ ٝ ٝزٝيست ٙ  س ي٘ب زض  ١ِ٘ت ب

 ٜبز ٜٗبهػ٠ ٗي ثبضس4 ٗبٟ ٝ ٗغبثن ثب ضطايظ ٜٗسضج زض هطاضزاز ٠ً وعء اس 00ٗست 

 ًحَُ ضطًت زض هٌبهصِ:   -2
 هجٔي ١٘ب١ِٜي ثبػالهٜ٘ساٙ ض٘ٚ ٗغبٓؼ٠ زهين ضطايظ ٜٗسضج زض ايٚ اسٜبز ٝ اٝضام پيٞست آٙ، و٢ت ًست اعالػبت ثيطتط ٗي تٞاٜٛس  -0-0
، زضُعيٚ ض٢طستبٙ ،١٘ساٙ استبٙ» ث٠ ٗحْ ًبضذب٠ٛ ث٠ آزضس(  18/08/1401تب  7/08/1401زض ٢ٗٔت تؼييٚ ضسٟ )اظ ( 0عجن كطٕ ض٘بضٟ )

4 ثبضس زاضت٠ نيتغج تيٝاهؼ ثب ط٢ٜبزيپ تب سٛآٝض ػْ٘ ث٠ سيثبظز ٗؼبزٙ اظ ٛ٘ٞزٟ ٝٗطاوؼ٠  كٜي، ٝاحس «١ِ٘تبٙ سي٘بٙ ًبضذب٠ٛ، ضب١ٜجطيٚ ثرص
  تب ضٜج٠ يضٝظ١ب 04 تب 6 سبػت اظ سيثبظز ظٗبٙ 4ثٞز ٛرٞا١س طشيپص ٗٞضز ٗٞوٞز يًبض ظيضطا اظ اعالػي ثي اظ٢بض ١ط٠ُٛٞ غٞضت ١ط زض

 اظ ذٞز سٞاالت پبسد زضيبكت ٝ ثيطتط اعالػبت ًست و٢ت تٞاٜٛس ٗي ٗتوبضيبٙ 4ثبضس يٗ ط٢ٜبزيپ اضائ٠ يثطا ضسٟ ٚييتؼ ٢ٗٔت زض طٜج٠پٜج
 4ٛ٘بيٜس حبغْ ت٘بس هطاضزاز ٛبظط ثؼٜٞاٙ (اٗٞض ٗؼبزٙ )ٗسيط ٗظلطي ًيب٢ٜٗسس  آهبي ثب 0014 زاذٔي 16014115104-01 تٔلٚ ض٘بضٟ نيعط
پس اظ اضطاف ًبْٗ ث٠ ضطايظ هطاضزاز، پيط٢ٜبز هي٘ت ذٞز ضا ٜٗحػطاً ثب تٌ٘يْ ٝ ٢ٗط ٝ اٗضبي شيْ ك طٕ پيط ٢ٜبز هي٘ ت پيٞس ت )ك طٕ       -0-0

 ث٠ زثيطذب٠ٛ ًبضذبٛ ٠  18/08/1401زضٍى سِ كوطُ پبًت سطثستِ حساًثط تب پبيبى ٍهت ازاضي هَضخ ( ٝ آػبم ٗساضى زضذٞاستي، 0ض٘بضٟ 
   يب زكتط ت٢طاٙ ضطًت تحٞيْ ٛ٘بيٜس4

 هساضى هَضز ًيبظ ٍ اسٌبز تضويٌي: -3
 8 ( ، سپطزُالق)پبًت 

زض ( ضيبّ ٗئيبضز چ٢بض) 2411141114111ث٠ ٗجٔؾ   چي تض٘يٚ ضسٟ ي ثبٌٛي ٝ يب )ثب حساهْ اػتجبض س٠ ٗب٠١(ثبٌٛيض٘بٛت ٛب٠ٗ  يب كيص ٝاضيعي
 ثٔٞاض ضؼج٠ تجبضت ثبٛي  111061111111110224150110IR ضجب ض٘بضٟ ٝ 0224150110 حسبة ض٘بض١ِٟ٘تبٙ ) ٝو٠ ضطًت سي٘بٙ

 ث٠ ػٜٞاٙ تض٘يٚ ضطًت زض ٜٗبهػ٠، 4344060013 پستي ًس ٝ  200061005031 اهتػبزي ًس، 01601127102ض٘بضٟ اهتػبزي ث٠ ،(ثؼثت
 اضسبّ ُطزز4

 كطٕ»ت ذٞز ٛعز سي٘بٙ ١ِ٘تبٙ )ًبضكطٗب( ضا زاضٛس، الظٕ است ضطًت ًٜٜسُبٛي ٠ً هػس تأٗيٚ سپطزٟ ضطًت زض ٜٗبهػ٠ اظ ٗحْ ٗغبٓجب
ٝ  سٟبٛٗبٓي سي٘بٙ ١ِ٘تبٙ ضس ث٠ تأييس اٗٞض هجْ اظ اضسبّ پبًت  ضا( 1)كطٕ ض٘بضٟ« ٗغبٓجبت ٗحْ اظ ٜٗبهػ٠ زض ضطًت سپطزٟ تأٗيٚ زضذٞاست

 ٛ٘بيٜس4 پبًت آق ض٘ي٠٘ ٗساضى
ضفوبًتٌبهِ ثفبًٌي   ٍ سفلتِ ٍ   اٍضام هطبضًتٗبٜٛس  اٍضام ثْبزاضٝ  ضطًتيچي ١ط ٠ُٛٞ  8 پيط٢ٜبز ز١ٜسُبٙ الظٕ است اظ اضائ٠تصًط هْن
زض ؿيط ايٜػٞضت پيط٢ٜبز هي٘ت آ٢ٛب اظ زضو٠ اػتجبض ذبضج ثٞزٟ ٝ پبًت پيط ٢ٜبز هي٘ ت آ٢ٛ ب     4ذَززاضي ًوبيٌسًبض كطآيٌس اضجبع ضطًت زض 

 ُطزز4 ثبظُطبيي ٛ٘ي



  

  

  

 
 

 

 8، سَاثن ٍ ضظٍهِ(ةپبًت )

٠ ٝ آ٢ُي ضٝظٛب٠ٗ ضس٘ي زض ٗٞضز تأسيس ضطًت ٝ زاضٛسُبٙ حن اٗضبء ٗج بظ ث طاي اس ٜبز ٗ بٓي تؼ٢ سآٝض )ث طاي اض ربظ        ًپي اسبسٜبٗ -0

 4حوٞهي(

 4)ثطاي اضربظ حوٞهي( ثبضس  غبحجبٙ اٗضبي ٗجبظ ٝ آزضس ضطًت ضٝظٛب٠ٗ ضس٘ي ٠ً حبٝي آذطيٚ تـييطاتتػٞيط آذطيٚ آ٢ُي  -0

 4تػٞيط ًبضت ٗٔي غبحجبٙ اٗضبي ٗجبظ -1

١ب ٗي ثبض ٜس اظ هجي ْ س بظٗبٙ     ١بي ٗطتجظ ثب ٗٞضٞع ٜٗبهػ٠ اظ سبظٗب٢ٛب يب ٢ٛبز١ب يب ٗٞسسبتي ٠ً ٗتٞٓي غسٝض ُٞا١يٜب٠ٗ  ُٞا١يٜب٠ًٗپي  -2

 4ثطٛب٠ٗ ٝ ثٞزو٠، ٝظاضت ًبض ٝ اتحبزي٠ ١بي غٜلي

 4اضائ٠ ُٞا١يٜب٠ٗ ثجت ٛبٕ زض ٛظبٕ ٗبٓيبتي ثط اضظش اكعٝزٟ -3

 تأييسي٠ غالحيت ايٜ٘ي اظ ازاضٟ ًبض، تؼبٝٙ ٝ ضكبٟ اوت٘بػي4اهتػبزي، ًسپستي ضطًت، ًسٗٔي ٝ  اضائ٠ اسٜبز ٝ ٗستٜسات ٗطثٞط ث٠ ًس -4

 4تػٞيط هطاضزاز١بيي ٠ً ثب سي٘بٙ ١ِ٘تبٙ ٝ يب سبيط ضطًت ١ب ٜٗؼوس ضسٟ ثبضس -5

 4اضائ٠ اسٜبز ٝ ٗساضًي زاّ ثط تٞاٛبيي ٗبٓي ضطًت -6

 4آزضس ٗحْ ًبض هطاضزاز كؼٔي )زض غٞضت ٗٞوٞز ثٞزٙ( -7

 4)زض غٞضت ٝوٞز(  ٠ً سبثو٠ ًبض زض آٛجب زاضت٠ ضطًت ١بييبيت ٛب٠ٗ يب حسٚ اٛجبٕ ًبض اظ ضض -01

 4( 0ض٘بضٟ  پيٞست كطُٕٞا١ي ثبظزيس تٞسظ ٛ٘بيٜسٟ پي٘بٌٛبض ٗغبثن كطٕ ثبظزيس ) -00

 4بٙ اٗضبي ٗجبظغبحجت٘بٗي غلحبت تٞسظ اسٜبز ٜٗبهػ٠ )٠ٛٞ٘ٛ هطاضزاز ٝ ضطايظ ضطًت زض ٜٗبهػ٠( ثب ٢ٗط ٝ اٗضبي  ًٔي٠ اٝضام -00
 4اضائ٠ ٓيست پطسْٜ زائ٘ي ضطًت ثب شًط ترػع ٝ سٞاثن ١طيي -01

 ٗطاوغ اظ اغْ ثطاثط ًپي ٢ٗط ث٠ ٢٘ٗٞض آ٢ٛب ٗبٌٓيت اٝضام تػٞيط اضائ٠ ثب) ثبضس ٗي پي٘بٌٛبض ت٘ٔي زض ٠ً ٗؼسٛي آالت ٗبضيٚ ٓيست -02
 4آالت ٗبضيٚ اوبضٟ ٗؼتجط ٝ ضٝظ ث٠ اسٜبز يب ٝ( شيػالح

 4ثجت ٛبٕ زض سبٗب٠ٛ ي ذسٗبت هضبيي)ثجت ثٜب(اضائ٠ ي ُٞا١ي   -03

  ٗطثٞع٠ سبظٗب٢ٛبي اظ ٗؼتجط ايٜ٘ي ُٞا١ي -04
 :، هيوت پيطٌْبزي(جپبًت )

 4ضوبضُ يي پيٞستآعاٗب ضٝي كطٕ ٗٞضٞع ٜٗبهػ٠  اٛجبٕ پيط٢ٜبز هي٘ت
غٞضت وساُب٠ٛ ٝ ٝاضح، پيط٢ٜبز ١بي ٗطثٞع٠ زض غٞضتي ٠ً ٜٗبهػ٠ ُط پيط٢ٜبزاتي ػالٟٝ ثط ٗٞضٞع ايٚ اسٜبز زاضت٠ ثبضس، ثبيستي ث٠  تجصطُ:

 .اضئ٠ ٛ٘بيس« ج»ٝ هي٘ت ٗطثٞط ث٠ آٙ ضا زض پبًت « ة»ضا زض پبًت 

 ضطايط پيطٌْبزّب:-4
 پيط٢ٜبز ١بي اضائ٠ ضسٟ ثبيس اظ ١ط حيث ثطاي ٗست حساهْ س٠ ٗبٟ اظ تبضيد ات٘بٕ ٢ٗٔت اضائ٠ پيط٢ٜبز ١ب ٗؼتجط ثبضس2-0-4
 غٞضت ٛبهع، ٗططٝط، ٗج٢ٖ ٝ يب ٗرسٝش اضائ٠ ضٞز تطتيت اثط زازٟ ٛرٞا١س ضس4ث٠ پيط٢ٜبزاتي ٠ً ث٠ -2-0
 )هبليبت، ثيوِ، ػَاضض ٍ...( اضائِ ضَز ٍ هيوت ذبلص هَضز هجَل ًيست. پيطٌْبز هيوت اضائِ ضسُ ثبيس ثب لحبظ ًوَزى ًسَض هبًًَي-4-3



  

  

  

 
 

 

هي٘ت ١بي ٜٗسضج ٛجبيس ث٠ ١يچ ٝو٠ ذظ ذٞضزٟ يب ٗرسٝش ثبضٜس ٝ پيط٢ٜبز ز١ٜسُبٙ ثبيس هي٘ت ١ب ضا ثب ػسز ٝ حطٝف زضج ٛ٘ٞزٟ ٝ  -2-2
١٘چٜيٚ زض غٞضت اذتالف ثيٚ ٗجبٓؾ ػسزي ٝ حطٝكي ، ٗجٜبي ًبضكطٗب اضهبٕ زضج ضسٟ ث٠ حطٝف  ١٘چٜيٚ ٛجبيس ث٠ غٞضت زضغس ٗطرع ُطزٛس4

 ٗي ثبضس 4
ضبْٗ ًٔي٠ ي ١عي٠ٜ ١ب ٝ ٗربضوي است ٠ً ٌٗ٘ٚ است زض  پيط٢ٜبز هي٘ت اظ عطف ٜٗبهػ٠ ُطاٙ ث٠ ػٜٞاٙ هي٘ت ًْ تؼ٢سات ٗططٝح٠ -2-3

 اوطاي ًبض ٝ ثب زض ٛظط ُطكتٚ ًٔي٠ ذغطات، ٗسئٞٓيت ١ب ٝ تؼ٢ساتي ٠ً زض اسٜبز غطاحتب يب ثؼضب ثيبٙ ضسٟ ٝ ضطًت زض ٜٗبهػ٠ ثط ٗجٜبي آٙ
ي ٗٞثط زض آٙ ثٞزٟ ٝ پس اظ اضائ٠ هي٘ت، ١يچ ازػبيي غٞضت ُطكت٠ ٝ ث٠ ٜٗع٠ٓ اعالع ًبْٗ اظ حجٖ ٝ ضطايظ ٗٞضٞع هطاضزاز ٝ ًٔي٠ ي پبضاٗتط١ب

 ٗجٜي ثط ػسٕ آُب١ي اظ ضطايظ ًبض ٗس٘ٞع ٛيست4
 اض ١يچ ٠ُٛٞ ٗسئٞٓيتي زض ذػٞظ ١عي٠ٜ اي ٠ً ٜٗبهػ٠ ُط ثطاي ت٢ي٠ ٝ اضائ٠ پيط٢ٜبز ٗتحْ٘ ٗي ضٞز ثط ػ٢سٟ ٛساضز4ُعٜٗبهػ٠  -2-4
 اض:ت ؿلط يب تجبًي ثِ ظيبى هٌبهصِ گعاطالػب -5
اض ٗحطظ ُطزز ٠ً اعالػبت ٝ اسٜبز اضائ٠ ضسٟ ٗجؼّٞ، ؿيط ٗستٜس يب ذالف ٝاهغ ثٞزٟ ٝ ١٘چٜيٚ ضٝضٚ ُبٟ زض ٜٗبهػ٠ حبضط ثط ٜٗبهػ٠ ُع ١ط

ثب يٌسيِط تجبٛي ٛ٘ٞزٟ اٛس، ض٘ٚ اي٠ٌٜ پيط٢ٜبز ١بي زضيبكتي اظ ك٢طست ثطضسي ١بي  ٜٗبهػ٠ ُعاضُطزز زٝ يب تؼسازي اظ پيط٢ٜبز ز١ِٜبٙ ث٠ ضطض 
 ضطًت حصف ٗي ُطزز، ٗٞاضز ظيط اظ سٞي ًبضكطٗب ضاسب اػ٘بّ ذٞا١س ضس8

 سبّ( زض ٓيست سيبٟ ضطًت سي٘بٙ ١ِ٘تبٙ ٝ اػالٕ ث٠ ضطًت ١بي ١ٖ ُطٟٝ 0هطاض زازٙ ٛبٕ پيط٢ٜبز ز١ٜسُبٙ ٗصًٞض )حساهْ ث٠ ٗست  •
 ضجظ سپطزٟ ضطًت زض ٜٗبهػ٠ •
 ًحَُ ضسيسگي ثِ پيطٌْبزّبي ٍاصلِ:   -6
ٝ زض غٞضت تبييس سپطزٟ ضطًت ًٜٜسٟ، ٛس جت   ٗي ضٞزضطًت ًٜٜسُبٙ ثبظُطبيي  «آق» ١بي پبًت ٗؼبٗالت ً٘يسيٞٙ ؤس٠ ٝٓيٚا زض – 4-0

ٙ  4 و٢ت اضظيبثي كٜي تحٞيْ ً٘يت٠ اضظيبثي ٗيِطززٝ ضسٟ اهسإ  «ة» ث٠ ثبظُطبيي پبًت  «ج» هي٘ ت  پيط ٢ٜبز  پبً ت  زض ؤس٠ ثؼ سي ً٘يس يٞ
4 ث ٠ پيط ٢ٜبز١بيي ً ٠ ٗر سٝش، ٗ ج٢ٖ،      ضٞز ٗي ُيطي تػ٘يٖ ٝ ضسٟ ثبظُطبيي ً٘يت٠ اضظيبثي هطاض ُطكت٠ اٛس، ُبٛي ٠ً ٗٞضز تبييسًٜٜس ضطًت

اتربش تصوين ًْبيي ثب ّيئفت هفسيطُ   ثبضس تطتيت اثط زازٟ ٛرٞا١س ضس4  1هيس ضسٟ زض ٗبزٟ  ٗططٝط يب زضٝٙ پبًت زض ثبظ ٝ يب كبهس اسٜبز تض٘يٜي
 ثبضس.  ضطًت هي

ٍ هٌبهصِ گط حن ّط گًَِ اػتطاض ضا اظ ذَز سفبهط   ى ّگوتبى زض ضز يب هجَل يي يب ًليِ پيطٌْبزّبي ٍاصلِ هرتبض استضطًت سيوب – 6-2
 ًوَزُ است.

 اٛوض بي  اظ پ س  چٜبٛچ ٠ 4 ُطزز ٗي ٗجبز٠ٓ ٝ تٜظيٖ هطاضزاز ًتجي، اثالؽ ظٗبٙ اظ ضٝظ 5 ظطف حساًثط ٜٗبهػ٠ ثطٛسٟ ثب پس اظ اتربش تػ٘يٖ، – 4-1
ْ  تجػ طٟ  ضػبي ت  ث ب  ٝ ض سٟ  ضجظ ١ِ٘تبٙ سي٘بٙ ضطًت ٛلغ ث٠ ٝي سپطزٟ ٛ٘بيس، ذٞززاضي هطاضزاز اٗضبء اظ طٛسٟث ٗست ايٚ  ، زٕٝ ثطٛ سٟ  ث ب  شي 

 ٛل ط  ثب ٝ ضسٟ ضجظ ٛيع ٝي سپطزٟ( ًتجي اثالؽ ظٗبٙ اظ ضٝظ 5 ظطف حساًثط) هطاضزاز اٗضبي اظ زٕٝ ٛلط اٗتٜبع غٞضت زض ٝ ُطزز ٗي ٜٗؼوس هطاضزاز
ٙ  اظ ضٝظ 5 ٗست ظطف حساًثط) هطاضزاز اٗضبي اظ سٕٞ ٛلط اٗتٜبع غٞضت زض ٝ ٗيِطزز ٜٗؼوس ضزازهطا،  سٕٞ ٙ  س پطزٟ ( ًتج ي  اث الؽ  ظٗ ب  ٛي ع  ايط ب
 س بهظ  ٝ سٔت ذٞز اظ ظٗي٠ٜ ايٚ زض ضا ازػبيي ١ط٠ُٛٞ ثٜس ايٚ پصيطش ض٘ٚ ٜٗبهػ٠ زض ًٜٜسُبٙ ضطًت4 ضس ذٞا١س تجسيس ٜٗبهػ٠ ٝ ضسٟ ضجظ

  4  ٛ٘بيٜس ٗي
 ثفب  ثؼفسي  ًلطات ثِ ٍاگصاضي اذتيبض ثبضس، ضطًت زض هٌبهصِ  سپطزُ هجلؾ اظ ثيص سَم، ٍ زٍم ، اٍل ًلطات هيوت تلبٍت ًِ صَضتي زضطُ: تجص

 .ثبضس هي ّگوتبى سيوبى ضطًت
 تضبٗيٚ ٛلطات اّٝ تب سٕٞ، تب ظٗبٙ ػوس هطاضزاز ثب ثطٛسٟ ٜٗبهػ٠ عجن تٞضيح كٞم، ٛعز ضطًت ثبهي ذٞا١س ٗبٛس4  -4-2



  

  

  

 
 

 

تض٘يٚ ضطًت زض ٜٗبهػ٠ پيط٢ٜبز ز١ٜسٟ اي ٠ً زض ٜٗبهػ٠ ثطٛسٟ ضٜبذت٠ ٗي ضٞز، تب تبضيد اٗضبي هطاضزاز ٝ تسٔيٖ تض٘يٚ حسٚ اوطاي  -4-3
ٙ  ،ٜٗبهػ٠ثسي٢ي است زض غٞضت ػوس هطاضزاز ثب ثطٛسٟ  ثبهي ذٞا١س ٗبٛس4 ٜٗبهػ٠ ُعاضتؼ٢سات، ٛعز  ث ب ضػبي ت    ،اٝضام تض٘يٜي سبيط ضطًت ًٜٜ سُب

 زض اسطع ٝهت ٗستطز ذٞا١س ُطزيس4، 1-4يظ ثٜس ضطا
 ُ( تَسط توبهي ضطًت ًٌٌسگبى العاهي هفي ثبضفس ٍ   4تٌويل كطم زضذَاست ػَزت سپطزُ ضطًت زض هٌبهصِ )كطم ضوبض

 توبهي ٍاضيعّب هطبثن ثب اطالػبت هيس ضسُ زض ّويي كطم صَضت هي پصيطز.
 سبيط ًٌبت حبئع اّويت :  -7
١طحبّ ضطًت زض ٜٗبهػ٠ ٝ ٠ ًٔي٠ اسٜبز ٝ ٗساضى ٜٗبهػ٠ ضا ث٠ زهت ٗغبٓؼ٠ ٛ٘ٞزٟ ٝ ذٞز ضا ٗٔعٕ ث٠ ضػبيت آ٢ٛب ثساٛس4 ث پيط٢ٜبز ز١ٜسٟ ثبيس 5-0

ضا ث ٠   اظ ٗحْ ٗٞض ٞع ٜٗبهػ ٠  ثبظزيس ، زهت ذٞاٛس٠ٟ اٗضبي پيط٢ٜبز ثٜ٘ع٠ٓ آٙ تٔوي ضسٟ ٠ً پيط٢ٜبز ز١ٜسٟ ت٘بٗي اسٜبز ٝ ٗساضى ٜٗبهػ٠ ضا ث
 ثطاي اٝ ٝوٞز ٛساضز4ي ٝ ٛسجت ث٠ ١يچ وعء اظ آ٢ٛب ١يچ٠ِٛٞ اث٢بٗ است ٠ُٛٞ اعالػبتي ٗطثٞط ث٠ آ٢ٛب ضا ثسست آٝضزٟ اٛجبٕ ضسبٛسٟ ٝ ١ط

 ١ب ٗؼتجط ثبضس4 پيط٢ٜبز ثبيس اظ ١ط حيث ثطاي ٗست س٠ ٗبٟ اظ تبضيد اضائ٠ پيط٢ٜبز -5-0
پيط٢ٜبز ز١ٜسٟ ١٘عٗبٙ ث ب   ٛظط ًٜس4 ثؼضي اظ تططيلبت ضس٘ي غطفتٞاٛس و٢ت تسطيغ زض ًبض اظ اوطاي  ًبضكطٗب چٜبٛچ٠ ٗػٔحت ثبضس ٗي -5-1

ٛ٘بيس ٠ً اظ ايٚ ثبثت ١يچِٞٛ ٠   اٗضبي پيط٢ٜبز حن ١ط ٠ُٛٞ اػتطاؼ ٝ زػٞي ػٔي٠ ًبضكطٗب يب ًبضًٜبٙ يب ٛ٘بيٜسُبٙ اٝ ضا اظ ذٞز سبهظ ٝ اػالٕ ٗي
 ازػبئي ٛرٞا١س زاضت4

هػ٠ ثطاي اػ٘بّ ٛلٞش ٗستويٖ ي ب ؿي ط ٗس تويٖ ث ٠ ً٘يس يٞٙ ٗؼ بٗالت ٝ س بيط ٗطاو غ         ١ط ٛٞع ًٞضطي اظ سٞي ضطًت ًٜٜسُبٙ زض ٜٗب -5-2
 ُطزز4 ُي ًٜٜسٟ ًبضكطٗب ٗٞوت سٔت غالحيت آٙ ضطًت ًٜٜسٟ ٗي ضسيس
 اًؼوبز هطاضزاز :   -8

 يبثس، زاضز4 ف ذٞز ٜٗغجن ٗيتطيٚ پيط٢ٜبز ثب ا١سا اي ٠ً پيط٢ٜبز اٝ ضا ث٠ ػٜٞاٙ ٜٗبست ًبضكطٗب حن اٛؼوبز هطاضزاز ثب ١ط پيط٢ٜبز ز١ٜسٟ
 ػْسُ ثطًسُ هٌبهصِ است.  طث ي زًيبي اهتصبز ّعيٌِ زضج آگْي زض ضٍظًبهِ -9
 ضكغ اثْبم يب ايطاز:-10

ٗي تٞاٛس ث٠ غٞضت ًتجي يب آٌتطٝٛيٌ ي ٜٗبهػ ٠    ١ط يي اظ ٜٗبهػ٠ ُطاٙ ٠ً زض ٗٞضز ٗل٢ٕٞ هس٘تي اظ اسٜبز ٜٗبهػ٠، اث٢بٕ يب سٞآي زاضت٠ ثبضس،
ٛ٘بيس4 اُط ث٠ ٛظط ٜٗبهػ ٠ ُ ط هس ٘تي اظ ٗل بز اس ٜبز ٜٗبهػ ٠ اض تجبٟ ي ب اض ٌبٓي اظ ٛظ ط           ذت٠ ٝ توبضبي زضيبكت تٞضيح ًتجي ضا ٗغٔغ سب اضعُ

 ً ٜ س  ٗطرػبت ٝ يب ٗحبسجبت يب ؿيطٟ زاضت٠ ثبضس، ثبيس ايٚ اضتجبٟ ٝ اضٌبّ ضا هجْ اظ تسٔيٖ پيط٢ٜبز زض ٢ٗٔت ٗوطض زض ًبضثطٍ ٜٗبهػ٠ ٗ ٜؼٌس 
ث٠ زضذٞاست ١بي اضاي٠ تٞضيح يب اغالح اسٜبز ٜٗبهػ ٠ ً ٠ زض ٢ٗٔت ي ً ٠      ٜٗبهػ٠ ُعاضغٞضت اهتضبء، پيط٢ٜبز اغالحي ذٞز ضا اضائ٠ ٛ٘بيس4 ٝ زض 

ٝ ض طح پطس ص ٝ اض ٌبّ ١ ب، ث طاي       ٜٗبهػ٠ ُعاضثطاي ايٚ ٜٗظٞض زض ًبضثطٍ ٜٗبهػ٠ تؼييٚ ضسٟ است زضيبكت ًٜس ًتجب پبسد ذٞا١س زاز4 پبسد 
ػ٠ ُطاٛي ٠ً اسٜبز ٜٗبهػ٠ ضا زضيبكت ٛ٘ٞزٟ ٝ اػالٕ اٛػطاف ٌٛطزٟ اٛس، ث٠ عٞض يٌسبٙ اضسبّ ذٞا١س ضس4 ػسٕ اظ٢بض ٛظط ٜٗبهػ٠ ُ ط ث ٠   ت٘بٕ ٜٗبه

 ٜٗع٠ٓ ٝاضح ٝ ثسٝٙ اضٌبّ ثٞزٙ اسٜبز ٜٗبهػ٠ اظ ٛظط ٝي ٗي ثبضس4
 تـييط پيطٌْبز:-11

بهػ٠ اضائ٠ ٛ٘بيس ٝ زض غٞضت اضائ٠ ثيص اظ ي ي پيط ٢ٜبز، ض طًت ٗرت بض اس ت آٙ      ١ط پيط٢ٜبز ز١ٜسٟ غطكب ٗي تٞاٛس يي پيط٢ٜبز ٝكن اسٜبز ٜٗ
ات٘بٕ  پيط٢ٜبز ز١ٜسٟ ضا اظ ٓيست پيط٢ٜبز ز١ٜسُبٙ حصف ٛ٘بيس4 زض غٞضتي ٠ً ٜٗبهػ٠ ُط هػس تـييط پيط٢ٜبز ذٞز ضا زاضت٠ ثبضس، ثبيس تب هجْ اظ

 پيط٢ٜبز وسيس ذٞز ضا اضائ٠ ٛ٘بيس4زاٛست٠  ٝ كبهس اػتجبض  ضا پيط٢ٜبز هجٔي اػالٕ ًتجي٢ٗٔت اضائ٠ ي پيط٢ٜبزات، ثب 
 پيط٢ٜبز وسيس اظ ٓحبػ ضٌٔي ٝ پبًت ١ب ثبيس ػيٜب ثط اسبس ضطايظ پيط٢ٜبزات ايٚ ٜٗبهػ٠ تٜظيٖ ٝ تحٞيْ ُطزز4:تجصطُ



  

  

  

 
 

 

 ًسَضات هبًًَي:-12
 4)زض غٞضت ٝوٞز( ثط ػ٢سٟ ٜٗبهػ٠ ُط ٗي ثبضس ًٔي٠ ي ًسٞضات هبٛٞٛي ٝ ػٞاضؼ ٗتؼٔو٠

 
 ًوبيٌس اهضب ضا جسٍل شيل ضطًت، ضسوي ضٍظًبهِ طجن هجبظ، ًٌٌسگبى اهضب تَسط العاهب حوَهي ًٌٌسگبى ضطًت. 

 الصًط است.  ثبضس ٍ ثِ هٌعلِ پصيطش توبهي ضطايط كَم تٌويل جسٍل ظيط تَسط ضطًت ًٌٌسگبى ضطٍضي هي 

 ًت ًٌٌسُ حوَهي ضويوِ گطزز.ضطٍضي است ًپي ًبضت هلي ضطًت ًٌٌسُ حويوي ٍ هسيطاى صبحت اهضبء ضط 

 تـييط ضطايط ٍ ظهبى هٌبهصِ – 13

ًبضكطهب ّطگًَِ تـييط زض ضطايط ٍ ظهبى ٍ هلب ايي هٌبهصِ ٍ پيص ًَيس هطاضزاز هطثَطِ ضا زض طي زٍضُ هٌبهصِ اظ ططين سبيت ضسوي ضطًت 
ِ پبًبت ذَز اطالػبت سبيت ضطًت ضا ًٌتطل ٍ سپس سيوبى ّگوتبى ثِ اطالع ػوَم ذَاّس ضسبًس ٍ پيطٌْبز زٌّسگبى هَظلٌس هجل اض اضائ

ًسجِ ثِ تحَيل پبًبى ذَز اهسام ًوبيٌس . ثسيْي است ّيچگًَِ ازػبيي زال ثط ثي اطالػي اظ تـييطات ضطايط هٌبهصِ اظ ططف هٌبهصِ گصاض 
 هسوَع ٍ هبثل هجَل ٍ هبثل اػتطاض ًرَاّس ثَز .

 ًِ:ت ًٌٌسُ زض هٌبهصِ تؼْس هي ًوبيس ضطًچٌبًچِ ايي پيطٌْبز هَضز هجَل هطاض گيطز 
١بي پيص ثيٜي ضسٟ زض ضطايظ هطاضزاز  ًبضكطٗب، هطاضزاز ٗطثٞع٠ ضا اٗضبء ٛ٘ٞزٟ ٝ ٛسجت ث٠ اضائ٠ ًٔي٠ تض٘يٚ ضٝظ پس اظ اثالؽ 5طف ٗست حساًثط ظ -0

 پيٞست اهسإ ٛ٘بيس4

 ث٠ اٛجبٕ ثطسبٛس4 ،اظ تبضيد اٗضبء هطاضزاز ،يظ هطاضزاز پيٞستًٔي٠ ػ٘ٔيبت ٗٞضٞع ٜٗبهػ٠ ضا ثب ًيليت ٗغٔٞة ٝ ظطف ٗست ٗطرع ضسٟ زض ضطا -0

 4ٝ ت٘بٗبً ٗٞضز هجّٞ ايطبٙ است ُطزز ٛ٘بيس ٠ً ًٔي٠ ض٘بئٖ اسٜبز ٝ ٗساضى ٜٗبهػ٠ وع اليٜلي ايٚ پيط٢ٜبز ٗحسٞة ٗيتبييس ٗي -1

 ٝ زض ٝاُصاضي ٗٞضٞع ًبض ٗرتبض است4 اضزاعالع ًبْٗ زاضز ٠ً زستِبٟ ٜٗبهػ٠ ُعاض آعاٗي ثطاي ٝاُصاضي ًبض ث٠ پيط٢ٜبز ز١ٜسٟ ٛس -2

 ٗي ثبضس4ضٝظ )س٠ ٗبٟ( ٗؼتجط  71پيط٢ٜبز حبضط اظ تبضيد ذبت٠٘ ٜٗبهػ٠ ث٠ ٗست  -3

ٜٗؼوسٟ پس اظ اٛتربة پي٘بٌٛبض ٝ ػوس هطاضزاز ضس٘ي ، ًٔي٠ ٌٗبتجبت ٝ ضطٝط ٝ زضذٞاست٢بي ٜٗبهػ٠ ُط اظ زضو٠ اػتجبض سبهظ ثٞزٟ ٝ كوظ هطاضزاز   -4

 بضي ٝ ٗبٓي ثيٚ ًبضكطٗب ٝ پي٘بٌٛبض ذٞا١س ثٞز 4ٗالى ضٝاثظ ً

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي 

 هتوبضي / ًبم ضطًت

 ضوبضُ هلي هتوبضي /

 ضٌبسِ هلي ضطًت
 آزضس زهين ٍ ضوبضُ توبس

 اهضبء هجبظ هتوبضي

 ٍ تبضيد

 

 

 

 

 

 آزضس:

 

 ًس پستي:

 تللي ثبثت:                   ًسضْطستبى:

 كٌس:

 تللي ّوطاُ:

 



  

  

  

 
 

 

 
 

 040.74111 تقریبي مقذار تحًیل ي حمل ي بارگيري دپً، استخراج، سازي، آمادٌ خذمات اوجام» قيمت پيشىُاد -0 رٌشمافرم 
 « َگمتان سيمان کارخاوٍ معذوي مًاد ته( َسار َفت ي چُل ي ديیست ي ًنيليم کی)

 
44444444444444444444ثب ٗسيطيت 4444444444444444ٝ ًس اهتػبزي444444444444444444444444444444444444ٝ ًس ٗٔي4444444444444444444444444444444444ث٠ ض٘بضٟ ثجت4444444444444444444ثسيٜٞسي٠ٔ ضطًت  

4444444444444444444444، ض٘ٚ 44444444444444444444444 ث٠ ض٘بضٟ ًس ٗٔي4444444444444444444444444 كطظٛس44444444444444 ثب ٗسيطيت444444444444444444 / پي٘بٌٛبضي4444444444444444444444444ٝ444444444444444444444444444444آهبيب44444444ٙ

 ٝ حْ٘ ٝ ثبضُيطي زپٞ، استرطاج، سبظي، آٗبزٟ ثطايذسٗبت ٗغبٓؼ٠ اسٜبز ٝ ٗستٜسات ٜٗبهػ٠ ٝ پيص ٛٞيس هطاضزاز ٝآ٢ُي ًبْٗ اظ ضطايظ ٜٗبهػ٠ اٛجبٕ 

، پيط٢ٜبز هي٘ت ١ِ٘تبٙ سي٘بٙ ًبضذب٠ٛ يْ()ضبْٗ ٗبضٙ ٝ ض ٗؼسٛي ٗٞاز تٚ( ١عاض ١لت ٝ چ٢ْ ٝ ٝزٝيست ٞٙئيٗ يي) 040254111 توطيجي ٗوساض تحٞيْ

هطوَل ّيچگًَِ تبئيس ٗي ٛ٘بيٖ ٠ً هي٘ت ١بي اػالٕ ضسٟ كٞم زض عّٞ ٗست هطاضزاز ثبثت ٝ اليتـيط ثٞزٟ ٝ  ذٞز ضا ث٠ ضطح وسّٝ شيْ اػالٕ ٗي زاضٕ ٝ

 4 تؼسيلي ًرَاّس ضس

 1جسٍل ضوبضُ 

 

زضصس هوبزيط ّط آيتن ضا ًبّص يب  20ًبضكطهب هرتبض است تب سوق َضيح :تٌبغّبي هيس ضسُ زض جسٍل كَم توطيجي ثَزُ ٍ ت
 تي زض هجوَع هَضز ًظط ًبضكطهب هي ثبضس .  1247000اكعايص زّس ٍ ثسيْي است ًِ تٌبغ ًل 

ض٘سي اظو٠ٔ٘ تـييط سبّ ١بي ٜٗسضج زض هطاضزاز ثبثت ٝ هغؼي است ٝ ٛبضي اظ ضطايظ اهتػبزي ًطٞض ٝ ٛيع ث٠ زاليْ ٗرتٔق  8 ٛطخجصطُت
زضغس ٛطخ ظٗبٙ ػوس هطاضزاز )ٗٞاز ٛبضي٠  01تـييط ٛرٞا١س يبكت ِٗط اكعايص ث٢بي ٗٞاز ٛبضي٠ ٝ ث٢بي سٞذت ٠ً ثط اسبس ٗيعاٙ اكعايص يبكت٠ تب 

 ٝ سٞذت( پي٘بٌٛبض ازػبئي ٛرٞا١س زاضت ٝ ثيطتط اظ آٙ ثط اسبس ٗػٞثبت ٝ ثرطٜب٠ٗ ١بي هبٛٞٛي اػ٘بّ ذٞا١س ضس4

 

زٝضٟ 
 هطاضزاز

حسٍز تٌبغ 
تحَيلي اظ 
زپَي 
هَجَز 
هجبٍض 

سٌگ ضٌي 
 )تي( 

حسٍز 
تٌبغ 
لي تحَي

ثسٍى 
آتطجبضي 
 )تي(

حسٍز 
تٌبغ 
تحَيلي 
ثب آتص 
 ثبضي )تي(

هيوت ّط تي 
حول اظ زپَي 
هَجَز هجبٍض 
سٌگ ضٌي 
 )ضيبل(

هيوت )ضيبل ثط ّط تي هَاز 
 هؼسًي تحَيلي اظ هؼسى(

 جوغ ًل زستوعز توطيجي )ضيبل(

ثسٍى اًجبم 
 تطجبضيآ

ثب اًجبم 
 آتطجبضي

حول اظ زپَي 
هجبٍض سٌگ 

 ضٌي

بم ثسٍى اًج
 اتطجبضي

ثب اًجبم 
 آتطجبضي

01/10/1401 
الي 

30/09/1402 
447،000 400،000 400،000 

 

  

 

  

 جوغ
  تي 1.247.000

 و٘غ ًْ هي٘ت ثطآٝضزي هطاضزاز8 



  

  

  

 
 

 

 2جسٍل ضوبضُ 

 ضطح ذسهبت پيوبًٌبض ضزيق
 ) ضيبل(پيطٌْبزيًطخ 

 ٍاحس
  30/09/1402 لـبيت 01/10/1401

0 

 ًبضًطز هبضيي آالت هؼسًي 

 ًبضًطزيي سبػت   يب ٗؼبزّ آD033ٙثٔسٝظض ًٞٗبتسٞ  -0-0

 سبػت ًبضًطزيي   ُطيسض -0-0

 سبػت ًبضًطزيي   ًبٗيٞٙ ضص چطخ -1-0

   ًبٗيٞٙ زٟ چطخ -2-0
 ًبضًطز سبػتيي 

  يب ٗؼبزّ آٙ 251ٓٞزض ًٞٗبتسٞ -3-0
 سبػت ًبضًطزيي 

 سبػت ًبضًطزيي   يب ٗؼبزّ آٙ pc011ثيْ ٌٗبٛيٌي -4-0

0 

ٍ ... ثفِ  ، سفيليس  ًليٌٌفط،گ    سٌگ آّفي ، جبثجبيي سبيط هَاز اٍليِ اظ هجيل 
كبصلِ حساًثط زٍ ًيلَهتط)ضبهل ثبضگيطي ٍ حوفل ٍ ترليفِ( ٍ ثفبضگيطي  هفَاز     

ثِ اظاء ّفط   سٌگ ضٌي ٍ ترليِ آى زض سٌگ ضٌيهجبٍض ي ّباظ هحل زپَ هؼسًي
  تي

 تٚثط  

 تٚثط    ت٢ي٠ ٗٞاز ٛبضي٠ ، اٛجبض زاضي ٝ آتطجبضي ثطاي ١ط تٚ ٗبزٟ ٗؼسٛي استرطاوي   1

 تٚثط   ثبضُيطي اظ زپٞي ٗؼسٙ ٝ حْ٘ ١ط تٚ سَٜ آ١ي ترٔي٠ ضسٟ زض سَٜ ضٌٚ   2

 يي لحبظ ضسُ است.ضوبضُ جسٍل كَم زض ًطذْبي هٌسضج زض جسٍل  4 ٍ 3ًطذْبي هٌسضج زض ضزيق   ٭
 

 ثطحست ًيبظ ًبضكطهب ثِ پيوبًٌبض اثالؽ هي گطزز. 2ٍ  1  ذسهبت هٌسضج زض ضزيق  ٭٭
 

( اظ ططف پيوبًٌبض العاهي ثَزُ ٍ پيوبًٌبض ثبيس تحت ّط  2اًجبم ذسهبت هَضز زضذَاست ًبضكطهب هطبثن جسٍل كَم ) ضوبضُ  *** 
 ايطي هبضيي آالت الظم ثطاي اًجبم ذسٍات كَم ضا تبهيي ًوبيس .ضط

 

 

 

 



  

  

  

 
 

 

 

 قرارداد از محل اوجام عملياتفرم بازدیذ   - 0فرم شمارٌ 

 هسيط هحتطم تبهيي ًبال ٍ ذسهبت

 ثب سالم؛

يي ٗئيٞٙ ) 040254111 طيجيتو ٗوساض تحٞيْ ٝ حْ٘ ٝ ثبضُيطي زپٞ، استرطاج، سبظي، آٗبزٟپيطٝ آ٢ُي ٜٗتططٟ زض ذػٞظ اٛتربة پي٘بٌٛبض 

444444444444444444444444444444444444444 ث٠ 444444444444444، ثسيٜٞسي٠ٔ ُٞا١ي ٗي ضٞز آهبي١ِ٘تبٙ سي٘بٙ ًبضذب٠ٛ ٗؼسٛي ٗٞاز تٚ( ١عاض زٝيست ٝچ٢ْ ١ٝلتٝ 

ٗصًٞض ثبظزيس ٛ٘ٞزٟ ٝ تٞضيحبت ًبكي ث٠ ٜٗظٞض حضٞض  ٗؼبز4444444444444444444444444444ٙاظ 444444444444444444444زض تبضيد44444444444444444444444444444444444444444ٛ٘بيٜسُي اظ ضطًت

 ث٠ ٛبٗجطزٟ اضائ٠ ضسٟ است4 ٗؼسٙ آ١يايطبٙ زض ٜٗبهػ٠ 

 

 44444444444444444444444444444444444444444444444 ٛ٘بيٜسٟ ضطًت                             سي٘بٙ ١ِ٘تبٙ      ٗسيط ٗؼسٙ

 اٗضبء          اٗضبء                                                      

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 
 

 

 

  

 

 

 مطالبات محل از مىاقصٍ در شرکت سپردٌ تأميهدرخًاست  -3شمارٌفرم 

 اهَض هبلي سيوبى ّگوتبى    

 

اظ ٗغبٓج بت ايٜجبٛ ت / اي ٚ ض طًت     44444444444444444444444( ضي بّ  4444444444444444444444444444)444444444444444444444444444444444444 444444444444444444444ٗجٔ ؾ ثسيٜٞسي٠ٔ توبضب ٗي ض ٞز        

( ٛٞث       ت اّٝ /  )ػ٘       ٞٗيو٢       ت تض       ٘يٚ ض       طًت زض ٜٗبهػ       ٠     4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

ٟ 4ٗٞضٞع آ٢ُي 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444زٕٝ/سٕٞ ، ثًٔٞ ٠ ض ٞز ٝ ٗطات ت ث ٠ ض طح شي ْ ث طاي        0210/          4444444444444 ٗ ب

 4زثيطذب٠ٛ ً٘يسيٞٙ ٗؼبٗالت سي٘بٙ ١ِ٘تبٙ ُٞا١ي ُطزز

  
 

 

 

 

 

 

 

 اظ اهَض هبلي سيوبى ّگوتبى  ثِ زثيطذبًِ ًويسيَى هؼبهالت        

 

اظ ضي بّ  444444444444444( 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 )444444444444444444444444444ٗجٔ ؾ ثسيٜٞسي٠ٔ ُ ٞا١ي ٗ ي ض ٞز ٗغ بثن زضذٞاس ت ك ٞم              

   4444444444444444444 ضطايظ ٜٗبهػ٠ ثطاي ٗستطز ضسٙ آٙ اهسإ ذٞا١س ضس4ٗغبٓجبت ٗتوبضي ثبثت تض٘يٚ ضطًت زض ٜٗبهػ٠ ث٠ًٞٔ ضسٟ ٝ ٗغبثن ثٜس

      

 
 

 
 

 

 

 

 ًبم ، اهضبء ٍ هْط هٌبهصِ گط               

 تبضيد                 

 اهضبء  ًٍبم                       

 اهَض هبلي سيوبى ّگوتبى                 



  

  

  

 
 

 

 

 

 مىاقصٍ شرایطخًاست عًدت سپردٌ شرکت در فرم در  -.فرم شمارٌ
 

 ٗسيطيت ٗحتطٕ ضطًت سي٘بٙ ١ِ٘تبٙ

 ثب سالٕ ٝ احتطإ

بس٠ 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ث٠ ض٘بضٟ/ض4ٜذٞا١طٜ٘س است زض غٞضت ػسٕ ثطٛسٟ ضسٙ ايٜجبٛت/ضطًت

 بييس سپطزٟ ضطًت زض ٜٗبهػ444444444444444444444444444444444444444444444444444444٠، زستٞض كط44444444444444444444444ٗ زض ٜٗبهػ٠/ٗعايس444444444444444444444444444444444444ٟ ٝ ًس اهتػبزي4ٗٔي

ٛعز  44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444IR ثب ض٘بضٟ ضجبي44444444444444444444444444444444444444444444444ايٜجبٛت ث٠ حسبة ض٘بضٟ

 444444444444444444444444444444 ٝاضيع ُطزز4444444444444444444444444444 ضؼج4٠ثبٛي

 

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي 

 / ًبم ضطًت

ضوبضُ هلي هتوبضي 

 /ضٌبسِ هلي ضطًت
 آزضس زهين ٍ ضوبضُ توبس

 اهضبء هجبظ هتوبضي

 ٍ تبضيد

 

 

 

 

 

 آزضس:

 

 

 

 ًس پستي:

 تللي ثبثت:

 تللي ّوطاُ:

 

ٍ  اهضب ضطًت، ضسوي ضٍظًبهِ طجن هجبظ، ًٌٌسگبى اهضب تَسطصطكب  ضا جسٍل كَم حوَهي ًٌٌسگبى ضطًتتصًط: الظم است 

 .ًوبيٌسهوَْض ثِ هْط ضطًت 
 

 


