»فرم تعهدنامه و پیشنهاد قیمت«
مربوط به مناقصه محدود نسوزکاری(کارهای خدمات فنی دپارتمان پخت خط تولید)
شخص حقیقی :نام  .................................نام خانوادگی  ................................................ :فرزند............................به شماره شناسنامه .................................
کدملی  ................................................صادره از  .............................................. :شخص حقوقی  :شرکت  ...............................................شماره ثبت
 ........................محل ثبت ................................ :شناسه ملی .................................................
آدرس.................................................................................................. ....... :کدپستی .........................:شماره تماس  .....................................:ضمن مطالعه فرم
"شرایط مناقصه نسوزکاری" (پیوست) و قبول شرایط مندرج در آن ،بدینوسیله پیشنهاد خود را به شرح ذیل اعالم می نمایم:
شرح خدمات

ردیف

مقدار برآورد شده

1

آجر چینی داخل دپارتمانهای کوره و پیش گرمكن.

2

تخلیه و تخریب محل نسوز کاری.

3

گانینگ به ازاء هر ساعت کارکرد جوشكار.

4

5

350،000
(سیصد و پنجاه هزار کیلوگرم)

350،000
(سیصد و پنجاه هزار کیلوگرم)

100
(یكصد نفر ساعت)

نسوزکاری جزئی(لكه گیری) به ازاء هر ساعت کارکرد استادکار

48

نسوزکاری.
داربست بندی(باز و بسته کردن داربست) در دپارتمان پخت و
در مواردی ه مانند تعویض امرژن تیوب سیكلون ها ،گانینگ
قسمتهای مختلف پیش گرمكن و کیلن هود و دیگر نقاط
درخواستی کارفرما.

(چهل و هشت نفر ساعت)

3،000
(سه هزار متر مكعب)

قیمت واحد

قیمت مجموع

پیشنهادی

پیشنهادی

ناخالص(ریال)

ناخالص(ریال)

هر کیلوگرم

.............

.............

هر کیلوگرم

.............

.............

نفر -ساعتی

.............

.............

نفر -ساعتی

.............

.............

متر مكعب

.............

.............

قیمت بر
اساس

مجموع ناخالص(ریال)

6

.............

7

*از مبالغ باال بر اساس قرارداد بیمه کسر می گردد.

8

*در صورت ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر،پیمانكار مجاز خواهد بود  %9مالیات بر ارزش افزوده به صورت وضعیتهای خود اضافه نماید.

9

*کلیه مبالغ این قرارداد در مدت قرارداد ثابت بوده و به مبالغ این قرارداد هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی تعلق نمیگیرد.

10

*از هر پرداخت  % 10بعنوان حسن انجام کار کسر میگردد که سپرده حسن انجام کار ،چهار ماه پس از اتمام هر مرحله نسوزکاری و پس از تأیید ناظر
قرارداد مستردد میگردد.

اینجانب تعهد می نمایم در صورت برنده شدن در استعالم قیمت و عدم حضور براي انعقاد قرارداد ظرف مددت 20روز پد از
اعالم ،نسبت به سپرده شرکت در استعالم خود هیچگونه ادعائی نداشته و بدا امضدا ایدن تعهدنامده بده شدرکت سدیمان پیوندد
گلستان اختیار می دهم نسبت به ضبط سپرده مذکور اقدام و درخصوص انتخاب پیمانکار به نحو مقتضی تصمیم گیري نماید.

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء:
مهر و امضا اشخاص حقوقی طبق روزنامه رسمی

نام شرکت

تاریخ:

شرکت سیمان پیوند گلستان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

شرایط شرکت در مناقصه محدود کارهای خدمات فنی دپارتمان پخت خط تولید:
 -1موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد عبارت است از :انجام امور خدمات فنی خط تولید شامل :نسوزکاری دپارتمان پخت(شامل دپارتمانهای پیشگرمکن،کوره،گريت
کولر)کارخانه سیمان پیوند گلستان به شرح ذيل:
الف) آجرچینی داخل دپارتمانهای کوره و پیشگرمکن.
ب) بتن ريزی دپارتمانهای کوره و پیشگرمکن و گريت کولر.
ج) تخريب و تخلیه محل نسوزکاری.
د) در موارديکه نیاز به عملیات گانینگ می باشد پیمانکار موظف به تامین جوشکار به تعداد مورد نیاز طبق نظر ناظر قرارداد میباشد.
ه) در موارد تعمیرات نسوزکاری جزئی(لکه گیری) پیمانکار موظف به اعزام استاد کار نسوزکاری به تعداد مورد نیاز طبق نظر ناظر قرارداد
میباشد.
و) داربست بندی(باز و بسته کردن داربست) در دپارتمان پخت و در مواردی همانند تعويض امرژن تیوب سیکلون ها ،گانینگ قسمتهای
مختلف پیش گرمکن و کیلن هود و ديگر نقاط درخواستی کارفرما.
 - 2مدت قرارداد:
اين قرارداد از تاريخ  1398/03/01لغايت  1399/03/01به مدت يکسال شمسی میباشد.
 - 3محل اجرای موضوع مناقصه :
محل اجرای موضوع قرارداد کارخانه سیمان پیوند گلستان واقع در استان گلستان،کیلومتر  5جاده گالیکش به مشهد ،نرسیده به دو راهی کالله
میباشد و پیمانکار پس از هماهنگی های الزم میتواند از محل مذکور بازديد بعمل آورد.
 - 4ضمانت نامه شرکت در مناقصه:
شرکت کنندگان می بايست يك فقره ضمانت نامه معتبر بانکی به ارزش 50،000،000ريال(پنج میلیون تومان) با اعتبار  60روز از تاريخ
تسلیم پیشنهادها و قابل تمديد و يا واريز وجه نقد به همان مبلغ به شماره حساب جاری طاليی  1776800156104و شماره شبا
 IR590150000001776800156104در وجه شرکت سیمان پیوند گلستان نزد بانك سپه (شعبه سلیمان خاطر) بعنوان سپرده تضمین
شرکت در مناقصه اقدام و ضمانتنامه يا رسید وجه واريزی را به همراه فرم های امضاء شده شرايط و پیشنهاد قیمت بصورت خوانا و بدون
خدشه و قید و شرط در پاکت قرار داده و امضاء و مهر نمايند( .پیشنهادهائی که با عباراتی نظیر درصدی پائین تر از بقیه باشد مورد قبول نبوده
و رد خواهد شد).
تبصره یک  :تحويل سپرده به منزله قبول کلیه مفاد شرايط مناقصه می باشد و شرکت کننده پس از ارسال سپرده حق هیچگونه اعتراضی
نسبت به شرايط مناقصه ندارد.
تبصره  :2تضامین شرکت در مناقصه  ،پس از بازگشايی پاکات در کمیسیون و امضاء قرارداد با نفر برنده ،به ديگر پیشنهاد دهندگان در قبال
درخواست کتبی(نامه) می گردد .پس از تعیین برنده ،ضمانت نفرات اول تا سوم تا انعقاد کامل قرارداد نزد شرکت سیمان پیوند گلستان باقی
خواهد ماند و ضمانت ديگران مسترد خواهد شد.
تبصره  :3چنانچه شرکت کنندگان مطالباتی به میزان ريالی سپرده شرکت در مناقصه ،نزد شرکت داشته باشند ،می بايستی با هماهنگی امور
مالی شرکت و تايید آن واحد ،نامه ای با مضمون انتقال مطالبات شرکت کننده از حساب طلب ايشان به حساب سپرده شرکت در مناقصه ،در
پاک ت الف قرار دهند ،وجه مذکور در حسابهای فیمابین بعنوان سپرده شرکت در مناقصه منظور می گردد.
 - 5تسلیم پیشنهادها:
زمان ارسال مدارك و ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا روز شنبه مورخ  1398/02/28می باشد که بايستی مدارك در پاکات دربسته و مهر و
امضاءشده به نشانی دفتر مرکزی اين شرکت به آدرس تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان پاکستان ،کوچه دوم ،پالك يك ،طبقه اول،
دبیرخانه تحويل گردد .بديهی است به پیشنهادهايی که پس از مهلت مذکور دريافت گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 6مدارك الزم قابل ارائه:
 -1-6آگهی تأسیس شرکت.
 -2-6آخرين آگهی تغییرات و اساسنامه شرکت در صورت تغییر.
خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

 -3-6آخرين روزنامه رسمی با مهر و امضاهای مجاز.
 -4-6رزومه کاری و سابقه فعالیت در موضوع مناقصه با ارائه مدارك مربوطه .
 -5-6ارائه صورت های مالی  3سال گذشته حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضاء حسابداران رسمی.
 -6-6تايیديه صالحیت ايمنی از اداره بازرسی کار ،تعاون و رفاه اجتماعی.
 -7-6شرکت کنندگان حقیقی میبايست کپی شناسنامه و کارت ملی خود را بجای موارد يك الی سه ارائه نمايند.
 - 7صراحت پیشنهاد و نحوه ارائه:
 -1-7فرم پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مناقصه به پیوست می باشد .متقاضیان بايستی دقیقاً مطابق فرم مذکور اقدام به ارائه پیشنهاد
قیمت نمايند .پیشنهاد بايد از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ،خدشه ،عیب ،نقص و قلم خوردگی نداشته باشد .بديهی
است به پیشنهادهايی که شرايط مذکور را رعايت نکرده اند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2-7پیشنهاد قیمت ارائه شده توسط متقاضیان بايستی برای مدت 2ماه معتبر باشد.
 - 8نحوه ارائه پیشنهاد:
متقاضیان بايستی مدارك خود را در سه پاکت جداگانه به ترتیب پاکت “ الف” ( حاوی چك يا ضمانت نامه بانکی بابت تضمین شرکت در
مناقصه) ،پاکت “ب” ( حاوی مدارك ارائه شده در بند  6فوق جهت ارزيابی و الصاق اسناد مناقصه دريافتی که به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده
رسیده است) و پاکت “ ج “ ( حاوی پیشنهاد قیمت مطابق فرم پیوست) اشاره شده در بند  7فوق ( ،هر يك در پاکت جداگانه الك و مهر شده
و هر سه را در يك پاکت الك و مهر شده ارائه نمايند به نحوی که روی يکايك پاکت ها ضمن ذکر محتويات آن ،نام و نشانی شرکت کننده،
شماره تماس وی و موضوع مناقصه قید شده باشد.
 - 9نحوه بازگشایی پاکات:
در بازگشايی پاکات ابتدا پاکت های “ الف “ و “ ب “ مفتوح می گردد .چنانچه پاکت های “ الف “ و “ ب “ حائز حداقل شرايط ارزيابی فنی و
بازرگانی و مالی باشد ،اقدام به بازگشايی پاکت “ ج “ خواهد شد در غیر اين صورت پاکت “ ج “ متقاضی مربوطه ،مفتوح نگرديده و عیناً به
متقاضی مسترد خواهد شد.
 - 10الحاقیه:
پیشخنهاد دهنده می تواند هر موقع که بخواهد تا(3سه )روز قبل از تاريخ آخرين روز تسلیم پیشنهاد ،نسبت به شرايط مناقصه و مشخصات آن
با ارسال الحاقیه يا الحاقیه هايی ،تجديد نظر نمايد .در اين صورت الحاقیه ها جز الينفك اين دعوتنامه و اسناد محسوب می شود.
 -11امضاء پیشنهادها:
پیشنهاد دهندگان بايد کلیه اوراق پ یشنهاد را به وسیله امضاء مجاز خود امضا و مهر نمايند .پیشنهاد دهندگان بايد کلیه اسناد مناقصه را که از
شرکت دريافت نموده اند بدون تغییر يا حذف قسمتی از آن ضمیمه پیشنهاد خود نمايند و در صورتیکه يك يا چند قسمت از اسناد مناقصه به
امضاء و مهر پیشنهاد دهنده نرسیده باشد ،تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.
-12تعهدات و تاییدات پیمانکار:
-1-12پیمانکار متعهد میشود روزانه  8متر آجرچینی داشته باشد.
-2-12پیمانکار متعهد میشود در روزهای اجرای تعمیرات در محل کارخانه سیمان پیوند گلستان و بطور مستقیم در هنگام کار کارگران حضور
داشته باشد.
-3-12پیمانکار تأيید مینمايد که از کمیت و کیفیت موضوع قرارداد کامالً مطلع بوده و بدون هیچگونه اکراه و اجباری مبادرت به امضاء قرارداد
نموده است.
-4-12تأمین جوشکار جهت انجام عملیات نسوز کاری بعهده پیمانکار میباشد.
-5-12پیمانکار تصديق مینمايد که عقد قرارداد حاضر از طرف او الزم و از طرف کارفرما جايز میباشد.
-6-12پیمانکار مکلف است بمحض حصول اطالع از طرف ناظر قرارداد ،حداکثر ظرف مدت  24ساعت نیروهای مورد نیاز نسوزکاری را در محل
کارخانه سیمان پیوند گلستان آماده نمايد.
-7-12پیمانکار مکلف است به محض تغییر نشانی مراتب را به اطالع کارفرما برساند ،کلیه نامههائی که بوسیله پست سفارشی به نشانی
پیمانکار ارسال میشود پس از هفت روز ابالغ شده محسوب و عذر عدم ابالغ از وی مسموع نخواهد بود.
خوانده شد و مورد قبول است
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-8-12در صورت بروز حوادث ناشی از اجرای قرارداد در حین انجام کار ،هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نبوده و پیمانکار کلیه عواقب و
مسئولیتهای آنرا می پذيرد.
 -9-12پیمانکار و کلیه کارکنان موظف به رعايت کلیه شئونات اسالمی و اداری در کار بوده و پیمانکار مسئول اعمال و رفتار کارکنان خود
میباشد و مکلف است طبق دستورات کارفرما عمل نمايد اگر عملکرد کارگران پیمانکار مورد توافق کارفرما نباشد پیمانکار بايد شخص ديگری را
جايگزين نمايد.
-10-12پیمانکار يا نماينده تام االختیار آن که مورد تأيید کارفرما میباشد می بايست در طول زمان اجرای کار جهت انجام هماهنگی با ناظرين
کار در محل کارخانه شرکت سیمان پیوند گلستان حضور داشته باشند.
-11-12پیمانکار متعهد میگردد افرادی را که جهت انجام موضوع قرارداد بر میگزيند بیمه حوادث و مسئولیت و تامین اجتماعی نموده و
کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص بروز هرگونه حادثه به کارکنان پیمانکار را نخواهد داشت و جبران آن به عهده پیمانکار میباشد.
 -12-12پیمانکار تأيید مینمايد که از قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات و
ساير حقوق دولتی اطالع کامل دارد و پرداخت کلیه حقوق کارکنان پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال
کارکنان پیمانکار ندارد.
-13-12پیمانکار و کلیه کارکنان وی ملزم به استفاده از وسايل ايمنی فردی و رعايت کلیه مقررات ايمنی و بهداشتی کارفرما میباشد.
-14-12تأمین البسه و لوازم ايمنی اعم از کفش ايمنی ،کاله ،عینك و غیره مربوط به کارکنان پیمانکار بعهده پیمانکار میباشد در غیر اين
صورت کارفرما رأساً نسبت به تأمین آن اقدام و هزينه های مالی مربوطه را بعالوه 15درصد باالسری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.
-15-12پیمانکار تايید مینمايد که پرسنل وی ملزم به رعايت موارد ايمنی بوده و چنانچه عدم رعايت آن سبب بروز خسارت به تجهیزات و
اموال کارفرما گردد پیمانکار موظف به جبران کامل خسارت وارد شده میباشد.
 -16-12تأمین وسیله اياب وذهاب کلیه کارکنان پیمانکار ،بعهده پیمانکار بوده و هر گونه استفاده از تسهیالت کارفرما منوط به کسب اجازه و
پذيرش شرايط کارفرما خواهد بود.
 -17-12مسئولیت حفظ و نگهداری از اموال واگذار شده کارفرما ،بعهده پیمانکار و کارکنان وی میباشد جبران خسارت وارده به کارکنان و
اموال کارفرما و اشخاص ثالث که ناشی از هرگونه فعل يا ترك فعل پیمانکار يا کارکنان وی میباشد بعهده پیمانکارمیباشد و از مطالبات
پیمانکار وصول خواهد شد نظرکارفرما در اين خصوص قطعی و مورد تأيید پیمانکار خواهد بود.
-18-12ساعت کار کارگران پیمانکار موضوع قرارداد به صورت  24ساعته ،مستمراً و بدون در نظر گرفتن ايام تعطیالت رسمی میباشد که طبق
برنامه تنظیمی کارفرما و رعايت آن از سوی پیمانکار الزامی خواهد بود.
 -19-12پیمانکار موظف است در طول اجرای کار در تمامی جبهه های کاری که کارفرما مشخص مینمايد نیروی مورد نیاز (شامل :نسوزکار،
کارگر ساده و جوشکار جهت امور مربوط به نسوزکاری) با رعايت کل مفاد قرارداد را تأمین نمايد و کلیه هزينه های نیروهای انسانی بعهده
پیمانکار میباشد.
 -20-12پیمانکار تعهد مینمايد که کار محوله را طبق برنامه زمانبندی تعیین شده واحد فنی و نظر ناظر قرارداد به نحو احسن انجام دهد در
غیر اين صورت ملزم به جبران خسارات وارده به کارفرما بدلیل عدم النفع تولید میباشد.
-21-12در موارديکه متراژ آجرچینی کوره بیش از  12متر باشد متوسط زمان آجر چینی هر  8متر  24ساعت در نظر گرفته میشود به ازاء
هريك ساعت تسريع در کار  % 0.5تشويق و به ازای هر يك ساعت تأخیر در کار  % 0.5جريمه طبق نرخ قرارداد به پیمانکار تعلق خواهد
گرفت.
 -22-12در صورتیکه پیمانکار توانائی انجام کاری را به دلیل نداشتن نیروهای کارآمد نداشت و کار مورد نظر انجام نشد ،کارفرما جهت پیشبرد
آن کار و جهت جلوگیری از خسارتهای بعدی ،میتواند کار را انجام دهد و هزينه مازاد انجام کار را به اضافه  %15باالسری از اولین صورت
وضعیت پیمانکار کسر نمايد.
-23-12انجام معاينات ادواری افراد پیمانکار در تعهد و وظیفه پیمانکار میباشد،در غیر اينصورت اين امر توسط کارفرما انجام میپذيرد و
کارفرما مختار است راساً هزينه آن را بعالوه 15درصد باالسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نمايد.
-24-12کلیه عملیات داربست بندی(باز و بسته کردن داربست) دپارتمان پخت و در مواردی همانند تعويض امرژن تیوب سیکلون ها ،گانینگ
قسمتهای مختلف پیش گرمکن و کیلن هود و ديگر نقاط درخواستی کارفرما ،بعهده پیمانکار می باشد و هزينه آن توسط کارفرما پرداخت
میگردد.
خوانده شد و مورد قبول است
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سایر شرایط:
-1-13تأيید صورت وضعیت از جانب کارفرما در پايان هر مرحله منوط به ارسال کلیه گزارشهای الزم از جمله روزانه و غیره مورد تايید ناظر
قرارداد ،از جانب پیمانکار برای کارفرما است.
-2-13تهیه و تامین کلیه وسايل و ابزار مورد نیاز نسوزکاری و همچنین تامین لیفتراك ،جرثقیل جهت جابجايی اقالم سنگین و تهیه فرغون
بعهده کارفرما میباشد.
-3-13تامین محلی در داخل کارخانه جهت اسکان استاد کار و بناهای نسوزکاری در طول مدت تعمیرات نسوزکاری.
-4-13تامین محل اسکان کارگران پیمانکار به عهده کارفرما میباشد.
-5-13تامین غذای نیروی پیمانکار به عهده کارفرما میباشد.
-6-13میزان تخفیف ريالی اعمال شده در فرم پیشنهاد قیمت از عوامل موثر در انتخاب برنده مناقصه به شمار میآيد.
 -14اختیار قبول یا رد پیشنهادها:
بطور کلی شرکت سیمان پیوند گلستان در رد يا قبول هر يك يا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
 -15نحوه ابالغ به برنده:
در واگذاری موضوع مناقصه به نفرات برنده ،در صورتیکه نفر اول ظرف مدت تعیین شده از تاريخ اعالم و يا ابالغ کتبی نسبت به اعالم موافقت
کتبی و سپردن تضمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت پیشنهادی خود به انعقاد قرارداد مبادرت ننمايد سپرده وی بدون هیچ گونه تشريفات
قضايی به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
 -16انصراف برنده مناقصه:
در صورت انصراف برنده مناقصه سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد شد .ضمناً سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد کامل قرارداد با نفر اول
نگهداری خواهد شد .بديهی است در صورت وجود نفرات دوم و سوم موضوع نیز به شرح فوق ( بند )15به آنان ابالغ خواهد شد در صورتیکه
نفرات مزبور نیز به ترتیب اولويت ظرف مدت تعیین شده از تاريخ ابالغ کتبی نسبت به اعالم موافقت به طور کتبی اقدام ننمايند سپرده آنان نیز
به نفع شرکت ضبط و در صورت صالحديد شرکت ،موضوع مناقصه تجديد خواهد شد.
 -17منع واگذاری قرارداد:
برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری ،تنفیذ و يا انتقال کل و يا قسمتی از موضوع مناقصه را به غیر ندارد.
 -18تبانی در مناقصه:
در صورتیکه پیشنهاد دهنده وقوف يابد که بین پیشنهاد دهندگان جهت ارائه قیمت تبانی شده است ،مناقصه باطل و پیشنهاد دهندگان
متخلف برای مناقصه های بعدی دعوت نمی شوند.
 -19کسور قانونی و قراردادی :
-1-19از صورت وضعیت تايید شده پیمانکار  %5بابت سپرده بیمه تامین اجتماعی بر اساس ماده  38قانون تامین اجتماعی کسر و بعالوه مبلغغ
آخرين صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری خواهد شد .که استرداد سپرده مذکور منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی توسط
پیمانکار خواهد بود(.همچنین پیمانکار مکلف است پس از اتمام قرارداد نسبت به ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی اقغدام و آن را بغه
کارفرما تسلیم نمايد).
-2-19از هر پرداخت  % 10بعنوان حسن انجام کار کسر میگردد که سپرده حسن انجام کار ،چهار ماه پس از اتمام هر مرحله نسوزکاری و پس
از تأيید ناظر قرارداد مستردد میگردد.
-3-19از اين قرارداد مالیات يا عوارض ديگری توسط کارفرما کسر نمیگردد .چنانچه پرداخت هر گونه وجهی در ارتباط با حقوق قانونی از
جمله مالیات متوجه قرارداد باشد ،پرداخت اين مبالغ بعهده پیمانکار می باشد و از اين بابت هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمیباشد.
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پیوست شماره یک  :الزامات و دستور العمل اجرایی
-1پیمانکار می بایست لیست کارگرانی را که برای انجام موضوع قرارداد و علی الخصوص نصب داربست برمی گزیند را کتباً روی سربرگ خود
مهر شده به دبیرخانه کارخانه ارائه و رسید ثبت دریافت نماید.

-2پیمانکار مکلف است کتباً لیست حق بیمه و یا فرم ثبت نام کارگران نصاب را به دبیرخانه کارخانه اعالم نموده و رسید دبیرخانه اخذ نماید.

-3پیمانکار موظف است در ابتدای قرارداد نسبت به بیمه حوادث و مسئولیت(معموالً بی نام) با جبران خسارت درمان و نقص عضو قابل قبول
و دیه کامل کارگران خود اقدام نموده و تصویر بیمه نامه معتبر را کتباً به کارفرما تسلیم و رسید دبیرخانه اخذ نماید.

-4تمامی کارگران نصاب پیمانکار می بایست قبل از اجرای موضوع قرارداد و عملیات نصب مجهز به لوازم ایمنی استاندارد اعم از کاله و
کفش ایمنی ،عینک ،قالب ،طناب اتصال و غیره باشند ،در غیر این صورت کارفرما رأساً نسبت به تأمین این اقالم اقدام و هزینههای مالی
مربوطه را بعالوه 15درصد باالسری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود ،کارفرما در قبال تحویل این اقالم از پیمانکار رسید دریافت(با ثبت
اثر انگشت) اخذ می نماید.

رعایت مفاد این پیوست به عنوان الزامات و دستور العمل اجرایی  ،جزء اسناد الینفک قرارداد شماره  ..................مورد تائید و تعهد
شرکت  ......................................................................میباشد.

مهر و امضاء پیمانکار:
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قرارداد کارهای خدمات فنی دپارتمان پخت خط تولید
اين قرارداد فیمابین شركت سيمان پيوند گلستان به نمايندگي آقای حسن نظری(رئیس هیئت مديره) و
آقای سید عباس حسیني(مدير عامل و عضو هیئت مديره) به نشاني :تهران ،خیابان شهید بهشتي ،خیابان پاکستان ،کوچه دوم،
پالک يک ،طبقه اول با کدپستي  1531635511و شماره تلفن 021-88174029 :و شماره فکس:
 021-88174081که در اين قـرارداد «کارفرما» نامیـده میشـود از يـک طرف و شركت  ................................به شماره ثبت
 ...................و کد اقتصادی  .................................و شناسه ملي  .....................به مديريت آقا/خانم (.......................مدير عامل و عضو هیئت
مديره) باکد ملي  ..........................و آقا/خانم (............................رئیس هیئت مديره) با کد ملي  ................به نشاني ..................... :با
کدپستي  .......................و شماره تلفکس  ....................و شماره تلفنهای همراه  ...........................بعنوان «پیمانکار» از طرف ديگر ،با
شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد میگردد.
ماده  )1موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از  :انجام امور خدمات فني خط تولید شامل:
نسوزکاری دپارتمان پخت(شامل دپارتمانهای پیشگرمکن،کوره،گريت کولر) کارخانه سیمان پیوند گلستان که میبايستي طبق نظر
کارفرما و نماينده او که ناظر قرارداد نامیده میشود بشرح ماده  2همین قرارداد در محل کارخانه سیمان پیوند گلستان به
نشاني(استان گلستان ،شهرستان گالیکش ،کیلومتر  5جاده گالیکش به مشهد ،نرسیده به دو راهي کالله) انجام گیرد.
ماده  )2مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
 -1-2مبلغ کل قرارداد به شرح جدول ذيل و با توجه به مقادير برآورد شده ،معادل ............................................ريال
(  .........................................................ريال) مي باشد ،که مبلغ خالص صورت وضعیت کارکرد پیمانکار پس از تايید ناظر قرارداد از نظر
حجم کار و بر اساس نرخ های ذيل محاسبه و پس از کسر کسور قانوني و قراردادی ظرف مدت 30روز به پیمانکار پرداخت ميگردد.
ردیف

1

شرح خدمات
آجر چيني داخل دپارتمانهای كوره و پيش گرمكن.

(كه تناژ آن بر اساس وزن نسوزكاری جدید آن قسمت محاسبه خواهد شد كه تقریباً
معادل وزن آجر مستعمل و كوتينگ و بار روی آن ميباشد)

گانينگ
3

به ازاء هر ساعت كاركرد جوشكار(در مواردیكه نياز به عمليات گانينگگ مگي باشگد
پيمانكار موظف به تامين جوشكار به تعداد مورد نياز طبق نظر ناظر قرارداد ميباشد)
به ازاء هر ساعت كگاركرد اسگتادكار نسگوزكاری(در مگوارد تعميگرات نسگوز كگاری
جزئي(لكه گيری)،پيمانكار موظف به اعزام استاد كار نسوز كاری به تعداد مورد نيگاز
طبق نظر ناظر قرارداد ميباشد)

داربست بندی(باز و بسته كردن داربست)
5
6

(سيصد و پنجاه هزار
كيلوگرم)

كيلوگرم

.............

.............

350،000
(سيصد و پنجاه هزار
كيلوگرم)

كيلوگرم

.............

.............

(یكصد نفر
ساعت)

نفر -ساعتي

.............

.............

100

نسوزكاری جزئي(لكه گيری)
4

شده

اساس

ناخالص (ریال)

ناخالص(ریال)

350،000

تخليه و تخریب محل نسوز كاری
2

مقدار برآورد

قيمت بر

مبلغ واحد

مبلغ مجموع

48
(چهل و هشت نفر
ساعت)

نفر -ساعتي

.............

.............

(سه هزار متر
مكعب)

متر مكعب

.............

.............

3،000

در دپارتمان پخت و در مواردی همانند تعویض امرژن تيوب سگيكلون هگا ،گانينگگ
قسمتهای مختلف پيش گرمكن و كيلن هود و دیگر نقاط درخواستي كارفرما .

مجموع ناخالص(ریال)

.............

1
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 -2-2حجم و مبلغ قرارداد با دستورکارفرما ،تا سقف  25درصد بدون هیچگونه تغییری در مفاد قرارداد قابل افزايش يا کاهش
ميباشد و اين افزايش و کاهش مورد تايید پیمانکار مي باشد.
تبصره یک :کلیه مبالغ اين قرارداد در مدت قرارداد ثابت بوده و به مبالغ اين قرارداد هیچگونه تعديل و افزايش قیمتي تعلق
نميگیرد.
تبصره  :2در صورت ارائه گواهي نامه ارزش افزوده معتبر ،پیمانکار مجاز خواهد بود  %9مالیات بر ارزش افزوده به صورت وضعیتهای
خود اضافه نمايد.
ماده  )3مدت قرارداد:
اين قرارداد از تاريخ  1398/03/01لغايت  1399/03/01به مدت  12ماه شمسي معتبر و جاری خواهد بود.
ماده )4كسور قانوني و قراردادی:
-1-4از صورت وضعیت تايید شده پیمانکار (%5پنج درصد) بابت سپرده بیمه تامین اجتماعي بر اساس ماده  38قانون تامین
اجتماعي کسر و بعالوه مبلغ آخرين صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری خواهد شد .که استرداد سپرده مذکور منوط به ارائه
مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعي توسط پیمانکار خواهد بود(.همچنین پیمانکار مکلف است پس از اتمام قرارداد نسبت به ارائه
مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعي اقدام و آن را به کارفرما تسلیم نمايد).
-2-4از هر پرداخت (%10ده درصد) بعنوان حسن انجام کار کسر میگردد که سپرده حسن انجام کار ،چهار ماه پس از اتمام هر
مرحله نسوزکاری و پس از تأيید ناظر قرارداد مستردد میگردد.
-3-4از اين قرارداد مالیات يا عوارض ديگری توسط کارفرما کسر نميگردد .چنانچه پرداخت هر گونه وجهي در ارتباط با حقوق
قانوني از جمله مالیات متوجه قرارداد باشد ،پرداخت اين مبالغ بعهده پیمانکار مي باشد و از اين بابت هیچگونه مسئولیتي متوجه
کارفرما نميباشد.
ماده  )5نظارت براجرای موضوع قرارداد:
از طرف کارفرما مدير تولید مسئولیت نظارت بر حسن اجرای نحوه کار(کیفیت) و مفاد قرارداد را بعهده داشته و مکلف است ضمن
اعمال همه گونه کنترل مقادير مجاز صورت وضعیتهای پیمانکار را بررسي و در صورت تأيید آنرا به امور مالي ارسال نمايد .امور
مالي پس از بررسیهای الزم و مطابقت با قرارداد مبلغ خالص صورت وضعیت را ،پرداخت نمايد .مسئولیت ناظر قرارداد رافع
مسئولیتهای هیچیک از مديران ذيربط شرکت نخواهد بود.
ماده  )6تعهدات پيمانكار:
-1-6پیمانکار متعهد میشود روزانه  8متر آجرچیني داشته باشد.
 -2-6پیمانکار متعهد میشود در روزهای اجرای تعمیرات در محل کارخانه سیمان پیوند گلستان و بطور مستقیم در هنگام کار
کارگران حضور داشته باشد.
 -3-6پیمانکار تأيید مینمايد که از کمیت و کیفیت موضوع قرارداد کامالً مطلع بوده و بدون هیچگونه اکراه و اجباری مبادرت به
امضاء قرارداد نموده است.
-4-6تأمین جوشکار جهت انجام عملیات نسوز کاری بعهده پیمانکار میباشد.
-5-6پیمانکار تصديق مینمايد که عقد قرارداد حاضر از طرف او الزم و از طرف کارفرما جايز میباشد.
-6-6پیمانکار مکلف است بمحض حصول اطالع از طرف ناظر قرارداد ،حداکثر ظرف مدت  24ساعت نیروهای مورد نیاز نسوزکاری
را در محل کارخانه سیمان پیوند گلستان آماده نمايد.
-7-6پیمانکار مکلف است به محض تغییر نشاني مراتب را به اطالع کارفرما برساند،کلیه نامههائي که بوسیله پست سفارشي به
نشاني پیمانکار ارسال میشود پس از هفت روز ابالغ شده محسوب و عذر عدم ابالغ از وی مسموع نخواهد بود.
-8-6در صورت بروز حوادث ناشي از اجرای قرارداد در حین انجام کار ،هیچگونه مسئولیتي متوجه کارفرما نبوده و پیمانکار کلیه
عواقب و مسئولیتهای آنرا مي پذيرد.
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-9-6پیمانکار و کلیه کارکنان موظف به رعايت کلیه شئونات اسالمي و اداری در کار بوده و پیمانکار مسئول اعمال و رفتار کارکنان
خود میباشد و مکلف است طبق دستورات کارفرما عمل نمايد اگر عملکرد کارگران پیمانکار مورد توافق کارفرما نباشد پیمانکار بايد
شخص ديگری را جايگزين نمايد.
-10-6پیمانکار يا نماينده تام االختیار آن که مورد تأيید کارفرما میباشد مي بايست در طول زمان اجرای کار جهت انجام هماهنگي
با ناظرين کار در محل کارخانه شرکت سیمان پیوند گلستان حضور داشته باشند.
-11-6پیمانکار متعهد ميگردد افرادی را که جهت انجام موضوع قرارداد بر ميگزيند بیمه حوادث و مسئولیت و تامین اجتماعي
نموده و کارفرما هیچگونه مسئولیتي در خصوص بروز هرگونه حادثه به کارکنان پیمانکار را نخواهد داشت و جبران آن به عهده
پیمانکار مي باشد.
-12-6پیمانکار تأيید مینمايد که از قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعي و حفاظت فني و همچنین قوانین مربوط به
مالیات و ساير حقوق دولتي اطالع کامل دارد و پرداخت کلیه حقوق کارکنان پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه
مسئولیتي در قبال کارکنان پیمانکار ندارد.
-13-6پیمانکار و کلیه کارکنان وی ملزم به استفاده از وسايل ايمني فردی و رعايت کلیه مقررات ايمني و بهداشتي کارفرما میباشد.
-14-6تأمین البسه و لوازم ايمني اعم از کاله و کفش ايمني ،عینک ،قالب و طناب اتصال و غیره مربوط به کارکنان پیمانکار بعهده
پیمانکار مي باشد در غیر اين صورت کارفرما رأساً نسبت به تأمین آن اقدام و هزينه های مالي مربوطه را بعالوه 15درصد باالسری از
مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.
-15-6پیمانکار تايید مینمايد که پرسنل وی ملزم به رعايت موارد ايمني بوده و چنانچه عدم رعايت آن سبب بروز خسارت به
تجهیزات و اموال کارفرما گردد پیمانکار موظف به جبران کامل خسارت وارد شده میباشد.
-16-6تأمین وسیله اياب وذه اب کلیه کارکنان پیمانکار ،بعهده پیمانکار بوده و هر گونه استفاده از تسهیالت کارفرما منوط به کسب
اجازه و پذيرش شرايط کارفرما خواهد بود.
-17-6مسئولیت حفظ و نگهداری از اموال واگذار شده کارفرما ،بعهده پیمانکار و کارکنان وی میباشد جبران خسارت وارده به
کارکنان و اموال کارفرما و اشخاص ثالث که ناشي از هرگونه فعل يا ترک فعل پیمانکار يا کارکنان وی میباشد بعهده پیمانکارمیباشد
و از مطالبات پیمانکار وصول خواهد شد نظرکارفرما در اين خصوص قطعي و مورد تأيید پیمانکار خواهد بود.
-18-6ساعت کار کارگران پیمانکار موضوع قرارداد به صورت  24ساعته ،مستمراً و بدون در نظر گرفتن ايام تعطیالت رسمي میباشد
که طبق برنامه تنظیمي کارفرما و رعايت آن از سوی پیمانکار الزامي خواهد بود.
 -19-6پیمانکار موظف است در طول اجرای کار در تمامي جبهه های کاری که کارفرما مشخص مینمايد نیروی مورد نیاز (شامل:
نسوزکار ،کارگر ساده و جوشکار جهت امور مربوط به نسوزکاری) با رعايت کل مفاد قرارداد را تأمین نمايد و کلیه هزينه های
نیروهای انساني بعهده پیمانکار میباشد.
 -20-6پیمانکار تعهد مینمايد که کار محوله را طبق برنامه زمانبندی تعیین شده واحد فني و نظر ناظر قرارداد به نحو احسن انجام
دهد در غیر اين صورت ملزم به جبران خسارات وارده به کارفرما بدلیل عدم النفع تولید میباشد.
-21-6در موارديکه متراژ آجرچیني کوره بیش از  12متر باشد متوسط زمان آجر چیني هر  8متر  24ساعت در نظر گرفته میشود
به ازاء هريک ساعت تسريع در کار  %0.5تشويق و به ازای هر يک ساعت تأخیر در کار  %0.5جريمه طبق نرخ قرارداد به پیمانکار
تعلق خواهد گرفت.
-22-6در صورتیکه پیمانکار توانائي انجام کاری را به دلیل نداشتن نیروهای کارآمد نداشت و کار مورد نظر انجام نشد ،کارفرما جهت
پیشبرد آن کار و جهت جلوگیری از خسارتهای بعدی ،میتواند کار را انجام دهد و هزينه مازاد انجام کار را به اضافه  %15باالسری از
اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر نمايد.
 -23-6انجام معاينات ادواری افراد پیمانکار در تعهد و وظیفه پیمانکار ميباشد،در غیر اينصورت اين امر توسط کارفرما انجام
ميپذيرد و کارفرما مختار است راساً هزينه آن را بعالوه 15درصد باالسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نمايد.
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-24-6کلیه عملیات داربست بندی(باز و بسته کردن داربست) دپارتمان پخت و در مواردی همانند تعويض امرژن تیوب سیکلونها،
گانینگ قسمتهای مختلف پیش گرمکن و کیلن هود و ديگر نقاط درخواستي کارفرما ،بعهده پیمانکار مي باشد و هزينه آن توسط
کارفرما پرداخت ميگردد.
ماده  )7تعهدات كارفرما:
-1-7تأيید صورت وضعیت از جانب کارفرما در پايان هر مرحله منوط به ارسال کلیه گزارشهای الزم از جمله روزانه و غیره مورد
تايید ناظر قرارداد ،از جانب پیمانکار برای کارفرما است.
-2-7تهیه و تامین کلیه وسايل و ابزار مورد نیاز نسوزکاری و همچنین تامین لیفتراک ،جرثقیل جهت جابجايي اقالم سنگین و تهیه
فرغون بعهده کارفرما میباشد.
-3-7تامین محلي در داخل کارخانه جهت اسکان استاد کار و بناهای نسوز کاری در طول مدت تعمیرات نسوز کاری.
-4-7تامین محل اسکان کارگران پیمانکار به عهده کارفرما میباشد.
-5-7تامین غذای نیروی پیمانکار به عهده کارفرما میباشد.
ماده  )8تضمين حسن انجام تعهدات و دوره تضمين:
 -1-8جهت تضمین حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد همزمان با عقد قرارداد پیمانکار موظف است يک فقره چک به مبلغ
 500،000،000ريال(پانصد میلیون ريال) در وجه شرکت سیمان پیوند گلستان تسلیم کارفرما نمايد که اين تضمین پس از خاتمه
کار و طي دوره تضمین و عدم ورود خسارت به کارفرما به نامبرده مسترد ميگردد.
-2-8دوره تضمین  3ماه شمسي(سه ماه شمسي) پس از تنظیم صورتجلسه خاتمه کار از طرف پیمانکار تضمین ميگردد.
-3-8چنانچه پس از هر مرحله نسوزکاری و همچنین در دوره تضمین ،ايراد و اشکاالتي ناشي از کیفیت اجرای کار مشاهده گردد
مورد و يا موارد اشکال به اطالع پیمانکار خواهد رسید و پیمانکار مکلف است ظرف مدت يک هفته نسبت به رفع عیب اقدام و تايید
کارفرما را اخذ نمايد در صورت عدم رفع عیب توسط پیمانکار،کارفرما راساً اقدام نموده و هزينههای انجام شده را باضافه  15درصد
باالسری ،از محل سپرده حسن انجام تعهدات برداشت خواهد نمود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
ماده  )9جریمه:
در صورت تاخیر و کوتاهي در اجرای هر يک از موضوعات مندرج در ماده يک قرارداد ،کارفرما میتواند حداکثر تا
( %10ده درصد) از مبلغ کارکرد پیمانکار را به عنوان جريمه راساً از کارکرد و صورت وضعیت پیمانکار کسر نمايد.
ماده  )10عدم واگذاری قرارداد:
پیمانکار موظف است راسا ًيا توسط پرسنل استخدامي خود نسبت به انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد اقدام نمايد و حق واگذاری
هیچ يک از عملیات موضوع قرارداد را بصورت جزئي و يا کلي تحت هیچ عنوان و شرايطي به اشخاص حقیقي و حقوقي ديگر را
نخواهد داشت.
ماده  )11فورس ماژور:
در صورتیکه مواردی از نوع فورس ماژور پیش آيد بنحويکه اجرای تمام يا قسمتي از قرارداد را از عهده پیمانکار خارج نمايد .مفاد و
موارد اين قرارداد برای مدتي که وضعیت فورس ماژور بر طرف نشده است به تعلیق درخواهد آمد .فورس ماژور به وقايعي اطالق
میشود که جلوگیری ا ز آن وقايع از حیطه و کنترل هر يک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها قابل پیشبیني و
پیشگیری نبوده و انجام هر گونه عمل منطقي برای مقابله با آنها غیر ممکن خواهد بود .از جمله اين موارد جنگ(اعم از اعالم شده يا
نشده) ،انقالب و اعتصاب عمومي ،شیوع بیماريهای واگیردار ،زلزله ،سیل ،خشکسالي بيسابقه ،آتشسوزی دامنه دار که ناشي از کار
طرفین نباشد و تحريم قابل ذکر است.
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ماده  )12حل اختالف:
در صورت بروز اختالف در اجرای قرارداد و يا هرگونه تعبیر و تفسیر در مفاد آن  ،طرفین ابتدا با معرفي نماينده سعي در حل آن از
طريق مذاکره را خواهند داشت،در غیر اين صورت از طريق ارجاع به حکم مرضي الطرفین موضوع اختالف داوری خواهد شد و در
صورت عدم حصول نتیجه موضوع از طريق مراجع قضائي حل و فصل خواهد گرديد.
ماده  )13قوانين حاكم بر قرارداد:
قوانین جمهوری اسالمي ايران بر اين قرارداد حاکمیت دارند.
ماده  )14فسخ قرارداد:
کارفرما حق خواهد داشت در صورت عدم رضايت از عملکرد پیمانکار ،قرارداد را به صورت يکطرفه فسخ و ضرر و زيان خود را از
چک ضمانت پیمانکار برداشت نمايد و در صورتي که پیمانکار نیز به هر عنوان مايل به همکاری با کارفرما نباشد ضروری است
حداقل يک ماه قبل موضوع را به صورت کتبي به کارفرما اعالم و در صورت توافق طرفین میتوانند طبق صورتجلسه فسخ به قرارداد
خاتمه دهند .در صورتي که فسخ قرارداد از ناحیه پیمانکار منجر به بروز خسارت به کارفرما گردد  ،پیمانکار موظف خواهد بود
خسارت وارده به کارفرما را به نحو مقتضي جبران نمايد و در اين صورت کارفرما محق خواهد بود برای جبران خسارت خود از کلیه
تضامین و سپرده های پیمانکار استفاده نمايد.
ماده  )15نسخ قرارداد:
اين قرارداد شامل پانزده ماده و دو تبصره و يک پیوست(الزامات و دستورالعمل اجرايي) در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین
قرارداد رسیده است و هر يک از نسخ آن دارای اعتبار يکسان میباشد.

كارفرما
شركت سيمان پيوند گلستان
حسن نظری
سيد عباس حسيني

پيمانكار
شركت ....................................................
آقا/خانم...........
آقا/خانم...........
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پیوست شماره یک  :الزامات و دستور العمل اجرایی
-1پيمانكار مي بایست ليست كارگراني را كه برای انجام موضوع قرارداد و علي الخصوص نصب داربست برمي گزیند را كتباً
روی سربرگ خود مهر شده به دبيرخانه كارخانه ارائه و رسيد ثبت دریافت نماید.

 -2پيمانكار مكلف است كتباً ليست حق بيمه و یا فرم ثبت نام كارگران نصاب را به دبيرخانه كارخانه اعالم نموده و رسيد
دبيرخانه اخذ نماید.

-3پيمانكار موظف است در ابتدای قرارداد نسبت به بيمه حوادث و مسئوليت(معموالً بي نام) با جبران خسارت درمان و
نقص عضو قابل قبول و دیه كامل كارگران خود اقدام نموده و تصویر بيمه نامه معتبر را كتباً به كارفرما تسليم و رسيد
دبيرخانه اخذ نماید.

-4تمامي كارگران نصاب پيمانكار مي بایست قبل از اجرای موضوع قرارداد و عمليات نصب مجهز به لوازم ایمني استاندارد
اعم از كاله و كفش ایمني ،عينک ،قالب ،طناب اتصال و غيره باشند ،در غير این صورت كارفرما رأساً نسبت به تأمين این
اقالم اقدام و هزینههای مالي مربوطه را بعالوه 15درصد باالسری از مطالبات پيمانكار كسر خواهد نمود ،كارفرما در قبال
تحویل این اقالم از پيمانكار رسيد دریافت(با ثبت اثر انگشت) اخذ مي نماید.

رعایت مفاد این پيوست به عنوان الزامات و دستور العمل اجرایي  ،جزء اسناد الینفک قرارداد شماره  ..................مورد تائيد
و تعهد شركت  ...................................................................................ميباشد.

مهر و امضاء پيمانكار:
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(پاکت مناقصه محدود نسوزکاری(کارهای خدمات فنی دپارتمان پخت خط تولید)کارخانه سیمان پیوند گلستان)
مناقصه گذار :شرکت سیمان پیوند گلستان(سهامی خاص)
آدرس :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان پاکستان ،کوچه دوم ،پالک یک ،طبقه اول ،دبیرخانه به شماره تلفن)021-88547322 :
پیشنهاددهنده ...........................................................:
آدرس ......................................................................................................................... :تلفن.................... :
حاوی مدارک زیر :
 -1رونوشت روزنامه رسمی و کپی شناسنامه و کارت ملی.
 -2سپرده شرکت در مناقصه.
 -3متن قرارداد و اسناد مناقصه مهر و امضا شده.
 -4برگ پیشنهاد قیمت.
-5مدارک مورد نیاز ذکر شده در اسناد مناقصه.
مهر و امضاء پیشنهاددهنده :
ساعت و تاریخ تحویل :
نام و امضاء تحویل گیرنده :

