
                                                                                      
  (نوبت دوم)400-5 آگهي مناقصه عمومي

  شركت صنايع سيمان غرب مارل معدن      
در سنگ شكن يا  تخليه و عمليات آماده سازي، استخراج، بارگيري، حملشركت صنايع سيمان غرب در نظر دارد 

عمليات آماده سازي، استخراج، بارگيري، ،  هزار) تن پانصد(يك ميليون و  1,500,000مارل به مقدار  محل دپوي
عمليات آماده سازي، ،  هزار) تن دويست(200,000به مقدار  خاك رسحمل و تخليه در سنگ شكن يا محل دپوي 

به مقدار  سنگ آهكاستخراج، بارگيري، حمل و تخليه در سنگ شكن يا محل دپوي حفاري ، انفجار ، 
درصد كل تناژ مواد معدني موضوع  20 حدودتخليه  مجدد و عمليات بارگيري، حمل هزار) تن دويست(200,000

داخل و خارج محوطه  بوكسيت و سيليس ،خاك رس ، سنگ گچ،سنگ آهن قرارداد از دپوهاي سنگ آهك،
از  را حمل مجدد و تخليه مارل مجاور سنگ شكن در شرايط اضطراري (شرايط جوي نا مساعد)، بارگيري ،كارخانه

 دعوت اشخاص حقوقي واجد شرايطكليه  . لذا ازواگذار نمايد هاي معتبر شركتطريق برگزاري مناقصه عمومي به 
مراجعه و  جاده همدان 15كيلومتر ،كرمانشاهواقع در به محل كارخانه مناقصه و اسناد مي شود جهت دريافت مدارك

 چهارشنبهتا پايان وقت اداري روز حداكثر  مناقصهبه همراه سپرده تعيين شده در متن شرايط خود را پيشنهاد قيمت 
قبول يا رد هر يك  اين شركت در .نمايندتحويل  -)قسمت دبيرخانه( اداري امور -نشاني فوق به  14/7/1400مورخ 

است مدارك و اسناد مناقصه از طريق سايت شركت به نشاني:  الزم به ذكراي واصله مختار خواهد بود. از پيشنهاده
www.gharbcement.com  .محلي و در روزنامه هزينه چاپ آگهي ضمن،  درنيز قابل دريافت مي باشد

  مي باشد. برنده مناقصهبه عهده كثيراالنتشار 
  

  تامينو  خريد امور
  غرب ( سهامي عام )شركت صنايع سيمان 

  
  



                                                     
     صفحه: يك                            400-5فرم شرايط مناقصه عمومي                                                               شركت صنايع سيمان غرب   

شركت صنايع سيمان غرب  مارل  معدن         
به ساختمان  30/6/1400حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ ارك (مورد اشاره به شرح متن) را شركت كـنندگان بايد مد :رسال مداركزمان ا -1

 سيمان غرب تسليم نمايند. بديهي است به پيشنهادهايي كه پس از مهلت مذكور دريافت گردد اثر داده نخواهد شد. خانهقسمت دبير (اداري 

 200,000 به مقدارعبارت است از انجام عمليات آماده سازي ، استخراج ، بارگيري ، حمل و تخليه در سنگ شكن يا محل دپوي خاك رس : صهضوع مناقمو -2
ري، انفجار، ، عمليات آماده سازي، حفاتن 1,500,000، عمليات آماده سازي، استخراج، بارگيري، حمل و تخليه در سنگ شكن يا محل دپوي مارل به مقدار تن

درصد كل تناژ مواد معدني  20 ، عمليات بارگيري، حمل مجدد و تخليه حدودتن 200,000بارگيري، حمل و تخليه در سنگ شكن يا محل دپوي سنگ آهك به مقدار 
و تخليه مارل ، حمل مجدد يبارگيرداخل و خارج محوطه كارخانه،  ، خاك رس، سيليس و بوكسيتسنگ آهن، سنگ گچ موضوع قرارداد از دپوهاي سنگ آهك،

خردايش شده،برگشتي  ، جابجايي برگشتي هاي خط توليد ، كلينكر و سنگ گچ مجاور سنگ شكن بدون نياز به باسكول در شرايط اضطراري (شرايط جوي نا مساعد)
 و همچنينطله در شعاع دو كيلومتري از سنگ شكن بصورت حمل مجدد بين دپارتمان هاي مختلف داخل كارخانه و يا از كارخانه به محل دمپ با هاي خط توليد

در محدوده معادن از معدن كارخانه   در محوطه كارخانه سيمان غرب درب دار و داراي شوت تخليه و گريدر  كاركرد ساعتي بولدوزر، لودر، بيل مكانيكي و كاميون
با  (تناژ حمل در هرمورد تن مي باشد. 6,500است حداقل مقدار مواد معدني در هر روز  . بديهيبه مدت يكسال به پيمانكار واجد شرايط طبق قرارداد  كارخانهمجاور

الزم به ذكر است با توجه به سياست هاي هولدينگ در خصوص توليد كلينكر امكان  .)قابل اجرا مي باشدطبق نظر كارفرما   روزانه  يا كاهش افزايش %25احتساب 
 روند توليد متوقف گردد كه باعث تغييراتي در تناژهاي قيد شده خواهد شد.ه صورت پيوسته يا ناپيوسته بماه در سال  سهدارد بسته به شرايط 

  
   .جاده همدان 15كرمانشاه كيلومتر  واقع درمعدن و داخل كارخانه  سيمان غرب :   محل انجام خدمات  مورد مناقصه - 3
  
ارائه       آگهي تاسيس شركت، آخرين آگهي تغييرات، اساسنامه شركت، : برابر اصل شده ارائه مدارك : مدارك الزم قابل ارائه به مناقصه گذار - 4

    و  مراجع  ذي صالح در خصوص انجام  فعاليت مرتبط، ارائه سوابق كاري مرتبط با موضوع پيمان (رزومه كاري )، معرفي نماينده قانوني گواهينامه تاييد صالحيت از
، ارائه گواهي امضاء و مدارك شناسائي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل        نجام شده مرتبط با موضوع قراردادك معتبر، ارائه قراردادهاي اام االختيار با ارائه مدارت

صورت برنده  برابر مدت قرارداد در شرايط، ارائه بيمه نامه مسئوليت مدني با اعتباركافي 16ر اختيار پيمانكار مطابق با بند معتبر اسناد مالكيت ماشين آالت د ارائه تصوير
   .، الزام حضور دائم يك نفر كارشناس معدن با سابقه كاري مناسب  طي مدت قرارداد در محل معدنشدن در مناقصه

  
  باشد.از تاريخ ارائه آنها معتبر  ماه 2پيشنهادهاي ارائه شده از سوي شركت كنندگان بايد از هر حيث براي مدت   اعتبار پيشنهادها :  -5
  
تومان ) سيصد ميليون  (معادلريال 3,000,000,000ضمانت نامه معتبر بانكي به ارزش شركت كننده بايد نسبت به تهيه  : سپرده تضمين شركت در مناقصه -6

مان غرب )بعنوان سپرده تضمين (شعبه سي غرب نزد بانك ملتدر وجه شركت صنايع سيمان   89/61916906 و يا واريز وجه نقد به همان مبلغ به شماره حساب جام
و ضمانتنامه يا وجه واريزي را به همراه فرم هاي امضاء شده شرايط و پيشنهاد قيمت بصورت خوانا و بدون خدشه و قيد و شرط در پاكت  شركت در مناقصه  اقدام

       .)د مورد قبول نبوده و رد خواهد شدباش  درصدي پائين تر از بقيهالك و مهر نمايد . (پيشنهادهائي كه با عباراتي نظير  قرارداده و
پرداخت سپرده به منزله قبول كليه شرايط مناقصه مي باشد و شركت كننده پس از واريز سپرده حق هيچگونه اعتراضي نسبت به شرايط مناقصه  تبصره :

        ندارد. 
( فرم  ب (سپرده ) الفبدون قيد و شرط، بصورت تفكيكي درسه پاكت :  مدارك مورد اشاره بصورت خوانا و : )مدارك الزم(نحوه ارائه پيشنهادها -7

.  گيرد) قرار 4( اطالعات ارزيابي و تخصصي تامين كننده طبق بند  جداراي  مهر و امضاء مجاز باشند )   پيشنهاد قيمت + فرم شرايط كه هر دو فرم كامالً تكميل شده و
پاكت هاي مذكور ضمن ذكر  و مهر شده و جمعاً در پاكت الك و مهر شده ديگري گذاشته شوند . بر روي همه بايد الك  ، ج ( الف ، بهر يك از سه پاكت 

    وضوح نوشته شود . به موضوع مناقصه مدارك قرار داده شده در آن بايستي نام و نشاني شركت كننده در مناقصه و
  00بازنگري   FO   511  017كد فرم                                                                                                          توجه : ادامه مطالب (شرايط )در ظهر ورقه درج گرديده است



   
     دوصفحه:                             400-5فرم شرايط مناقصه عمومي                                                               شركت صنايع سيمان غرب   

       شركت صنايع سيمان غربمارل معدن                                                                  

ي ، بازرگاني و مالي ج مفتوح و در صورتيكه پيشنهاد دهنده حائز حداقل شرايط ارزيابي فنهاي الف و در بازگشايي پاكت ها ابتدا پاكت  :بررسي پيشنهادها -8
ار هاي ارزيابي، پاكت (ب)  باشد پاكت (ب)  نيز مفتوح و بر اساس امتياز حاصله برنده مناقصه تعيين خواهد شد.  بديهي است در صورت  عدم احراز امتياز بر اساس معي

  مفتوح  نشده  و در آخر  عيناً، به پيشنهاد دهنده مسترد مي گردد. 
كتبي اين شركت  يا ابالغ در واگذاري موضوع مناقصه به نفرات برنده، در صورتيكه نفر اول ظرف مدت تعيين شده از تاريخ اعالم و ه :نحوه ابالغ به برند  - 9

شريفات قضايي گونه ت هيچ وي بدون  سپردهنسبت به اعالم موافقت كتبي و سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود به انعقاد پيمان مبادرت ننمايد 
  .خواهد شد ضبطبه نفع شركت 

. بديهي است در صورت وجود نفرات دوم و سوم وي به نفع شركت ضبط خواهد شد سپردهدر صورت انصراف برنده مناقصه   :انصراف برنده مناقصه  - 10
تاريخ ابالغ كتبي نسبت به اعالم  ولويت  ظرف مدت تعيين شده ازآنان ابالغ خواهد شد در صورتيكه نفرات مزبورنيز به ترتيب ا ) به9(بند  موضوع نيز به شرح فوق

  . خواهد شد موضوع مناقصه تجديد آنان نيز به نفع شركت ضبط ودر صورت صالحديد شركت مناقصه گذار، سپردهموافقت به طوركتبي اقدام ننمايند 
  .بود بر عهده برنده مناقصه خواهد در يك نوبت  :روزنامههزينه درج آگهي در  - 11
پيمانكار و يا نمايندگان وي به محل كارخانه به عهده  ، غذا و اياب و ذهاب مراجعه تأمين و هزينه اسكان :تأمين و هزينه اسكان، غذا واياب و ذهاب  - 12

 پيمانكار منظور خواهد شد. كليه هزينه هاي مربوطه محاسبه و به حساببنا صالحديد كارفرما پيمانكار مي باشد . در صورت استفاده از خدمات مزبور 

ايع در صورت ارائه گواهي ثبت نام معتبر به همراه صورت حساب مربوط از سوي پيمانكار، پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده بر عهده شركت صن : كسور - 13
 بود بنابراين پيمانكار موظف به ارائه قيمت بر اساس فرم پيشنهاد قيمت وبيمه و ...  به عهده برنده مناقصه خواهد  قبيل سيمان غرب بوده اما پرداخت ساير كسور قانوني از

  مي باشد.  ناخالصبه صورت 
 شركت صنايعهمچنين  .شد نخواهدفاقد سپرده ترتيب اثر داده  ، ومبهم، مخدوش، مشروط، فاقد امضاء ناقص ، به پيشنهادهاي : هاقبول يا رد پيشنهاد - 14

  .خواهد بود مختارهاي واصله پيشنهاد يك ازسيمان غرب در قبول يا رد هر
  ، تنفيذ ويا انتقال كل و يا قسمتي از موضوع مناقصه را  به غير ندارد. مناقصه به هيچ عنوان حق واگذار يبرنده   منع واگذاري مناقصه : - 15
مدارك به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد و استرداد  ، ذارشركت كنندگان به مناقصه گ پس از ارائه پاكت هاي قيد شده از سوي نحوه استرداد سپرده : - 16

                 ، صورت خواهدگرفت.ول به كارفرماموردسپرده به ساير افراد نيز بعد از انعقاد قرارداد با نفر برنده وارائه تضمين مورد قب

بيل مكانيكي   - Dust Collector )  (  2دريل واگن مجهز به سيستم   - 1  تأمين ماشين آالت آماده به كار مورد نياز توسط پيمانكارشامل: :ساير شرايط - 17
  - 5 ) 470(  دستگاه  لودر در حد كوماتسو چهار  - 4  كاترپيالر D9چهار دستگاه  بولدوزر   -3 به باال مجهز به پيكور حداقل چهار دستگاه) 300(سري  چرخ زنجيري

  ورت اعالم نياز كارفرما تعداد كاميون ها قابل افزايش مي باشد.در ص.دستگاه كاميون جفت چرخ  بيستحد اقل  
  
  

  
  /بعنوان شخص حقوقي .......................................................موضوع اعالم مناقصه  فوق الذكر  اينجانب  ...............................................شماره هاي  عطف به آگهي /آگهي هاي درج شده در روزنامه شماره / 

متن شرايط اعالم شده ،بدينوسيله آمادگي خود رادر مهلت تعيين شده جهت شركت  بندهاي مندرج در كليه ضمن بررسي موضوع و رويت آن و قبول ........................................................ مدير عامل شركت
مبلغ خواسته شده ..........................................  بانك ...........................   بانك ملت / ضمانتنامه بانكي شماره ----------------------بموجب قبض بانكي شماره  ضمناً ممناقصه  اعالم مي نماي در اين 

 جهت تضمين شركت در اين مناقصه كارسازي و بحساب واريز نموده ام .

  .................................................................................................................................................................................................................................يا محل اقامت  ( آدرس كامل  پستي) :   نشاني دفتر كار

                                  1400  /    /        تاريخ تكميل فرم :      .................................................تلفن همراه   ....................................فاكس  .................................... تلفن :   ...........الك پ ................................... ستي كد پ
  

  هر و امضاء:م
 00بازنگري    FO   511  017كد فرم  



  
  400-5مناقصه عمومي  پيشنهاد قيمتفرم                                     شركت صنايع سيمان غرب

  شركت صنايع سيمان غرب  معدن مارل 
  مبلغ كل (تن) ناخالص(ريال)  مبلغ واحد (تن) ناخالص(ريال)  شرح  مورد مناقصه  رديف

1  
ر سنگ شكن يا محل دپوي عمليات آماده سازي، استخراج، بارگيري، حمل و تخليه د

تن به مدت يكسال از معدن كارخانه واقع در سه تا پنج   200,000 خاك رس به مقدار
  .كيلومتري كارخانه

   

2  
عمليات آماده سازي، استخراج، بارگيري، حمل و تخليه در سنگ شكن يا محل دپوي 

دو تا چهار تن به مدت يكسال از معدن كارخانه واقع در  1,500,000 مارل به مقدار
  كيلومتري كارخانه.

   

3  
عمليات آماده سازي، حفاري، آتشباري، استخراج، بارگيري، حمل و تخليه در سنگ 

تن به مدت يكسال از معدن   200,000شكن يا در محل دپوي سنگ آهك به مقدار
  كارخانه واقع در سه كيلومتري كارخانه.

   

4  
كه از محل دپو تناژ مواد معدني كل  %20عمليات دپو، بارگيري و حمل مجدد حدود 

هاي داخل و خارج كارخانه تأمين مي گردد. شامل: دپوهاي(سنگ آهك، سنگ 
  گچ، سنگ آهن، خاك رس، بوكسيت وسيليس)

   

عمليات دپو، بارگيري و حمل مجدد دپوي مارل مقابل سنگ شكن (توزين با   5
  ي از معدن.باسكول) بر اساس نياز كارفرما در مواقع كمبود بار ورود

   

6  
جابجايي برگشتي هاي خط توليد ، كلينكر و سنگ گچ بصورت حمل مجدد بين 
دپارتمان هاي مختلف داخل كارخانه و يا از كارخانه به محل دمپ باطله در شعاع دو 

  كيلومتري از سنگ شكن

   

  جمع كل مبلغ پيشنهادي ( ناخالص به ريال ) به عدد:
  جمع كل مبلغ پيشنهادي ( ناخالص به ريال ) به حروف:

  قابل افزايش يا كاهش مي باشد.  %25در صورت نياز و صالحديد كارفرما، ميزان تناژ و ساعت كاري مناقصه فوق در قرارداد تا  -ساير توضيحات :

بعنوان شخص ----------------------------قصه  فوق الذكر  اينجانب موضوع اعالم منا  -------------------------شماره هاي  عطف به آگهي /آگهي هاي درج شده در روزنامه شماره / 
عيين شده متن شرايط اعالم شده ،بدينوسيله آمادگي خود رادر مهلت ت بندهاي مندرج در كليه ضمن بررسي موضوع   و رويت آن و قبول- -------------------------------مدير عامل شركت   /حقوقي 

----------------------  بانك----------------شماره  مانتنامه بانكيبانك ملت / ض ----------------------بموجب قبض بانكي شماره  ضمناً مناقصه  اعالم مي نمايم جهت شركت در اين 
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  قرارداد پيمانكاري                  
جاده همدان به  15به نشاني كرمانشاه كيلومتر  437غرب به شماره ثبت  اين قرارداد بين شركت صنايع سيمان

منبعد  كه هيئت مديره يكي ديگر از اعضاي وبه عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره  محسن جليليانآقاي نمايندگي 
با      شماره ثبت به          خاصسهامي                      شركت وما ناميده مي شوند از يك طرف، در اين قراردادكارفر

به                        لفنت            كد پستي،                        نشاني به              شناسه ملي           شماره اقتصادي
  .ر بر اساس شرايط ذيل منعقد گرديداز طرف ديگ) به عنوان پيمانكار                    (             آقاينمايندگي 

                                   موضوع قرارداد - 1ماده 
  :انجام عمليات ازموضوع قرارداد عبارت است 

خانـه بـا   از معـدن مـارل مجـاور كار    مـارل   تن 1,500,000حمل و تحويل ،، بارگيريدپو ،استخراج آماده سازي، -1
  .صنايع سيمان غربكارخانه در اختيار معدن و در وسعت  كيلومتر 2-5فواصل به طور متوسط

مـواد  دپوهـاي   بصورت حمـل مجـدد شـامل برداشـت از     1بند كل تناژصد در 20 حدود تحويل حمل و ،بارگيري -2
 مطابق با و بوكسيتمعدني موجود در داخل و خارج كارخانه شامل سنگ آهك، گچ، خاك رس، سيليس، پوزوالن 

در مـدت كـاركرد رسـمي    و  هماهيان، روزانهصورت ه ساله كارخانه سيمان غرب كه ب يك مورد مصرف ،نظر كارفرما
   .و به پيمانكار اعالم مي گرددشده كارخانه تعيين 

  دن سنگ آهكاز مع هزار) تن سنگ آهك دويست( 200,000آماده سازي، حفاري،آتشباري، دپو، بارگيري، حمل و تحويل  -3
  از معدن خاك رس (دويست هزار) تن خاك رس 200,000استخراج، دپو، بارگيري، حمل و تحويل آماده سازي، -4
استخراج، دپو، بارگيري، حمل مجدد و تحويل مارل مجـاور سـنگ شـكن بصـورت حمـل مجـدد مطـابق بـا نظـر           -5

  بدون باسكول و توزين با ترازوي سنگ شكن. كارفرما
بصـورت   ، حمل گچ خردايش شده و ساير موارد متفرقهگشتي هاي خط توليد ، كلينكر و سنگ شكنجابجايي بر -6

كيلـومتري از   2حمل مجدد بين دپارتمان هاي مختلف داخل كارخانه و يا از كارخانه به محـل دمـپ باطلـه در شـعاع     
  سنگ شكن

از معـدن   و مـي باشـد  تـن   6,500 دودمواد مصرفي قابل تحويـل روزانـه جهـت سـنگ شـكن حـ      مجموع  -1تبصره 
بديهي  .قابل استفاده مي باشد با نظر ناظر قرارداد خارج ازكارخانه داخل وي هاو يا از دپوصنايع سيمان غرب كارخانه 

مالك محاسبه توزين باسكول معدن بوده و مالك محاسبه برداشت از دپوي كنار سنگ شـكن تـرازوي سـنگ     است
تن متناسب با شرايط عادي سازمان مـي باشـد ، اگـر     6,500ميزان تحويل حدود الزم به ذكر مي باشد  .باشد شكن مي

بر حسب اتفاق هر مشكلي از قبيل بارندگي يا توقف موقتي و ... بوجود آمد طبيعتاً از ميزان بار روزانه كاسته مي شود. 
يـت پارامترهـاي فيزيكـي    عمليات آماده سازي در معادن مارل شامل كليه مراحل معدنكاري اصولي،  رعا -2تبصره  

معدنكاري روباز(عرض پله، شيب پله و ميزان پسروي ها) و اتصـال پلـه هـا بوسـيله جـاده هـاي دسترسـي بـه يكـديگر               
  مي باشد. پيمانكار موظف به طراحي معدن قبل از عمليات استخراج، بارگيري، حمل و تحويل مي باشد.
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  به دپو با توجه به ميزان موجودي دپو فقط با تأييد ناظر امكان پذير است.حمل مواد از معدن  – 3تبصره 
  ، سنگرس خاك هايپيمانكار موظف است در صورت اعالم نياز كارخانه مواد مورد نياز را از دپو - 4تبصره 
   .حمل نمايد سنگ گچ بوكسيت و سنگ آهن و سنگ سيليس، ،مارل ،آهك

و  تحويل پيمانكار معدن مي گردد صورت امانيه ب و ساير دپوها  مارل ،ك از دپوهاي خاك رس، سنگ آهك يهر
   .مين مواد از معدن و از دپوها جهت مصرف سنگ شكن مي باشدأپيمانكار موظف به ت

 مقـادير  معـدني بـا   مـواد  دريافـت به  تعميرات سنگ شكن كارفرما مجاز در يا مساعد شرايط جوي نا در – 5تبصره 
خـارج   دپوهـاي مختلـف داخـل و   سنگ شـكن و يـا    در به صورت شارژ درآن روز قرارداد رطرف ناظ اعالم شده از

  .ازكارخانه مي باشد
 معـادن مـارل               در طبق طرح بهره برداري و نقشه نهايي تعيين شده از سـوي كارفرمـا   بايد معادناستخراج  - 6تبصره 

مـي شـود و در    ابـالغ   ه صـورت سـاعتي و روزانـه   بـ  نماينده كارفرماهاي مشخص شده توسط  صورت گيرد و محل
   .صورت عدم رعايت ضوابط، پيمانكار مكلف به جبران هرگونه خسارت احتمالي خواهد بود

مورد درخواست به ايجاد دپو  پيمانكار مكلف است بر اساس نياز كارفرما در محل معدن و در جبهه هاي - 7تبصره
جبهـه   حمـل از  بـارگيري و  عمليـات اسـتخراج،   خام مناسب، مين موادأبديهي است جهت ت اقدام نمايد.جهت حمل 

موظف به تجهيز ماشين آالت معدني جهـت   پيمانكار و انجام مي شودكارخانه تمام وسعت معادن  كارهاي متعدد در
  فوق مي باشد. مين موادأت

از دپوهاي خاك را شكن  شارژ مجدد به سنگدر مواقع لزوم و طبق نظركارفرما پيمانكار موظف است  - 8تبصره 
   دپوهـاي سـنگ آهـن،    ودپوي مارل جنب سنگ شـكن   ،كارخانهوخارج از رس زمستاني دپوي سنگ آهك داخل

  با ماشين آالت مورد نياز و در زمان مناسب انجام دهد. سنگ سيليس  سنگ گچ و
پيمانكـار موظـف اسـت بـر      تن مي باشـد و 1,500,000 انهيسال به طور مواد مصرفي موضوع قرارداد ميزان -9تبصره

تن از مجموع مواد مـذكور   6,500حدود از طرف كارفرما نسبت به بارگيري و حمل روزانه  اعالم شدهحسب برنامه 
    .دكنتخليه و يا بنا بر نظر ناظر قرارداد در محل دپوها در قيف سنگ شكن آن را و  نمايد اقدام

توقف عبارت ساليانه ، سال كاري مي باشد و قاعدتاً ماه هاي توقف شامل تعميرات اساسي و يا منظور از  -10تبصره                           
                                                                                        خط توليد از  زمان كل كسر مي گردد.

  .تعيين مي گردد تن 150,000 با احتساب موجودي فعليمارل دپوهاي مواد معدني حداكثر ميزان  -11تبصره
كليه دپوهايي  موجودي الزم به ذكر است .مي باشدپيمانكار موظف به رعايت سقف تعيين شده مذكور  بديهي است

پيمـان بـر اسـاس    در تاريخ واگذاري كه در طي فرايند بهره برداري مورد مصرف قرار مي گيرند و يا شارژ مي شوند 
   صورت جلسه پيوست جزء الينفك قرارداد است.

سـانتي   50محل دپوها يا سنگ شكن و شده در شارژمارل  قطعات آهكي موجود در حداكثر ابعاد مجاز -12تبصره
 به خـارج ازكارخانـه  بايد توسط پيمانكار  اندازه مذكور از بيشتر ابعاد كليه سرويس هاي حامل قطعات بامي باشد. متر

  برگ توزين آنها ابطال مي گردد. عودت و
  10از  2صفحه



 معـدن مـارل مـي باشـد و     تـن در ) بيست هزار(20000حجم حداقل دپوهايي با ايجاد موظف به پيمانكار -13تبصره
    مجـاز   يد واحد معدن قرارگرفته باشدأيت دپوهاي نمونه برداري وآناليز شده كه مورد حمل تنها از عمليات بارگيري و

دپوهاي همان روز انجام مـي گـردد    حمل از بارگيري و شرايط بارندگي شديد طبق نظر كارفرما تنها در. بود هدخوا
اين حجم دپو سازي مي بايستي حتما با بولدوزر صورت پذيرد و عمليات بارگيري از دپو مذكور مـي توانـد بـا نظـر     

  نماينده كارفرما با بيل مكانيكي يا لودر انجام شود.
  .مي باشدنظركارفرما  دائمي جاده هاي معدن مطابق باتسطيح  وپاشي  پيمانكار موظف به آب -14تبصره
در داخل و خارج  ، خاك رس و سنگ آهك مارل عمليات دپو سازي مواد معدني حمل شده از معدن -15تبصره

و ايجـاد   سـائل مـالي   بدون لحاظ شدن م كارخانه سيمان غرب به عهده پيمانكار معدن مي باشد و تسطيح دائمي آنها
  جاده جهت حمل كاميون روي دپوها به عهده پيمانكار معدن است.

  .باشد مييا كاهش قابل افزايش   %25با نظر ناظر قرارداد تا و ساعت كاري  تناژ مواد مصرفي -16تبصره 
فـارس و   ، با توجـه بـه سياسـت هـاي هلـدينگ      موضوع قرارداد عموميپيرو شرايط ذكرشده در مناقصه -17تبصره

متوقـف   مـاه درسـال  حـداقل سـه   به مدت روند توليد دارد امكان بسته به شرايط خوزستان درخصوص توليد كلينكر، 
صورت ابالغ كارفرما و در مي شودبه اختيار كارفرما باعث ايجاد تغييراتي در تناژهاي مواد مصرفي اين امر گردد كه 

   خصوص پيمانكار حق طلب هيچگونه خسارتي را ندارد. كه در اين منجر به تعطيلي كارگاه پيمانكار گردد
  مبلغ قرارداد  - 2ماده 

  :گرفت توافق قرار مورد ح ذيل تعيين وربش براي مراحل مختلف انجام كار مبلغ قرارداد
از معدن مارل مجاور  مارل  تن 1,500,000 حمل و تحويل ،، بارگيريدپو ،استخراج آماده سازي،براي عمليات  -

صنايع سيمان غرب از قرار هر كارخانه كيلومتر و در وسعت معدن در اختيار 2-5با فواصل به طور متوسط كارخانه
  تن ، به مبلغ كل                 ريال  ناخالص. 1,500,000تن مبلغ                 (            ) ريال ناخالص و با توجه به 

)تن دويست هزار( 200,000دپو، بارگيري، حمل و تحويل براي عمليات آماده سازي، حفاري،آتشباري،  -   
از معدن آهك كارخانه و تحويل آهك در قيف سنگ شكن يا دپوي مربوطه از قرار هر تن مبلغ             سنگ آهك

        تن ، به مبلغ كل                            ريال ناخالص. 200,000ريال ناخالص و با توجه به 
(دويست هزار) تن خاك رس واقع در شعاع 200,000آماده سازي، استخراج، دپو، بارگيري، حمل براي عمليات  -                                      

كيلومتري از سنگ شكن و تحويل خاك رس در قيف سنگ شكن و يا دپوي مربوطه از قرار هر تن      5حداقل 
                           ريال ناخالص.                          تن ، به مبلغ كل 200,000ريال و با توجه به 

بصورت حمل مجدد شامل برداشت از  1در صدكل تناژ بند  20 بارگيري، حمل و تحويل حدود عمليات براي -
دپوهاي مواد معدني موجود در داخل و خارج كارخانه شامل سنگ آهك، گچ، خاك رس، سيليس، پوزوالن و 

              .ناخالص ريال                  به مبلغ كل تن،       ريال ناخالص و با توجه به           قرار هر تن مبلغاز  بوكسيت
     در محل قيف سنگ شكن از قرار هر تن مارل هر تن  و تحويل مجددحمل و  بارگيري ،كندن عمليات براي -

  به مفاد قرارداد صرفاً بر اساس تأييد ناظر قرارداد قابل محاسبه است. ، مورد مذكور با توجهريال ناخالص           مبلغ
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براي عمليات جابجايي برگشتي هاي خط توليد ، كلينكر و سنگ شكن بصورت حمل مجدد بين دپارتمان هاي  -
قرار هر             كيلومتري از سنگ شكن از  2مختلف داخل كارخانه و يا از كارخانه به محل دمپ باطله در شعاع 

  مورد مذكور با توجه به مفاد قرارداد صرفاً بر اساس تأييد ناظر قرارداد قابل محاسبه است. تن             ريال ناخالص ،
بـرآورد  ناخالص  ريال                     معادل تقريبيبه طورقرارداد مبلغ كل جهت عمليات موضوع قرارداد بدين ترتيب 
  سيد.و به توافق ر

ماليـات بـر ارزش    پرداخـت مبلـغ   لغ فوق بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. بديهي استامب -1تبصره
  مي باشد. پيمانكارمنوط به ارائه گواهي ثبت نام معتبر به همراه صورت حساب مربوط از سوي  افزوده
  لي نمي باشد.گونه تعدي شمول هيچمقرارداد قطعي بوده و اين واحد  لغامب -2تبصره
  مدت قرارداد - 3ماده 

  .بمدت يكسال تعيين مي گردد 4/8/1401 لغايت 5/8/1400 تاريخ مدت اجراي اين قرارداد از
خارج از  پيمانكار موظف است پس از امضاي قرارداد نسبت به تجهيز كارگاه و اختصاص محلي در -1تبصره 

با رعايت  خود كاركنان وسائل مورد استفاده و نيز اقامت و تعميرييد كارفرما به منظور نگهداري أكارخانه با نظر و ت
 تهيه محل دراين خصوص نداشته و گونه تعهدي هيچ (كارفرما نمايداقدام  كليه نكات ايمني و استاندارد مربوط

  .)است غيره به عهده پيمانكار ومحل سرويس ماشين آالت  ،انبار اقامت،
 قبل ازصورتيكه  در كماكان به قوت خود باقي است. قرارداد ريخ تعيين شده درزمان تا تا قرارداد مفاد -2تبصره 

با رعايت موظف به ادامه فعاليت  قرارداد به اتمام برسد پيمانكار مندرج در و يا ساعات كاري زمان تعيين شده تناژ
  مي باشد.  پايان زمان قرارداد تاتمامي شرايط قرارداد 

  ساعات انجام كار -4ماده 
 مصرّحه در و در صورت عدم اجراي تعهدات مي باشد20الي 8 ساعت از اعالم شده به پيمانكار هر روز ات كاريساع

، پيمانكار مكلف است توقف تجهيزات خط توليد وبروز مشكالت فني به دليل از سوي پيمانكار و يا  اين قرارداد
از محل بصورت كار در شيفت شب  اظر قرارداداز سوي ن يزمانبندي اعالمبا برنامه  ،خارج از ساعات تعيين شده

  .مين مواد نمايدأمعدن و يا از محل دپو اقدام به ت
  شرايط پرداخت    - 5ماده 

 ،ئه قـبض باسـكول  اار ،در پايان هر ماه با ارائه صورت وضعيت مربوطمبلغ قرارداد بر اساس توافق طرفين مقرر گرديد 
از بديهي است  به پيمانكار پرداخت مي گردد.توليد) (مدير ناظر قرارداد ييدأپس از ت و كسركسور قانوني ،برگ ورود

مـي  كسـر   بيمـه  حـق بـه عنـوان   درصـد   7    ،      عنوان سپرده حسن انجام كاره ب آنمبلغ  درصد 5 هر پرداخت معادل
ارائـه   و دييـد نـاظر قـراردا   أدرصـورت ت  ،قـرارداد  مـدت  در پايـان گردد كه مبلغ كسر شـده جهـت حسـن انجـام كـار      

از خـالص صـورت    مبلـغ آن ، تدر صـورت وجـود خسـار   بديهي است  مي شود. به پيمانكار مستردمفاصاحساب بيمه 
                                      .مي گرددسرهاي پيمانكار ك وضعيت

كسر و در وجه رز صورت وضعيت پيمانكادرصد بيمه توسط كارفرما ا  7            از قبيلقانوني  ركسو -1تبصره
اداره دارايي و سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي گردد. بديهي است در پايان قرارداد ( قبل از تسويه حساب)، 

  10از  4صفحه                                        .پيمانكار بايد مفاصاحساب بيمه را اخذ و به كارفرما ارائه دهد
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1  
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درصـد ماليـات   با درج مبلـغ   پيمانكارسوي  از معتبر ارائه فاكتوره ب منوط افزودهپرداخت ماليات برارزش  -2تبصره
  مي باشد. به عهده كارفرمابرارزش افزوده 

 جهـت  ذهـاب  ايـاب و  و غـذا  ،اسـكان هزينـه   يـا مين أت، تهيه بليط خصوص گونه تعهدي در هيچ كارفرما -3تبصره
رخانه را نداشته و در صورت ضرورت و تمايل پيمانكـار بـه   وي در محل كايانمايندگان  وو حضور پيمانكار مراجعه 

  استفاده از خدمات مزبور،كليه هزينه هاي مربوطه محاسبه و به حساب بدهكار پيمانكار منظور خواهد شد.
  محل انجام كار  - 6ماده 

     مي باشد.جاده همدان  15واقع در كيلومتر كارخانه سيمان غرب موضوع قرارداد محل انجام 
  مورد استفاده تجهيزات- 7ه ماد

بـديهي اسـت در    (اسـتفاده نمايـد   ماشين آالت زيـر موقع قرارداد از ه پيمانكار موظف است جهت اجراي صحيح و ب
  .باشد) مياضافي تعداد ماشين آالت  مينأتپيمانكار موظف به  ،صورت نياز

  دستگاه   4             تعداد                                                  كوماتسو D155يا  كاترپيالر  D9 بولدوزر -
  دستگاه  20            تعداد                                                                  جفت چرخكاميون كمپرسي -
  در صورت ضرورت       تعداد                                                                           تككاميون كمپرسي - 

در صورت نياز كاري در معدن و يا محوطه كارخانه پيمانكار معدن موظف به افزايش ناوگان حمل خود با نظر نـاظر  
  قرارداد مي باشد.

  هدستگا 4           تعداد                                         ولوو 4600يا  كوماتسو 470حد اقل در حد لودر -
  دستگاه 4           دتعدا     )كيلوگرمي 2000(همراه با پيكور به باال 300سري بيل مكانيكي چرخ زنجيري  -
 )Dust Collector(مجهـز بـه سيسـتم    با قابليت حفر چاه هاي قائم و افقي يـا شـيبدار   چرخ زنجيري واگن دريل -
  جهت حفاري در معدن سنگ آهك. دستگاه يك دتعدابه

كه نشان از مالكيت پيمانكار معدن بـر  پيمانكار موظف است تمامي اسناد مالكيت ماشين آالت مورد نياز  -1تبصره 
بـه راننـدگان دسـتگاه     مربوطشامل پايه يك و ويژه رانندگي  هاينامه گواهيهمچنين و ماشين آالت مزبور مي باشد 

   .به كارفرما ارائه نمايدرا جهت اجراي اين قرارداد  هاي مذكور را
عهده پيمانكار مـي باشـد و كارفرمـا در ايـن     ه رساني مورد استفاده ب حفظ و حراست تمامي وسائل مواد - 2تبصره 

  .عهده ندارده گونه مسئوليتي ب خصوص هيچ
   ، وي موظف است حداكثراشين آالت مورد استفاده پيمانكاريك از م در صورت بروز نقص فني در هر - 3تبصره 

  كارفرما در غير اينصورت.مين وسيله جايگزين جهت انجام روند صحيح قرارداد اقدام نمايدأساعت نسبت به ت 24طي
  و هزينه هاي اجاره ماشين آالت از  نمايدمورد نياز اقدام  ماشين آالتنسبت به اجاره  جهت انجام كار مجاز است

  را ندارد. صورت وضعيت ماهيانه پيمانكار كسر خواهد گرديد و پيمانكار هيچ گونه اعتراضي
ا سـنگ  تـ مسير تردد از معـدن  در جهت آبپاشي دائم  پيمانكار موظف است يك دستگاه كاميون آبپاش - 4تبصره 

      .نمايدمين أت راشكن 
ماه جهت تسطيح جاده هاي  در حداقل يك بار دستگاه گريدر كارگيري يكب موظف به پيمانكار - 5تبصره 
  10از  5صفحه                                                                            سنگ شكن مي باشد. معدن تا

  



بـه  قرارداد ماشين آالت مذكور را به محل اجـراي كـار آورده و     7با توجه به ماده پيمانكار موظف است -6تبصره 
  نمايد مستقر صنايع سيمان غرب كارخانه  تعداد كافي ماشين آالت سالم و آماده به كار در محل معادندائم و به  رطو

   خروج ماشين آالت از محل كار با تأييد ناظر قرارداد صورت مي پذيرد. .و مورد بهره برداري قرار دهد
در صورت نياز بـا نظـر نـاظر    هاي سنگ شكن توسط بيل مكانيكي مناسب  تنظيفات جداره داخلي شوت -7تبصره 
   رمي باشد.به عهده پيمانكا پايان قرارداد تا قرارداد

  تميز كاري فضاي اطراف شوت هاي تخليه سنگ شكن بطور روزانه به عهده پيمانكار معدن مي باشد. -8تبصره 
پيمانكار موظف به بكارگيري يك دستگاه تانكر حمل سوخت جهت تحويل گازوئيل بـه ماشـين آالت    -9تبصره 

  معدن مي باشد.
  پيمانكارتعهدات - 8ماده 

، مين كليـه وسـايل حفـاظتي و ايمنـي    أضـمن تـ  قانون كار به پيمانكار تفهيم گرديد و مقرر شد  95و  13ماده مفاد  -1
 كـه مـورد تأييـد واحـد     مربـوط تمامي قوانين و مقررات زيست محيطي و ايمنـي و بهداشـتي را مطـابق دسـتورالعمل     

 شـركت صـنايع سـيمان   و قانون كار را اعمـال نمايـد   ، و حسب مواردرعايت نمايد تضمين كيفيت كارخانه مي باشد 
  جزئي و يا نقص عضو و  پيمانكار اعم از حوادث مربوط بهگونه مسئوليتي در قبال حوادث ناشي از كار  غرب هيچ

متوجـه  از جمله پرداخت ديه حقوقي و مدني  ،تمام مسئوليتهاي كيفريباشد.  پيمانكار راساً مسئول ميفوت نداشته و 
  .پيمانكار خواهد بود

 مفـاد قـرارداد    ،كارگيري نفرات كـافي و الزم ه با بييد ناظر قرارداد أپس از هماهنگي و ت مي نمايدعهد پيمانكار ت -2
  .انجام دهدكامل و مطلوب باشد  كارفرماييد و رضايت أمورد ت را به صورتي كه

دار  چـرخ  و بـا تهيـه چنـد عـدد سـيني     نمايـد  پيمانكار موظف است نشتي روغن و گريس تجهيزات خود را رفـع   -3
 همچنـين پيمانكـار موظـف اسـت     .منظور جلوگيري از ريزش روغن به زمـين اقـدام نمايـد   ه ابعاد مختلف ب به مناسب
  .ساماندهي نمايد و يا در فضايي مناسب كندنحوي از سيستم خارج ه هاي مستعمل را ب الستيك

قسمت و نظافت دوره اي  موجود دروسايل و تجهيزات  نگهداري ،گيري ل ريزش گازوئيل در زمان سوختكنتر-4
نگهـداري از فضـاي    هاي مناسـب،  هاي سوخته در زمان تخليه روغن ال سرويس موجود وچ آنها، استفاده مناسب از

   .اطراف محل استقرار از وظايف پيمانكار مي باشد  سبز
ت تعـدي و  پيمانكار مكلف است كليه جوانب احتياط را جهت انجام موضوع قـرارداد رعايـت نمايـد و در صـور     -5

، پيمانكـار مسـئول و ضـامن    كارخانـه  در محـيط  دستگاه هاي متعلق به كارفرمـا تفريط و يا خسارت وارده به وسايل و
  .           شده با نظر كارفرما مي باشد جبران خسارت به هر مبلغ و ميزان تعيين

بيمه  ي كاركنان خود اقدام نمايد و تصويرپيمانكار بايد پس از امضاء قرارداد نسبت به تهيه بيمه نامه مسئوليت مدن -6
  نامه مربوط را به امور مالي سيمان غرب ارائه نمايد.

،تكنسين اجرايي جهت نظارت پيمانكار موظف است تيم دفترفني شامل نقشه بردار ،مهندس زمين شناسي  -1تبصره
و ... داشته باشـد   surpackاز جمله و مهندس معدن آشنا به نرم افزارهاي معدني بر عملكرد و چيدمان ماشين آالت 

  كه در محل كارگاه مستقر باشد.
  10از 6صفحه

  



  
اجـراي   سرپرسـت كارگـاه در  عنـوان  ه را بـ با سـابقه مـرتبط   پيمانكار موظف است كتباً يك نفر كارشناس معدن  -7

رخانـه صـنايع   كارگـاه معـدن كا  در محـل  اقامـت دائـم    قرارداد به كارفرما معرفي نمايد كه شخص مذكور موظف به
فرد معرفي شده در محل حضور نداشته باشد پيمانكار موظـف بـه   هر دليل كه به  و در صورتي سيمان غرب مي باشد
                                                                    .هاي الزم مي باشد ايجاد هماهنگي منظوره معرفي فرد جانشين ب

مسـئول و   و پيمانكـار راسـاً   نـدارد تحت امر پيمانكـار و كارفرمـا وجـود     كاركنان بيندامي گونه رابطه استخ هيچ -8
     .تحت امر خود مطابق قوانين مي باشد كاركنانپاسخگوي پرداخت حقوق و مزاياي 

 رتحت ام كاركناندر مقاطعي كه كارفرما نسبت به ارائه پاداش نقدي و غير نقدي به پرسنل خود اقدام مي نمايد  -9
پيمانكار در اين خصوص بايد به طريقي عمل نمايد  .گونه حقي در مورد مطالبه پاداش نخواهند داشت پيمانكار هيچ

  كه موجبات عدم هماهنگي و كار پرسنل خود نشود.
 مين وأتـ  مي شـود  تعيين كه توسط ناظر قرارداد ييجبهه ها مصرفي را از پيمانكار موظف است در هر زمان مواد -10

در صورت حمل مواد معدني نا منطبق با درخواست ناظر قرارداد،كارفرما هيچ گونـه تعهـدي در مـورد     .مايدن تحويل
   تأييد و محاسبه اين مقدار مواد معدني تحويل شده در صورت وضعيت ماهيانه پيمانكار معدن ندارد.

وجود معدني  ز موادامكان استفاده ا كه)علت تعميرات اساسي و مورديه ب(در صورت توقف سنگ شكن -11
تعيين شده توسط در محل جهت استفاده  با هماهنگي كارفرما نسبت به حمل مواد و دپو بايدپيمانكار  نداشته باشد

حداقل مواد معدني  .قبالً به اطالع پيمانكار خواهد رسيد تعميرات اساسي زمان بديهي است .نمايداقدام  كارفرما
تن در روز خواهد بودكه نوع مواد معدني  2000ن توقفات فني سنگ شكن حمل شده توسط پيمانكار معدن در زما

                                                                              و افزايش مقدار آن مطابق با نظر ناظر قرارداد خواهد بود.
بديهي اسـت   .را تجهيز نمايدمربوط رگاه روز از تاريخ قرارداد كا 7ظرف مدت  پيمانكار موظف است حداكثر -12

  موضوع بايد به تأييد ناظر قرارداد برسد.
به نياز مورد لوازم جانبي ديگر روغن و ، )و بنزين  (گازوئيل سوخت ،تجهيزات ماشين آالت،مين كليه أت -13

                                   .گونه تعهدي در اين خصوص ندارد كارفرما هيچ مي باشد و پيمانكار عهده

 بـه عهـده   قـرارداد  در طـول مـدت  و لوازم ايمني مـورد نيـاز   شير  ،غذا ،اسكان هزينه تأمين وسيله اياب و ذهاب، -14
  مي باشد. پيمانكار

      ،ماشـين آالت  ،مـواد  ،بـه مصـالح   تپيمانكار متعهد است كليـه تـدابير الزم را بـراي جلـوگيري از ورود خسـار      -15
  اتخاذ نمايد و در صورت وارد شـدن هرگونـه صـدمه    كارفرماو تاسيسات جانبي محل كار و كليه اموال لوازم   ،ابزار 

نظـر خـود محاسـبه و از     كارفرمـا مبلـغ خسـارت را بـا     پيمانكـار،  كاركنانيك از  از طرف هر به كارخانه يا خسارت
                                                                         .نمايد مي كسرپيمانكار  صورت وضعيت

  ضوابطمقررات انضباطي و شئونات اسالمي،موظف به رعايت اصول اخالقي و ايشان كاركنانتمامي  و پيمانكار -16
را  نفر متخلفپيمانكار موظف است  ازطرف كاركنان، تخلفهرگونه در صورت مشاهده و باشند  مي كارخانه

   .تعويض نمايد
  10از 7صفحه

  



 سـال بـه بـاال و    18از ميان نيروهاي سالم (غيرمعتاد) ، غير مشمول،  كليه كارگران خود راموظف است  پيمانكار -17
  متوجه پيمانكار بوده ديده انتخاب نمايد. مسئوليت هاي قانوني (حقوقي وقضايي) عدم رعايت اين ماده كالً آموزش

رما در صورت مواجهـه بـا ايـن تخلـف بـه شـدت بـا پيمانكـار         وكارفرما هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد. البته،كارف
   برخورد خواهد نمود و كليه خسارات وارده را از پيمانكار مطالبه مي نمايد.

  خصوص به كارگيري كارگران خود مي باشد. در ملزم به رعايت قوانين كار پيمانكار-18
 داد مزبور به عهده پيمانكار مي باشد. رراقمندرج در حفاظت از تجهيزات، ماشين آالت و همچنين كارگاه -19
  .ننمايدقرارداد را به غير واگذار اين انجام تمام يا قسمتي از كار موضوع عنوان  يچه به پيمانكار متعهد گرديد كه -20
  نظارت در اجراي قرارداد  - 9اده م

 )توليـد  مدير(ه ناظر قراردادعهده ب همچنين نظارت بركيفيت وكميت موضوع قرارداد نظارت براجراي مفاد قرارداد و
خـدمات   يـد أييـا عـدم ت   يدأيمالك عمل در خصوص ت بديهي است .مي گرددبه پيمانكار معرفي  بدينوسيله بوده كه
از خود سـلب و  خصوص  در اينرا  ييادعا اعتراض و هرگونه حق پيمانكاركتبي ناظر قرارداد بوده و رأي  ارائه شده

   ارداد نافي مسئوليتهاي پيمانكار نخواهد بود.ناظر قر ضمناً تأييد .ساقط نمود
  حسن انجام تعهدات  -10ماده 

با عطف به معتبر  ضمانتنامه بانكيقبل از شروع به كار  تعهد نمود پيمانكارموضوع قرارداد منظور حسن اجراي ه ب
ميليارد) هفت (7,000,000,000 بلغه مب و سفته با عطف به قرارداد )ريالميليارد هفت(7,000,000,000 بلغمه بقرارداد 

ماه  6مزبور تضمين كهارائه نمايد كارفرمابه  تاريخ اتمام قرارداد ماه پس از 6 اعتبار با تضمين قرارداد به عنوان ريال
و عدم بروز اختالف در صورت تأييد ناظر قرارداد  و انجام تمام و كمال موضوع قرارداد مدت قراردادپس از پايان 

و عدم  مناسبنا عملكرداز خسارات احتمالي ناشي  و بديهي است هرگونه بدهي .مي شود ر مستردپيمانكاعيناً به 
   كسر  وجبران مذكور از محل تضمين جريمه هاي در نظر گرفته شده و حمل در خير أت ،تعهدات پيمانكاراجراي 

                                                                                                                                مي گردد.
در پايـان  و ماليـات  حسـاب بيمـه    مفاصا مذكور در اين ماده منوط به ارائهو سفته  ضمانتنامه بانكياسترداد  –تبصره 

ر انجـام تمـام و   و تأييد ناظر قـرارداد مبنـي بـ   كت صنايع سيمان غرب راز سوي پيمانكار به امور مالي شمدت قرارداد 
                             مي باشد.كمال موضوع قرارداد 

  خيرأت خسارت  -11ماده 
در قـرارداد از جملـه   شـده   تعيـين در زمان پيمانكار نسبت به انجام تعهدات و مفاد قرارداد كوتاهي نمايد و يا  چنانچه

بـه ازاء هـر    ،اقدام ننمايـد روز سه تن در 19500حداقل قرارداد به ميزان 1بر اساس موضوع ماده مواد خام شارژ سالن 
 خسـارت به عنـوان   وريال محاسبه ) هجده هزار و پانصد ( 18,500  مبلغ روزپايان سه تن در  19500تن مواد كمتر از
 كارفرمـا به نفع  بدون رعايت تشريفات قضائي و اداري وكسر  و يا مطالبات پيمانكار تضمينات قرارداد تاخير از محل

كارفرما بـا   ننمايـد  اجـرا  اپيمانكارتعهـدات الزم ر چنانچه  .اعتراضي نخواهد داشت پيمانكاربرداشت خواهد گرديد و 
  قرارداد مجاز به فسخ قرارداد و دريافت كليه خسارت وارده مي باشد. 12اخطار كتبي يا ارسال اظهارنامه مطابق ماده

  تني مي باشد كه  19500ر طي سه روز، تنظيم يك پايل كامل تن د 19500منظور از شارژ حداقل مقدار  –1تبصره 
  از شروع شارژ يك سالن تا پايان تنظيم آن به مدت سه روز محسوب مي گردد.
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  تن مواد معدني در طي سه روز به صورت شارژ در يك  19500مربوط به عدم تحويل حداقل  جرايم –2

  مواد يهي است در زمان تعميرات اساسي كارخانه، پيمانكار موظف به تحويل سالن مواد خام محاسبه مي گردد. بد
   .نمي گردد و جرايم مذكور در اين ماده طي مدت ياد شده لحاظ بودهناظر قرارداد  توسط يمعدني به مقدار اعالم

شـكن  تن مواد معدني به صورت شـارژ در قيـف سـنگ     19500مقدار طي سه روزپيمانكار موظف است  –3تبصره 
سـيمان   كه جهت شارژ در دپوهاي داخـل و خـارج كارخانـه   مارلي  :بديهي است تناژ مواد معدني شامل .تخليه نمايد

روز) طـي سـه   تـن در   19500(جزء حداقل مواد معدني تعهد شـده از سـوي پيمانكـار    غرب در نظر گرفته شده است 
  محاسبه نمي گردد. نبوده و 
روز ) و يا عدم  3تن طي  19500مانكار مشمول جريمه گردد ( بر اساس تحويل بررسي و اعالم اينكه پي - 4تبصره 

اعمال جريمه به دليل درخواست كمتر از مقدار فوق توسط كارفرما بنا به داليل فني يا توليدي بر عهده ناظر قـرارداد  
  انه پيمانكار اعالم مي گردد.  يبوده كه در صورت وضعيت ماه

  فسخ قرارداد -12ماده 
شرايط مقرر در ايـن قراردادكارفرمـا بـا اخطـار      گونهورت عدم اجراي تعهدات به موقع توسط پيمانكار و يا هردر ص

 .رفه مجاز به فسخ قرارداد مـي باشـد  ط صورت يكه كتبي و يا ارسال اظهارنامه قبلي بدون رعايت تشريفات قضائي ب
از محـل تضـامين پيمانكـار ضـبط        يـن قـرارداد   در اين صورت كليه خسارات و هزينه هاي ناشي از عدم اجراي كـل ا 

  .مي گردد
  فورس ماژور                                                                  -13ماده 

 پـس از و  قرارداد به حالت تعليق درآمـده اين  ،نشده از قبيل عوامل قهريه طبيعي در صورت وقوع حوادث پيش بيني
  .خواهد بود قابل اجرا وادامه يافته  ،و در صورت صالحديد كارفرما رفع آثار عوامل مذكور

  اقامتگاه طرفين  -14ماده 
لذا هر يك از متعاملين موظف است در صورت  ،است ست كه در ابتداي قرارداد ذكر گرديدها اقامتگاه طرفين همان

فذ  نا صورت هرگونه مكاتبه به آدرس گذشته در غير اين؛ طرف مقابل ابالغ نمايده ب محل اقامت مراتب را كتباً تغيير
  .ذر عدم اطالع پذيرفته نخواهد بودعو بوده 
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  حل اختالف - 15ماده
  به  كند اعم از اينكه مربوط به اجراي موضوع قرارداد يا مربوطاتي بين كارفرما و پيمانكار بروزدر صورتي كه اختالف

چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از  ،د و اسناد و مدارك پيوست آن باشدقراردا تفسير و تعبير هريك از مواد
  موضوع به مراجع صالحه قضائي شهرستان كرمانشاه ارجاع خواهد گرديد.راه توافق رفع نمايند، 

  نسخ قرارداد - 16ماده 
گرديد كه هر يك از نسخ در حكم واحد  نسخه تنظيم و بين طرفين مبادله 4در تبصره و  35 ماده و 16اين قرارداد در

  .الزم االجرا است ،معتبر بوده
  كارفرما                                                         پيمانكار                                                         

   غرب شركت صنايع سيمان                                                                                                                  
  مدير عامل              عضو هيئت مديره                                                                                                            
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