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 شرکت در مناقصه نامهدعوت: 1فرم شماره 

 .نماییدر شرکت در مناقصه با مشخصات مشروحه زی نمایدمیاز شما دعوت  وسیلهبدینشرکت راهبران فوالد اصفهان 

د اصفهان والشرکت راهبران ف  معدن سنگ اهن اسفندار 2خط فرآوری و راه اندازی نصب  ساخت،خرید،  موضوع مناقصه: -1

 1خصوصی پیوست شماره مطابق با مشخصات فنی 

 و سپرده شرکت در مناقصه نیاز موردمیزان کاالی  -2

 نوع کاال ردیف
تعداد 

 دستگاه
 شرایط

میزان سپرده شرکت در 

 )ریال( مناقصه

 14.000.000.000 نو و آماده بکار 1   معدن سنگ اهن اسفندار 2ساخت، نصب و راه اندازی خط فرآوری خرید،  1

 

 درخواستی مطابق مشخصات فنی و خصوصی  خطشنهاد دهندگان می توانند عالوه بر پی

 با نشان تجاری مورد نظر خود که از لحاظ مشخصات فنی با نمونه معرفی شده خطپیوست، 

ه مناقص در قالب معرفی شده مطابقت داشته را معرفی و اسناد و پیشنهاد مالی مربوط به آن را

 اصلی در پاکت های مربوطه جهت بررسی قراردهند.پیوست اسناد درخواست  به

  پیوست  خط مورد درخواست با مشخصات فنیالزم به ذکر است پیشنهاد ها می بایست لزوما

ه اسناد مناقصه را شامل گردد در غیر این صورت ارائه هرگونه پیشنهاد متفرقه به منزل

 دد.می گرانصراف تلقی  و موجب حذف شرکت مناقصه گر از  مناقصه 

عدن سنگ آهن م -کیلومتری شهرستان ابرکوه 50ی اسفند آباد در پس از روستا -یزد محل تحویل کاال: -3

 شرکت راهبران فوالد اصفهاناسفندار، 

 شرکت راهبران فوالد اصفهانمناقصه گزار:  -4
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که باید  0،000،000،0041 با مبلغمبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  -5

 ذیل به مناقصه گزار تسلیم گردد: رت هایبه یکی از صو پاکت الفتضمین مربوطه در 

 معتبر بانکی به نفع کارفرما) دارای حداقل سه ماه اعتبار( نامهضمانت -

 درج گردد. "انشرکت راهبران فوالد اصفه"،نام کارفرما یا عنوان دستگاه اجرایی نامهضمانتدر صورت ارائه  :1 تبصره

 )دارای حداقل سه ماه اعتبار(در وجه شرکت راهبران فوالد اصفهانبانکی معتبر چک  -

 خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی و به شکل مؤسساتدولتی و یا  هایبانکاوراق مشارکت صادره از سوی  -

 نامبی

بق بانکی باید ط هاینامهمانتضبر آن  عالوه وماه پس از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده  3فوق باید  هایتضمینمدت اعتبار 

مخدوش،  هایسپرده،ردهتضمین برای معامالت دولتی تنظیم شود. به پیشنهادهای فاقد سپ نامهآئینمطابق  موردقبول هایفرم

 یا شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. بانکیبین  چککمتر از میزان مقرر،  هایسپرده

انجام  نامهانتضم،تضمین شرکت در مناقصه برنده اول و دوم تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم پس از گشودن پیشنهادهای قیمت

 .گرددمیمسترد  پیشنهاددهندگانسایز  تضمین وکارفرما نگهداری  وسیلهبهتعهدات 

 .روز اعتبار داشته باشد 10زمان مهلت نهایی تسلیم ، حداقل پیشنهادها باید از  : اعتبار پیشنهاد -6

 شرکت راهبران فوالد اصفهان.واحد بازرگانی و امور قراردادهای  اه نظارت:دستگ -7

 .باشدمی  پس از عقد قرارداد ماه 6 حداکثر مدت تحویل  مدت تحویل کاال: -8

 07/07/1400رخ ( مو16:00پیشنهادها، باید حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت  مهلت و نشانی تسلیم پیشنهادها: -9

وق ف از تاریخ  که بعد پیشنهادهاییود. شرکت راهبران فوالد اصفهان تحویل داده ش و امور قراردادهای نیبه دپارتمان بازرگا

 تسلیم گردد،دریافت نخواهد شد.

محل  در 10/07/1400 تاریخ  پیشنهادهای واصله در هایپاکت :مناقصه هایپاکتساعت و تاریخ بازگشایی  -10

 هان گشوده خواهد شد.کمیسیون معامالت شرکت راهبران فوالد اصف

که قبل از انتخاب مناقصه گر یا واگذاری قرارداد،  داردمیمناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ  حق بررسی: -11

از سوی مناقصه گر را بررسی کند و مناقصه گر با تسلیم پیشنهاد این حق بررسی را از سوی  شدهفراهماطالعات  وسقمصحت

شرکت مناقصه شرکت و مقررات مناقصه خواهد بود و  معامالت نامهآیینقبول کلیه مواد  منزلهبهو  پذیردمیمناقصه گزار 

 گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
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ه تصویر شناسه ملی و ارائ هارائنسبت به  بایستمیدر مناقصه  کنندگانشرکت: حقوقی مدارک وارائه شناسه ملی  -12

تبر تا غییرات در روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضای مجاز) معآگهی آخرین ت-اسنامهشرکت شامل اس مدارک حقوقی 

 ( در پاکت )ب( همراه با اسناد مناقصه ارائه نماید.هاپاکتتاریخ بازگشائی 

 بود. نخواهد استردادقابلتضمین شرکت در مناقصه  جزبه شدهتحویلمدارک  استرداد مدارک: -13
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 شرکت در مناقصه کلیات و شرایط: 2ه فرم شمار

وابق می بایست رزومه کاری و س شرکت کنندگان در مناقصهکلیه  جهت شرکت در مناقصه: موردنظرصالحیت  -1

 نمایند.را جهت تایید صالحیت شرکت در مناقصه  ارائه  خود

ر پاکت ب دصه اسناد مناق یضمیمه بایستمیصالحیت  تائیدمربوط به  مثبتِالزم به ذکر است مدارک 

 در غیر این صورت پاکت ج بازگشایی نخواهد شد. گیرد قرار

امل ش مهرشده وته در مناقصه باید پیشنهاد خود را در پاکت سربس کنندگان شرکتمناقصه:  هایپاکتنحوه تکمیل  -2

( جمت )پاکت قیاسناد و مدارک مناقصه و ارزیابی )پاکت ب( و پیشنهاد  –تضمین سپرده شرکت در مناقصه )پاکت الف( 

 د. در غیر این صورت آنتنظیم و در موعد مقرر به شرکت مناقصه گزار تسلیم نمای 2و به ترتیب جدول فرم شماره  باشدمی

 پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

و بدون  صراحتبه ذکرشده 2را که در جدول فرم شماره  مدارک وپیشنهاددهنده باید تمام اسناد : هاپیشنهادصراحت  -3

ای تعهدآور مضاء)مهر و امضتکمیل، تنظیم و مهر و ا خوردگیقلمقید و شرط و بدون تغییر،حذف،ابهام، خدشه و عیب، نقص و 

 خواهد شد. ود تلقیپیشنهاددهنده( نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مرد

در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت  تجدیدنظرزار حق تغییر،حذف،اصالح یا مناقصه گ الحاقیه ها و اصالحات: -4

مناقصه از  هایپاکتروز قبل از افتتاح  2 و اگر چنین موردی پیش آید مراتب حداکثر تا داردمیپیشنهادها برای خود محفوظ 

لذا کلیه  شودمی رسانیاطالع یا ارسال نامه الکترونیکی به شرکت مناقصه گر www.raahbaran.comطریق سایت 

نسبت به کنترل بخش مناقصات سایت فوق اقدام نمایند و در صورت هرگونه اعمال تغییر از سوی  بایستمیمناقصه گران 

ح در اسناد و مشخصات مستلزم یا اصال تجدیدنظرممکن است  ازآنجاکهمناقصه گزار مطابق آخرین اصالحات اقدام نمایند. 

را با اعالم در  پیشنهادهادریافت  مهلتآخرین  تواندمیباشد در این صورت دستگاه مناقصه گزار  هاقیمتتغییر مقادیر و یا 

 در پیشنهاد خود را داشته باشند الزم تجدیدنظرآنان فرصت کافی برای اصالح و  کهنحویبهبه تعویق اندازد  الذکرفوقسایت 

به ذکر است الحاقیه )ها( جزء الینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد.چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیه)ها( مزبور 

 انجام تغییرات و اصالحات الزم بنماید. منظوربهباشد پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد را  شدهتسلیم

 نمایدمی ائیدتناقصه گر الیات و غیره به عهده مناقصه گر خواهد بود و ماعم از بیمه،م قانونی کسورکلیه کسورات قانونی:  -5

 ست.ام نموده ایمت اقدکه قبل از ارائه قیمت بررسی الزم را معمول داشته و با لحاظ کلیه کسورات قانونی نسبت به ارائه ق

http://www.raahbaran.com/
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تضمین انجام  عنوانبهارداد را )ده درصد( مبلغ کل قر%10برنده مناقصه بایستی تضمینی معادل  تضمین انجام تعهدات: -6

 عقدط یکی از شرو به کارفرما بسپارد.سپردن این تضمین مذکور تائید مورد ت هایصوربه تعهدات قبل از انعقاد قرارداد 

 با برنده مناقصه خواهد بود. قرارداد

نوشته  یشنهادپبرگ  رقم پیشنهاد قیمت برای کل کاال باید به عدد و به حروف در نحوه ارائه برگ پیشنهاد قیمت: -7

ن مبالغ ده اختالف بیمالک عمل خواهد بود. در صورت مشاه شدهنوشتهشود برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف 

  به حروف معتبر خواهد بود. شدهتعیینبه حروف و به رقم، مبلغ  شدهتعیین

 انجام تضمین پردهس ارائه به نسبت کارفرما ابالغ از پس روز 7 تا حداکثر باید مناقصه برنده وظایف برنده مناقصه: -8

 7 تا کارفرما دصالحدی و مناقصه برنده درخواست صورت در مدت )این .نماید اقدام خود پیشنهادی قیمت اساس بر تعهدات

 صه بدونمناق در شرکت تضمین الذکرفوق موارد از یک هر و عدم رعایت   صورت  این غیر در باشد(می تمدید قابل دیگر روز

 ندارد. اعتراضی گونههیچ حق گر مناقصه و شودمی ضبط کارفرما نفع به قضایی تشریفات هیچ

 مناقصه توسط تعهدات انجام تضمین تسلیم و قرارداد امضای تاریخ تا بابت این از دوم و اول نفر مناقصه در شرکت تضمین :2 تبصره

 .شد خواهد تمدید صهمناق برنده هزینه به لزوم صورت در و نگهداری گزار

 که دهدمیحق  گزار ناقصهم به تعهدات انجام تضمین تسلیم یا قرارداد امضای در او غیرموجه تأخیر یا مناقصه برنده امتناع :3 تبصره

 نای چنانچه شودمی ابالغ دوم نفر به مراتب شرایطی چنین در و خود ضبط نماید نفع به را مناقصه در شرکت تضمین به مربوط وجوه

 .شد ضبط خواهد  زارگ مناقصه توسط باال شرح به نیز او  مناقصه در شرکت تضمین نماید عمل خود تعهدات به نتوانند پیشنهاددهنده

 شد. خواهد منعقد کاری روز 15 مدت ظرف  مناقصه برنده با قرارداد :با برنده مناقصه قرارداد عقد زمانمدت -9

 نفر برنده با وی یپیشنهاد قیمت تفاوت که شودمی اعالم شرطی به دوم یبرنده  :شرایط تعیین برنده دوم مناقصه -10

 .باشد مناقصه در شرکت تضمین مبلغ از کمتر اول

 اقصهمن دوم و اول نفرات تعیین از پس :شرایط آزادسازی تضمین شرکت در مناقصه سایر مناقصه گران -11

 شودمی مسترد اداری مراحل انجام از بعد بعدی نفرات مناقصه در شرکت تضمین

به مبلغ  کارفرما مورد تائید نامهضمانتاخذ  قبالدر را مبلغ اولیه قرارداد  %50کارفرما می تواند تا سقف  :پرداختپیش -12

برگشت بوده و از تاریخ صدور به مدت قرارداد معتبر و قابل تمدید پرداخت که بدون شرط و غیرقابلبرابر جمع پیش 1.5

الی ارائه بسته پیشنهاد م نماید.مناقصه گر می بایست نحوه پرداخت پیشنهادی خود را درپرداخت  در وجه فروشنده باشد،می

 نماید.
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 شرکت معامالت نامهآیین و مناقصات برگزاری قانون اساس بر مناقصه دوم و اول برندگان نحوه تعیین برنده مناقصه: -13

 .شوندمی تعیین اصفهان فوالد راهبران

 در شرکت تضمین صالتا تائید صورت در و باز مناقصه کمیسیون اعضای توسط الف پاکت ابتدا مناقصه برنده تعیین منظوربه

 ب و ج هایپاکتالف، پاکت نامهضمانت اصالت تائید عدم صورت در.)شد خواهد اقدام ب هایپاکت بازگشایی به نسبت مناقصه

 کمدار و اسناد ابی فنیو ارزی بررسی، مشاهده ی بازرگانی جهت از تشکیل کمیته فن پس( شد نخواهد بازگشایی مذکور کنندهشرکت

 کمیسیون عضایا سپس. شد خواهد اقدام( قیمت پیشنهاد)ج پاکت بازگشایی به نسبت،  صالحیت تائید و بررسی ب پاکت در موجود

 با توجه به ارزیابی قیمت ترینناسبم تعیین و هاپیشنهاد بودن عادالنه گرفتن نظر در با و پیشنهادی هایقیمت مقایسه با مناقصات

 .نمود دخواهن انتخاب را مناقصه برنده دوم و اول نفرات ،پیشنهادشده هایقیمتکمیته فنی و بازرگانی و همچنین 

 (لزوم صورت در)ددهندگانپیشنها مالی با ارزیابی مناقصه دوم و اول نفر برنده اعالم قیمت: ترینمناسبمالک تعیین  -14

 رعایت با و ،و بازرگانی در کمیته فنی آن فنی مبانی بندیرتبهو  کنترل و تجزیه و قیمت در گرفته ورتص هایبررسی و

 بود. خواهد الزم موارد سایر ،فنی ومالی ارزیابی برای الزم هایروش

 مجاز نصاحبا رمه و امضاء به ممهور را مالی پیشنهاد و مناقصه اوراق کلیه باید پیشنهاددهنده امضای پیشنهادها: -15

 مهر تماماً آن از قسمتی حذف ای تغییر بدون داردمی دریافت کارفرما که از  را مناقصه اسناد کلیه باید پیشنهاددهنده. برساند

 نرسیده پیشنهاددهنده ایامض به مناقصه اسناد از قسمت چند یا یک کهدرصورتی. بنماید  گزار مناقصه تحویل و نموده امضا و

 اسناد تمامی چنانچه. شد خواهد تلقی پیشنهاددهنده طرف از مناقصه اسناد شرایط تمام قبول منزلهبه پیشنهاد تسلیم باشد

 پیشنهاد صورت این در مایدن آن را مهر و امضاء نامه نتوانند هم جلسه در حاضر نماینده و باشد امضا و مهر فاقد شدهارائه

 .دگردمی مسترد مربوطه نماینده به اسناد و تلقی مردود

 تصمیم مقابل. گردد تسلیم نامهدعوت بخش در شدهتعیین نشانی به باید پیشنهاد محتوی هایپاکت ارسال پیشنهادها: -16

 مورد. گردد خذا و مطالبه( سال  و ماه روز، ساعت،)وصول  کامل تاریخ قید با رسید باید پیشنهاد محتوی هایپاکت

 .داشت نخواهد مسئولیتی کارفرما نشود دریافت مقرر موقع در کهیدرصورت شود ارسال سفارشی پست با که پیشنهادهای

 نخواهد گردید. قیمت تفاوت و تعدیلهیچگونه  شامل  مناقصه این :التفاوتمابهتعدیل و  -17

 در کامل اطالعات متضمن باید شودمی داده گران مناقصه وسیلهبه که پیشنهادهایی وضع پیشنهادها و امضای آن: -18

 مضایا صاحبان وسیلهبه یدبا و بوده رادارند قراردادها و  تعهدآور  اسناد امضاء اختیار که کسانی نام و شرکا کلیه نام مورد

 .دش خواهد تلقی هاآن مفاد کلیه قبول منزلهبه مناقصه اسناد زیر امضای. شود امضا شرکت مجاز
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 ایهزینه گونههیچ کارفرما و بود خواهد گر ناقصهم عهده به پیشنهاد تهیه با مرتبط هایهزینه کلیه پیشنهاد: هایهزینه -19

 .کرد نخواهد بازپرداخت او به است شده آن متحمل خود پیشنهاد تهیه برای پیشنهاددهنده که را

 انتقال حق د،قراردا عقد  بر مبنی کار دستور وصول و مناقصه در شدن برنده از پس گر مناقصه حق انتقال به غیر: -20

 .ندارد دیگر حقیقی یا حقوقی اشخاص یا شخص به را تعهدات
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 مناقصه هایپاکت:مدارک مندرج در 2جدول فرم شماره

 محتویات پاکت نام پاکت ردیف

 تضمین شرکت در مناقصه .1 پاکت الف 1

 پاکت ب  2

 به صورت مهر و امضا شده 6و  2و1فرم های شماره  .1

 (هاپاکت بازگشایی زمان رد معتبر)مجاز امضای دارندگان تغییرات آخرین آگهی .2

 نآخری آگهی با مطابق شرکت امضای صاحبان محضری امضای گواهی( 8 شماره فرم) .3
 گران مناقصه مجاز امضای دارندگان ملی کارت و شناسنامه تصویر و تغییرات

 اساسنامه تصویر .4

 مدارک و اداسن و مقررات از ناشی هایمسئولیت موردپذیرش در نامه( 3 شماره فرم)  .5
 مناقصه به مربوط قرارداد و مناقصه ومیعم

 ساخت، نصب و راه اندازی بندیزمان جدول( 5 شماره فرم) .6

 ی موضوع مناقصه کاال گارانتی( 7 شماره فرم) .7

 گر مناقصه با تماس اطالعات( 9 شماره فرم) .8

 کلیه) پیشنهاددهنده امضای و مهر با و مستندات با خصوصی و فنی مشخصات .9
 (صفحات

 جهت باید  اقتصادی شماره فاقد حقوقی اشخاص مالیاتی، مودیان نامتثب گواهینامه .10
 .نمایند  نامثبت و مراجعه مالیاتی واحدهای و هااداره به  اقتصادی شماره اخذ

 گزار مناقصه رفط از بعداً الحاقیه و زمینه هنوز و مناقصه به مربوط مدارک و اسناد سایر .11
 .است شدهارسال

  صالحیت تائید در دال مدارکی .12

 مناقصه به مربوط اقالم مشخصات .13

 گر مناقصه ملی شناسه .14

 امضاشده و مهر آن صفحات کلیه که نامهموافقت و کامل صورتبه مناقصه اسناد دفترچه .15

 اقالم از یک هر به مربوط و دیتا شیت ها استانداردهای تصویر .16

 جزء3( در4پیشنهاد قیمت)فرم شماره  پاکت ج 3
 پاکت ج    -3ب  پاکت -2اکت الف پ-1پاکت حاوی سه  پاکت اصلی 4

 انتهای اسناد چسبانده شود. شدهتکمیلپاکت باید جداول  3این  روی بر
 کهطوریبه  کنند رعایت ار 2 شماره جدول در شدهنوشته ترتیب و دهد ارائه زونکن یک در را  ب پاکت  اسناد است موظف گر مناقصه: مهم بسیار نکته

 .ستا الزامی ترتیب این ارائه. بگیرد قرار زونکن  درروی بازگشایی هنگام در( معتبر)مجاز امضای دارندگان اتتغییر آخرین آگهی
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 : 3فرم شماره 

 قرارداد و مناقصه عمومی مدارک و مقررات از ناشی هایمسئولیت موردپذیرش در تعهدنامه

 معدن سنگ آهن  اسفندار 2خرید، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرآوری   : مناقصه به مربوط

 5080/002/00شرکت راهبران فوالد اصفهان به شماره 

 متن از پیشنهاددهنده این کامل اطالع دهندهنشان را آخرین در پیشنهاددهنده مجازی امضای که نمایدمی تائید  وسیلهبدین

 رایطش و  قرارداد نمونه مانند مدارکی و اسناد لیطورکبه و صادره هایبخشنامه ،هادستورالعمل ،هانامهآیین مصوبات، قوانین،

 .باشدمی آن جرایا و قرارداد و مناقصه این با ارتباط در نحو هر به که جاری مقررات سایر و آن در مندرج خصوصی و عمومی

 

 : تاریخ

 : خانوادگی نام و نام

 : تعهدآور مجاز امضای و شرکت مهر 
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 پیشنهاد قیمت: 4فرم شماره 

 "فرم الف "

 )ریال(قیمت کل پیشنهادی )ریال( قیمت واحد پیشنهادی تعداد  دستگاهشرح  ردیف

   1 طراحی خط فرآوری 1

   1 خرید تجهیزات خطهزینه  2

   1 خط فرآوری ساختهزینه  3

   1 هزینه حمل و بارگیری 4

   1 هزینه نصب و راه اندازی 5

   1 هزینه آموزش 6

  تاریخ پیشنهاد

 

 مورداستفادهتجهیزات   (Part list) و برند ف است نسبت به تهیه لیست مشخصات مناقصه گر موظ"

 قیمت اقدام نماید بدیهی است در صورت عدمو ضمیمه نمودن آن به فرم پیشنهاد  خط فرآوریدر 

 "ارسال لیست مذکور، قیمت پیشنهادی فاقد اعتبار است
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 پیشنهاد قیمت: 4فرم شماره 

 : قیمت کلی"بفرم  "

 شرح  ردیف
 )ریال(کل  قیمت

  به حروف به عدد

   هزینه طراحی خط فرآوری 1

   هزینه خرید تجهیزات خط 2

   هزینه ساخت خط فرآوری 3

   هزینه حمل و بارگیری 4

   هزینه نصب و راه اندازی 5

   هزینه آموزش 6

 م پیشنهادهای مناقصهروز پس از پایان مهلت تسلی 15 اعتیار قیمت پیشنهادی

  تاریخ پیشنهاد

 افزودهارزشداخت به همراه گواهی پر و فاکتور رسمی در صورت ارائه بارنامه معتبر تنها افزودهارزشمالیات بر  "

 "است پذیرامکان فروشنده
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 پیشنهاد قیمت: 4فرم شماره 

 : نحوه پرداخت"دفرم  "

 "ارائه نماید. قالب مدنظرخودادی را درمناقصه گر می بایست نحوه پرداخت پیشنه"
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 : پیشنهاد قیمت4فرم شماره 

 : قیمت جزئی"ج فرم "

ه نشاده کارفرماا دیاد پیمانکار موظف بوده جداول ذیل را بطور کامل و شفاف و خوانا تکمیل نموده و هر آیتمی در اجرای کار وجود دارد که توسط

 ر انجاام شاود.عملیاات و تاامین تجهیازات تاا راه انادازی کامال توساط پیمانکاا 100تا 0چون در نظر می باشد است به این جدول اضافه نماید. 

 مشخصات قید شده در این جدول عینا در قرارداد لحاظ میگردد(.)

 قیمت )میلیون ریال( مشخصات فنی که توسط پیمانکار تکمیل میگردد تعداد نام تجهیز یا خدمات ردیف

تاان در  150ا ظرفیااتفیاادر کااوهی باا 1

 ساعت

1   

   1 110*90سنگ شکن فکی  2

هیدروکن سوپر یور )آب خنک با کلیاه  3

 تجهیزات جانبی به طور کامل(

1   

ا کلیاه با)آب خنک  6.5-36هیدروکن  4

 تجهیزات جانبی به طور کامل(

2   

کلیااه  )آب خنااک بااا 2-36هیاادروکن  5

 تجهیزات جانبی به طور کامل(

2   

   2 مینی و بونکرفیدر ز 6

طبقاه باا  2متار ) 6*1.5سرند ویباره  7

 توری(

3   

متر قطر  2جدا کننده مغناطیسی طول  8

  1گوس  700سانتی متر با شدت  90

   

متر قطار  2جداکننده مغناطیسی طول  9

 1گوس  1200سانتی متر با شدت  90

   

  جمع کل )ریال(
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت )میلیون ریال( فنی که توسط پیمانکار تکمیل میگرددمشخصات  تعداد نام تجهیز یا خدمات ردیف

    ساخت تابلوهای فرمان و کنترل  1

    کابل کشی 2

گاالوانیزه گارم  1.5نصب سینی کابال از ورق  3

 جهت کابل کشی هوایی

   

  جمع کل )ریال(
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 

 

 

 

 قیمت )میلیون ریال( یل میگرددمشخصات فنی که توسط پیمانکار تکم تعداد نام تجهیز یا خدمات ردیف

   3 متر 10به طول  100نوار نقاله عرض  1

   4 متر 18طول  100نوار نقاله عرض  2

   1 متر  12متر به طول 100نوار نقاله عرض  3

   1 متر 12طول  80نوار نقاله عرض  4

   7 متر 16طول  80نوار نقاله عرض  5

   1 متر20طول  80نوار نقاله عرض  6

   1 متر20طول  100نوار نقاله عرض  7

   1 متر 8طول  100نوار نقاله عرض  8

   4 متر 10به طول  80نوار نقاله عرض  9

  جمع کل )ریال(
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 

رد. به نصب در اختیار پیمانکار قرار میگیگوس در معدن موجود بوده که جهت  3000دستگاه سپراتور  : 4تبصره

 گوس آورده نشده است. 3000همین دلیل در لیست تجهیزات برای تامین سپراتور 

 : مبنای مقایسه و انتخاب پیمانکار مشخصات فنی اعالم شده و نوع متریال پیشنهادی می باشد.5تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت )میلیون ریال( مشخصات فنی که توسط پیمانکار تکمیل میگردد تعداد نام تجهیز یا خدمات ردیف

    انتقال تجهیزات )هزینه حمل( 1

    هزینه جرثقیل 2

    نصب جرثقیل 3

    آهن آالت مورد نیاز نصب 4

    راهاندازی و آموزش پرسنل 5

    هزینه بیمه و کسورات  6

سایر هزینه ها )شامل عزینه تهیه نقشاه و فلاو  7

 شیت خط(

   

  جمع کل ) ریال(
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 تحویل کاال بندیزمانجدول : 5فرم شماره 

 زمان تحویل پیشنهادی زمان تحویل مدنظر کارفرما دستگاهشرح  ردیف

  یک ماه طراحی خط فرآوری 1

  روز 20 خرید تجهیزات خط 2

 ساخت خط فرآوری 3
  دو  ماه 

  روز 7 حمل و بارگیری 4

  روز 63 نصب و راه اندازی 5
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 و تحویل کاال بندیبستهنحوه : 6فرم شماره 

 الم نماید.، حمل، تخلیه و تحویل موضوع مناقصه را در جدول پیشنهادی خود اعبندیبستهوه مناقصه گر بایست نح
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 و خدمات پس از فروش گارانتی: 7فرم شماره 

 خدمات پس از فروش و هزینه  شرایط ،  مدت مدت و شرایط گارانتی شرح کاال ردیف

   خط فرآوری سنگ آهن 1
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 هاآنو شکل امضای  کنندهشرکتمعرفی دارندگان امضای مجاز : 8اره فرم شم

به شماره  سنگ آهن معدن  2خرید، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرآوری   : مناقصه به مربوط

5080/002/00 

 اصفهان فوالد راهبران محترم شرکت

 سمت/تمباس......... ..............................شرکت زمجا امضای اندارندگ................. .................................................جانباناین/جانباین

 برگزاری پروسه در تبرعم........... ..............مورخ ییراتتغ آخرین آگهی مطابق شرکت در  ...............................................................های

 اسناد هایبرگه کلیه  ذیل در رهمدی هیات مجاز امضای دارندگان امضای شکل که نماییممی تائید  قرارداد انعقاد  زمان تا مناقصه

 این خالف کهدرصورتی و باشدیم معتبر قرارداد انعقاد زمان تا مناقصه برگزاری زمان در و باشدمی زیر جدول مطابق  شدهارائه

 .گیردمی عهده بر کامل صورتبه را آن عواقب و مسئولیت و بوده ذیصالح مراجع کلیه در گوپاسخ شرکت این شود ثابت موضوع

 ملی کد خانوادگی نام ونام  سمت در شرکت ردیف
شکل امضای مجاز معتبر 

 دارندگان امضای مجاز
 شماره تلفن تماس)همراه(

      

      

      

      

 مجاز امضای دارندگان لیم کارت و شناسنامه تصویر و محضری امضای گواهی و فرمایید تکمیل جزئیات با و دقیق در را فرم این لطفاًتذکر:  

 .گردد آن ضمیمه گران مناقصه
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 اطالعات تماس مناقصه گر: 9فرم شماره 

  نام شرکت 1

2 
دارندگان حق  نام و سمت  دارنده/

 امضا طبق آگهی آخرین تغییرات
 

  آدرس دقیق شرکت 3

  ستیکد پ 4

  شمارهپیششماره تلفن ثابت با  5

  شماره همراه 6

  تلفکس 7

  پست الکترونیکی 8

نام، کد شعبه و آدرس بانک طرف  9

 حساب شرکت جهت ارائه تضمینات
 

  کد اقتصادی شرکت 10

  شناسه ملی شرکت 11

  رمف این. دهد ارائه ذکرشده ترتیب قمطاب، اسناد همراه به و دهنمو تکمیلباال را  جدول در شدهخواسته اطالعات بایستمی گر مناقصهتذکر:  

 .فرمایید دقت آن تکمیل در لذا  بود خواهد گزار مناقصه آتی مکاتبات مالک
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 :1پیوست شماره 

 مشخصات فنی و خصوصی

 بوده ضمیمه عنو رحش با و(  فنی مشخصات-1 شماره پیوست)مناقصه اسناد پیوست در مناقصه موضوع خصوصی و فنی مشخصات

 این در شدهخواسته داتمستن تهیه با و گردد  امضا مهرو و  رعایت تکمیل، مطالعه، محترم پیشنهاددهنده توسط بایستمی که

  .گیرد قرار  ب پاکت در 2 شماره فرم جدول ترتیب به و مناقصه اسناد همراه  مشخصات

 

  خواستی مطابق مشخصات فنی و در خط فرآوریپیشنهاد دهندگان می توانند عالوه بر

با نشان تجاری مورد نظر خود که از لحاظ مشخصات فنی با  خط فرآوریخصوصی پیوست، 

ر قالب پیشنهاد مالی مربوط به آن را دنمونه معرفی شده مطابقت داشته را معرفی و اسناد و 

سی معرفی شده مناقصه به پیوست اسناد درخواست اصلی در پاکت های مربوطه جهت برر

 قراردهند.

  مل     پیوست اسناد مناقصه را شا مشخصات فنیالزم به ذکر است پیشنهاد ها می بایست لزوما 

حذف  گردد در غیر این صورت ارائه هرگونه پیشنهاد متفرقه به منزله انصراف تلقی  و موجب

 شرکت مناقصه گر از  مناقصه می گردد.
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 : پاکت اصلیهاپاکتفرم رویه 

 شدهمشخصاز بریدن از محل  پس وموظف است اطالعات این جدول را تکمیل نموده  ددهندهپیشنها

 بر روی پاکت اصلی خود بچسباند

 

 پاکت اصلی               5080/002/00خرید، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرآوری سنگ آهن به شماره موضوع مناقصه: 

 نام گیرنده:

شرکت راهبران فوالد 

 اصفهان

خیابان نظر -درس گیرنده: اصفهانآ

-ه استیفنکوچه نمازخان-غربی

دپارتمان  -طبقه اول -ساختمان توکا

 بازرگانی شرکت راهبران فوالد اصفهان 

 81757- 94161کد پستی:

 تلفن  گیرنده:

031-36240835 

031-36271593 

شماره ثبت در دبیرخانه 

شرکت راهبران فوالد 

 اصفهان:

 

 تلفن  فرستنده: رستنده:آدرس ف نام فرستنده:

 

 صادرشدهشماره رسید 

 اخذ اسناد مناقصه:

محل امضای اعضای 

 کمیسیون مناقصه:

    

 

 

 

 

 



زی خط فرآوری نصب و  خرید، ساخت،مناقصه                                                                                                                                                                                                               شرکت راهبران فوالد اصفهان رسنگ آهن  معدن  2 راه اندا                5080/002/00مناقصه:                                                                                                                  اسفندا

 24/06/1400:انتشاراتریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         24از       26صفحه   
 

 

 

 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 : پاکت الف : تضمین شرکت در مناقصههاپاکتفرم رویه 

 شدهمشخصاز بریدن از محل  پس وموظف است اطالعات این جدول را تکمیل نموده  پیشنهاددهنده

 خود بچسباندبر روی پاکت الف 

 

 

 

 پاکت الف               5080/002/00خرید، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرآوری سنگ آهن به شماره موضوع مناقصه: 

 نام مناقصه گزار:

شرکت راهبران فوالد 

 اصفهان

 نام مناقصه گر:

 
 محتویات پاکت: تضمین شرکت در مناقصه

محل امضای اعضای 

 کمیسیون مناقصه:
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 : پاکت ب : اسناد و مدارک شرکت در مناقصههاپاکتفرم رویه 

 شدهمشخصاز بریدن از محل  پس وموظف است اطالعات این جدول را تکمیل نموده  پیشنهاددهنده

 بر روی پاکت ب خود بچسباند

 

 

 

 پاکت ب               5080/002/00خرید، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرآوری سنگ آهن به شماره موضوع مناقصه: 

 نام مناقصه گزار:

شرکت راهبران فوالد 

 اصفهان

 نام مناقصه گر:

 
 محتویات پاکت: اسناد و مدارک شرکت در مناقصه

محل امضای اعضای 

 کمیسیون مناقصه:
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 : پاکت ج : اسناد و مدارک شرکت در مناقصههاپاکتفرم رویه 

 شدهمشخصاز بریدن از محل  پس وعات این جدول را تکمیل نموده موظف است اطال پیشنهاددهنده

 بر روی پاکت ج خود بچسباند

 

 

 

 پاکت ج               5080/002/00خرید، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرآوری سنگ آهن به شماره موضوع مناقصه: 

 نام مناقصه گزار:

شرکت راهبران فوالد 

 اصفهان

 نام مناقصه گر:

 
 یات پاکت: پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصهمحتو

محل امضای اعضای 

 کمیسیون مناقصه:
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 

 

 

 

 

 1پیوست شماره 

 مشخصات فنی و خصوصی
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 

 

 

 شرح ردیف

 مشخصات

 مشخصات

 قیمت پایه به ازای هر تن

 تن بر ساعت  150 ظرفیت ورودی 1

 سانتی متر در نظر گرفته شود 60سنگ انفجاری با ابعاد زیر  خوراک ورودی 1

 مراحل فرآوری 3

ردایش شود، سپس خروجی سننگ خ110*90ماده معدنی بوسیله یک دستگاه سنگ شکن فکی ترجیحا

 2شکن فکی بوسیله شوت روانه یک دستگاه هیدروکن سنوپر ینور گنرددر خروجنی سنوپر ینور بوسنیله 

ر زمیننی متر( رواننه فیند 18متر و دیگری حدود 8سانتی متر )یکی حدود  100دستگاه نوار نقاله عرض 

ا ینن فیندر رودر به راحتنی بتوانند اگردد ر در پشت فیدر زمنی دیوار بتنی در نظر گرفته شده است که ل

اننه دو متنر رو 18بنه ونوت تقری نی  100تغذیه کندر بار خروجی فیدر زمینی بوسیله نوار نقالنه عنرض 

 10به ووت تقری نی  100ار دو هیدروکن توسط نوار نقاله به عرض بمیگرددر  5/6-36دستگاه هیدروکن 

را به  متر محصوت خردایش شده 20ووت تقری ی به  100متر جمع آوری شده و به یک نوار نقاله عرض 

دا میلنی متنر جن 0-25متر بوده و با این دستگاه فراکسیون  6*5/1سرند انتقات می دهد ر سرند انتخابی

 میلی متر روانه فیدر زمینی می شودر 25شده و ذرات با ابعاد درشت تر از 

متنر بنه ینک دسنتگاه  18ی بنه ونوت تقری ن 100سرند با یک دستگاه نوار عنرض  mm0-25محصوت 

بخنش  وگوس پیش فرآوری را انجام می دهد  3000گوس انتقات داده می شودر سپراتور  3000سپراتور 

لنه در درصد وزن خوراک ورودی خط بعنوان باو 35اعظمی از باوله در این قسمت جدا می شودر حدود 

 این مرحله جدا شده و روانه سد باوله میگرددر

یننی یک دستگاه فیدر زم m5/1*6گوس در یک مدار بسته با دو دستگاه سرند، 3000محصوت سپراتور 

 6یلی متر کاهش می یابدر خروجی سرندها خوراک با ابعاد زینر م 6به زیر  2-36و دو دستگاه هیدروکن 

ازی شودر  مرحله فرآوری بوسیله جداکننده مغناویسی عیار س 2میلی متر بوده که در نظر می باشد وی 

رحله دوم بنا انتخاب شود و باوله این سپراتور روانه سپراتور م 700سپراتور مرحله اوت با گوس محصوت 

وت و محصن %50با عینار تقری نی  1گوس( محصوا درجه  700گوس شود ر محصوت سپراتور مرحله اوت )

ای می باشندر کلینه خروجنی هن %40با عیار تقری ی  2گوس( محصوت درجه 1200سپراتور مرحله دوم )

 متر پیش بینی شودر 16به ووت  80پراتورها با نوار نقاله به عرض س
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 

 

 پیشنهادی مناقصه گر توضیحات برند شرح کاال ردیف

  میل 10فیدر کوهی ابتدای خط و فیدرهای زمینی حداقل  عمومی ضخامت ورق بدنه کلیه فیدر 1

ها  ، بونکرها و شوت درهایف یشیسا یدر قسمت ها عمومی الینر ضد سایش 2

 شودر یم ینیب شیپ ضیقابل تعو شیضد سا نریال

 

   فک ایران فک 3

مهیار سنگ شکن  هیدروکن 4

یا سنگ شکن 

 پارسه

همگی آب خنک بوده و از چیلر جهت خنک کردن 

 آب مدار استفاده شودر

 

 

   کره ای یا ترکیه ای به باال EP 600الستیک نوارها  5

  سنگین 80*40قووی   بدنه نوار نقاله ها 6

نیروی محرکه دینام گیربکس و  7

نحوه انتقات چرخ دنده و زنجیر و 

 زنجیر ها

  انتخاب شوند 120 

  یک ار مصرف 90قطر   رولیک ها 8

   چینی دینام ها 9

   پشتی ان یا اصفهان گیربکس 10

تجهیزات برقی مورد مصرف در  11

 تابلوها

   هیوندای

  مناسب با آمپر کل  خط هیوندای کلیدهای اتوماتیک 12

و انتخاب شمش ها متناسب با شرایط فنی بوده، تابل  شمش 13

 آب بندی بوده و رنگ استاتیک داشته باشدر

 

 

هادی بند برای سایز پایین و سیم کو سیم کافی  هدایت کابل 14

 کابل کرمان برای باال انتخاب شودر

 

استفاده نشود و فیدرها  unbalanceاز موتورهای   فیدر سپراتور 15

 از نوع فیدر وی ره )بالنگ( انتخاب شودر
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 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 

 

 

 تجهیزات

 توضیحات نام و مشخصات تجهیز

 توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد تنی  50 بونکر 1

 توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد تن در ساعت 150 کوهیفیدر  2

 ر محل معدن موجود و جهت نصب در اختیار پیمانکار قرارداده می شودد تن در ساعت 150 100*120سنگ شکن فکی  3

 در محل معدن موجود و جهت نصب در اختیار پیمانکار قرارداده می شود 13*36 هیدروکن سوپریور 4

 توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد 6.5*36 عدد( 2هیدروکن) 5

 ر تامین و نصب می گرددتوسط پیمانکا -1 تنی 30 عدد(2فیدر زمینی و بونکر) 6

 زامیاجرای دیوار بتنی قایم جهت ذخیره بار و شارژ توسط لودر ال -2

 در محل معدن موجود و جهت نصب در اختیار پیمانکار قرارداده می شود 2*36 عدد( 3هیدروکن) 7 است

 توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد 6*1.5 عدد(3سرند وی ره) 8

 توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد گوس 1200 متر 0.9*2سپراتور  9

 توسط پیمانکار تامین و نصب می گردد گوس 1000 متر 0.9*2سپراتور  10

 در محل معدن موجود و جهت نصب در اختیار پیمانکار قرارداده می شود گوس 3000 متر 0.9*2سپراتور  11

 دو متراژ متناسب با وراحی توسط پیمانکار تامین و نصب می گرد تعداد ووت وتعداد متناسب با وراحی CM 100نوارنقاله عرض  12

 CM 80نوارنقاله عرض  13

 

 

 

 دتعداد و متراژ متناسب با وراحی توسط پیمانکار تامین و نصب می گرد ووت و تعداد متناسب با وراحی

 تامین می گرددرکلیه آهن آالت مورد نیاز جهت پایه نوارها، شوت کشی و نصب تجیهزات توسط پیمانکار 

  

 

 

 

 

 



3000 Guss

800 Guss

1200 Guss

2*36

 Cone Crusher

6.5*36

 Cone Crusher

13*36

 Cone Crusher

100*120

Jaw Crusher

Tail

Tail

Fe=17%-20%

Tail

+25 mm

+6 mm

Conc2

Fe=35%-40%

Conc1

Fe=45%-50%

فلوشیت خط خردایش و فرآوری معدن اسفندار
شرکت راهبران فوالد اصفهان



3000 Guss

800 Guss

2*36

 Cone Crusher

6.5*36

 Cone Crusher

13*36

 Cone Crusher

100*120

Jaw Crusher

Tail

Tail

+25 mm

+6 mm

Conc2

Fe=35%-40%

Conc1

Fe=45%-50%

فلوشیت خط خردایش و فرآوری معدن اسفندار
شرکت راهبران فوالد اصفهان

Roll Crusher

1200 Guss

Tail

Storage

Line 1 Line 2



3000 Guss

800 Guss

1200 Guss

2*36

 Cone Crusher

6.5*36

 Cone Crusher

13*36

 Cone Crusher

100*120

Jaw Crusher

Tail

Tail

+25 mm

+6 mm

Conc2

Fe=40%

Conc1

Fe=45%-50%

فلوشیت خط خردایش و فرآوری معدن اسفندار
شرکت راهبران فوالد اصفهان

1200 Guss

Conc3

Fe=30%

Tail
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 یتعالباسمه

مایندگی آقایان به ن 19915به شماره ثبت  )سهامی خاص(راهبران فوالد اصفهان بین شرکت 27/06/1400در تاریخ  قرارداداین  

، خیابان به نشانی آدرس : اصفهان رهیمدئتیه رئیس  عنوانبهو اسداهلل اسدی  و عضو هیئت مدیره مدیرعامل عنوانبه سیدعلی صدری

به بعد  که از این031-36240835ا شماره تماس ب  81757-94161به کد پستی ساختمان توکافن، ه نمازخانه استیکوچنظر غربی، 

 ..................................... آقایان نمایندگی به....................به شماره ثبت ......................................  و شرکت طرفکیاز شودیمخریدار نامیده 

 به کد پستی ............................................................ :به آدرس رهیمدئتیه رئیس  عنوانبه ............................................ مدیرعامل و عنوانبه

 د. گردیماز طرف دیگر منعقد  شودیمامیده نروشنده فکه از این به بعد .............................. با شماره تماس ...................................

 :قرارداد: موضوع 1ماده 

 موضوع قرارداد عبارت است از: 

فوالد  شرکت راهبراناسفندار معدن سنگ آهن  ن در محلسنگ آه 2یخط فرآور یساخت، نصب و راه انداز د،یخر -1-1
و سیده فروشنده ر تیرؤبه  این مشخصات که 1رج در پیوست شماره و خصوصی مند مطابق با مشخصات فنی اصفهان
 . باشدیمتأیید ایشان  مورد

ی پیوست بر اساس کاالهای مورد سفارش و مشخصات فن فیزیکی صحیح و سالم و بدون نقص تحویل  و تخلیهحمل،  -2-1
و خریدار تا پیش  باشدیمده به عهده فروشن 2و طبق جدول زمانی پیوست شماره   1 شماره وستیپکه مشروح آن در 

 در محل سایت هیچ مسئولیتی در این باره ندارد. و نصب و راه اندازی از تحویل گیری فیزیکی

 یدهای مورد تأیدارداستانو مشخصات فنی اسناد و مدارک حاوی با  یستیبایم دقیقاً،موضوع قراردادکاالی فنی مشخـصات  :1تبصره 
 بررا  اردادموضوع قرالی کاد است ـده متعهـروشنـرارداد فــن قــه و بر اساس ایــور ( تطبیق داشتمذکی هاوستیپ)  خریدارشـرکت 
 خریدار تحویل نماید. به مشخصات فنی  اساس

و بدون  باشدیمآن مطلع  ی ناظر و نماینده خریدار که فروشنده از مفادهادستورالعملمشخصات فنی عمومی و استاندارد و  :2تبصره 
 .که در صورت روشن نبودن مشخصات ضمیمه مالک عمل خواهد بود باشدیمنمودن جزء اسناد قرارداد  ضمیمه

موضوع  نیأمت موارد جهت، تجهیزات و سایر  آالتنیماش، قطعات ، لوازم ، تعهدی نسبت به تهیه مواد اولیه  گونهچیار هیدخر :3تبصره
 د .نمواقدام خواهد  رخریدا تائیدو اخذ  توافقپس از حصول  مستقل طورهبو  اساس فروشنده رأساً براین قرارداد نداشته و

ات فنی اء فروشنده به همراه مشخصاستعالم بهمنطبق با  بایستمی موضوع قرارداددر  کاررفتهبهکلیه قطعات و تجهیزات  :4تبصره 
 باشد.  خریدار تائیدمورد  پیشنهادی

 مدت قرارداد -2ماده 

 اشد.می ب ماه 6فروشنده  معدن در محل قرارداد موضوع  قطعی  نفـوذ آن تـا تحـویلاز تاریخ رارداد مدت اجرای ق

  مدت زمان قرارداد بر اساس اعالم زمان جدول شماره         اسناد مناقصه می باشد.: 5تبصره

 



زی خط ف   قرارداد                                                                                                                                                                                )سهامی خاص(شرکت راهبران فوالد اصفهان                  24/06/1400اتریخ قرارداد:                                                                                                                                                                                                                                  رآوری سنگ آهنخرید، ساخت، نصب و راه اندا

               5080/002/00قرارداد: شماره                                                                                                                                                                                                                                         9از       2صفحه   

 

ر                                                        مهر و امضاء فروشنده                                                                                                                                                                                    مهر و امضاء خریدا

                                                                                                                                                                                            

 : مبلغ قرارداد:3ماده 

 . باشدیمروف( ح هب ریال .................................................)به عدد(، ) .................................................کل قرارداد برابر با  مبلغ  -1-3

در  و نوسانات بازار هاهنیهزنبوده و هرگونه حقوق و عوارض و سایر  و نرخ ارز  هامتیقمبلغ این قرارداد مشمول تعدیل : 6 تبصره

 قیمت منظور گردیده است.

 .باشدمیپیوست  3بق جدول شماره ط 1-1دربندمشروح  وع قراردادموضتفکیک قیمت  -2-3

 در است بدیهی. است ایشافز یا % قابل کاهش 25تا  توسط خریدار بر اساس تغییر در اقالم موضوع قرارداد قرارداد اولیه مبلغ -3-3

 .داشت نخواهد اعتراضی گونههیچ حق فروشنده صورت این

اد به مبلغ قرارد حل الحاقیه افزایشوجود آمده از م التفاوت بهه موضوع قرارداد، مابهدر صورت اضافه شدن اقالم درخواستی ب -4-3

 فروشنده پرداخت خواهد شد.

 :پرداختپیش: 4ماده 

 (عددریال)به .....................................................مبلغ در صورت موافقت خریدار  وبنا به درخواست فروشنده  .1-4

در قبال  پرداختشیپ عنوانبه( قرارداداز مبلغ کل  %30)به حروف( )معادل      ریال ...............................................................

بوده و از  برگشترقابلیغکه بدون شرط و  پرداختشیپبرابر جمع  1.5خریدار به مبلغ معادل  دیتائمورد  ضمانتدریافت 

 ، پرداخت خواهد شد.باشدیمقابل تمدید به هزینه فروشنده قرارداد معتبر و تاریخ صدور به مدت 

 .گرددیممسترد  ویبه  ،هتعهدات فروشندکامل و اجرایی شدن  راه اندازی خط و اعطای گارانتی ازپس اولیه  نامهضمانت : 7تبصره

 : نحوه پرداخت:5ماده 

و  فیزیکی تحویل ،حمل الباقی بعد از %20ایی و تائید ساخت خریدار و ساخت و بازدید نهمبلغ قرارداد بعد از  %50پرداخت   .2-5

وسط ت  مثبت  ک است و مدارخریدار و ارائه درخو معدندر محل  موضوع قراردادو اعطای گارانتی  ، تستراه اندازی نصب،

 د. اد می باشبر اساس قرارد خرید برگپس از تاریخ صدور  یک ماهرسمی ،  خرید برگفروشنده و صدور 

با شماره  ........................... نکنزد با ..................................................شماره  حساببه هاپرداختکلیه  .3-5

 اهد گرفت.وخ تصور ...............................................شرکت به نام ....................................................................شبا

 زمان تحویل کاال :6ماده 

 2ه پیوست شمار مطابق با جدول زمانی تحویل را  قراردادضوع موکه بر طبق شرایط فنی پیوست  گرددیمفروشنده متعهد  -1-6

 .  دینما داریخراز تاریخ انعقاد قرارداد تحویل  ماه 6حداکثر ظرف مدت 

و فروشنده با علم و اطالع از وجود کلیه مسائل و مشکالت که در  باشدینمقابل تمدید  جهوچیهبه تحویل کاال زمانمدت : 8تبصره

 اجرای قرارداد مؤثرند متعهد به انجام موضوع قرارداد حداکثر در ظرف زمان مقرر بوده است. زمانمدت
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 د گردید.عمل خواه12ا مفاد قرادادی مادهبمطابق ،  1-6صورت هرگونه تاخیر در انجام تعهدات بند   -2-6

 تحویلو نحوه محل  -7ماده 

کیلومتری  53واقع در  فروشندهمعدن کاالهای موضوع قرارداد در محل  فیزیکی و نصب و راه اندازی تحویل موقت -1-7

و  13مفاد مواد  و با رعایت کلیه کیلومتری 330کیلومتری شرق اسفندآباد در فاصله  7 جنوب شرق شهرستان ابر کوه،

 به قرارداد منضم گردیده است. 4نقشه محل وقوع معدن طی پیوست شماره .باشدمیقرارداد  14

 هایآسیبقص و نبدون عیب و و تحویل پیاده شده از وسیله حمل  صورتبهتحویل فیزیکی کاالهای موضوع قرارداد  -2-7

 .باشدیم کیلومتری جنوب شرق شهرستان ابر کوه 53در  داریخر در معدن مورد نظر احتمالی در طول حمل 

  ونقلحمل شرایط -8 ماده

 به خریدار رفط از حمل برنامه ، حمل آماده کاالی مشخصات دقیق ذکر و خریدار نماینده توسط  محموله تائید از پس 

  ، کاال ارسال با زمانمه.  شد خواهد ارسال شدهاعالم مقصد به کاالها و بارگیری فروشنده محل از اساس آن بر و اعالم فروشنده

 . نمود خواهد اقدام محموله مربوطه فنی هایگواهینامه اسناد ارسال به نسبت فروشنده

 نمایندگان  -9 هماد

 کنند. پس از مبادله قرارداد ، طرفین نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات ، به یکدیگر معرفی می -1-9

 در حکم، شودیمده ابالغ شده به وی ، به فروشننماینده خریدار،در محدوده اختیارات تفویض  لهیوسبهمدارکی که  و دستورها -2-9

ه نمـاینـد لهیوسبه ضاءشدهامو یا مدارک  شدهابالغابالغ خریدار است . بدیهی است با تغییر نماینده خریدار ،دستورهای 

 . باشدیمقبلـی، معتبر 

  آن  صفیهو ت نامه انجام تعهداتضمانت -10ماده 

را مبلغ کل قرارداد درصد 10 معادلخریدار  موردقبول نامهضمانتم تعهدات قرارداد،تضمین حسن انجا عنوانفروشنده به

 . دینمایمبدون قید و شرط، عندالمطالبه تسلیم خریدار  ضمانت عنوانبه

ینه با هز ریدارختمدید از سوی  بوده و قابلیتمعتبر  )اتمام گارانتی(مذکور بایستی تا پایان دوره ضمانت کاال نامهضمانت :9تبصره  

  فروشنده را دار باشد.

ق کاال و انطبا موقعبهحویل موکول به تشخیص خریدار مبنی بر انجام کلیه تعهدات فروشنده از حیث ت نامهضمانتاسترداد  :10تبصره 

 . باشدیمکاال و همچنین انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد  شدهارائهکامل آن با مشخصات و مدارک فنی 

 1پیوست شماره  بندینزماو یا طبق جدول  به هر نحوی قصور ورزد کاالی موضوع قراردادفروشنده در تحویل  کهدرصورتی :11 تبصره

روشنده ط نماید و فضب د وه نفع خبفروشنده را  نامهضمانتخریدار این اختیار را دارد که  اقدام ننماید، موضوع قراردادنسبت به تحویل 

 ر این باره را از خود سلب و ساقط نموده استحق هرگونه اعتراضی د
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 قانونی  راتکسو -11 ماده

  است.وشنده به عهده فر گرددیمهرگونه هزینه احتمالی تحت عنوان کسورات قانونی که به نحوی از انحا شامل این قرارداد  -1-11

پرداخت  دارمدت بر گواهی معت راههمسازمان امور مالیاتی به  تائیدرسمی مورد  خرید برگفروشنده موظف به صدور و ارائه  -2-11

 توسطنده مبلغ کل قرارداد به فروش افزودهارزشکه پس از دریافت مدارک فوق مالیات بر  باشدمیبه خریدار  افزودهارزش

 .گرددیمخریدار پرداخت 

ت یا از شرک واعتبار  ده فاقدعالم اداره مالیات مشخص شود که فاکتورهای ارائه شده توسط فروشندر صورتی که بر اساس ا: 12تبصره 

ن کلیه ه جبرابمالیاتی مواجه گردد، فروشنده مکلف  تالهای بدون فعالیت)کاغذی یا صوری( بوده و از این جهت شرکت با مشک

 خسارات ناشی از این عمل خود می باشد.

 و عدم انجام تعهدات ریتأخخسارت  -21ماده 

 خریدار ر صورت گیرد،و تاخیر بیش از یک هفته در این ام ننماید اقدام سفارش موقعبه تحویل به نسبت فروشنده هرگاه -1-12

 1)درصد یک تأخیر هرروز ازای به قضائی محاکم به مراجعه و فروشنده موافقت جلب و اخطاریه ارسال بدون بود خواهد مجاز

 تتعهدا انجام حسن نامهتضمان و مطالبات از یا اخذ فروشنده از تأخیر جریمه عنوانبه رافاز تحویل نشده  تمام بهای( %

 نامهضمانت دادقرار فسخ ضمن بود خواهد مجاز خریدار شود روز 15 از بیش تأخیر مدت چنانچه واید نم برداشت فروشنده

 نماید ضبط را فروشنده تعهدات انجام حسن

 استحقاق شرکت به دریافت خسارت نافی انجام تعهدات فروشنده نیست.:13تبصره 

 موظف فروشنده باشد دقراردا به منضم اسناد با مغایر کیفی و فنی ازلحاظ یا و معیوب قرارداد موضوع شده حمل کاالی هرگاه -2-12

  صورت این یرغ در نماید اقدام روز3 مدت ظرف موردبحث کاالی جایگزینی و استرداد به نسبت خود شخصی هزینه با است

 مینتض و مطالبات محل از باالسری نههزی درصد پانزده عالوهبه را مربوطه هایهزینه و اقدام کاال خرید به نسبت رأساً  خریدار

از  سارت ناشیو در صورت عدم کفایت تضمین سپرده شده شرکت مستحق اقامه دعوا و مطالبه خ نمود خواهد کسر فروشنده

 عدم اجرای تعهدات فروشنده خواهد بود.

  نو بودن کاالي موضوع قرارداد -31ماده 

  و همچنین دهش ریتعمیا  شدهساختهی باشد. کاالی مستعمل یا دوباره واصلموضـوع قـرارداد باید نو ،  غیـر مستعمـل  کلیه کاالی

 شدهلیتحواالی کچنانچه که مشخصات فنی مستعمل بودن تجهیزات،  در صورتنمونه آزمایشی ) پروتوتایپ ( پذیرفته نخواهد شد. 

ض تعوی  اد راقراردع خـریـدار، کـاالی مـوضو به دستورارداد نباشد ، فروشنده متعهـداست توسط فروشنده ، مطابق مشخصات فنی قر

 از طرف خریدار را پرداخت نماید.  شدهاعالمنموده و کلیه خسارت 
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 بازرسی  -41ماده 

ازرسی ، ب، ب وی تخنمایندگان خریدار  یا بازرس منبازدید جهت  فروشنده مکلف است در مدت اجرای قرارداد تمهیدات الزم

 مبدأو حمل از  بندیستهبری ، دسترسی به مدارک و اسناد موضوع قرارداد، نظارت و انجام آزمایش نماینده خریدار از اجزاء کاال ،انباردا

 آورد . به عملکاالی موضوع قرارداد 

ت و رد تسنی خریدار موپس از گذراندن مراحل بازرسی و کنترل کیفیت و در حضور نماینده ف کاالی موضوع قرارداد -1-14

خریدار  واهی نماینده فنیکه به گو تست شیت  تأییدیهو ارائه  جلسهصورتقرارگرفته و بعد از تنظیم  مربوطه یهاشیآزما

 تحویل ایشان خواهد شد. رسدمی

مشخصات فنی  و هانقشها ببرحسب مورد معیوب بوده و یا  کارگیریبهجنس یا  ازنظرکاالی موضوع قرارداد ،  کهیدرصورت -2-14

 اید ره نسبت به کق دارد حمطابقت نداشته باشند ، خریدار تا قبل از پایان دوره تضمین ،  موردتوافققرارداد و استانداردهای 

ویض یا عقولی ، تعاقدام نماید. کاالی مذکور بایستی پس از اخطار کتبی به فروشنده ظرف مدت م هاآندرخواست اصالح 

 و مشخصات فنی قرارداد مطابقت نماید. هاهنقشاصالح گردیده تا با 

   يبندبسته -51ماده 

رج در شرح )مندریدار استاندارد موردنظر خ طبق، از انجام بازرسی  پسفروشنده موظف است کلیه کاالهای موضوع قرارداد را  -1-15

 نماید.  یگذارو عالمت یبندبستهکاال( 

له اهیت  محموموجه به برای حمل و تحویل مطابق مندرجات قرارداد و ضمایم آن و با ت قرارداد رافروشنده ، کاالهای موضوع  -2-15

 انند.یه مصون  بمی و آماده خواهد کرد که از آسیب ضمن بارگیری ، حمل و تخلبندبستهو نوع وسیله حمل ، به نحوی 

 آسیب به ی و حمل از قبیلبندبستهعیب و نقص در طرز صحیح  هرگونهفروشنده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از 

قطعه ض )تعوی قیاز طرو موظف است  باشدیم هاآن و امثالی و تعرضات هوا و گازهای دیگر زدگزنگتجهیزات جانبی، نفوذ رطوبت و 

 را فراهم آورد.  رضایت وی( بر اساس نظر کارشناس خریدار معیوب

ن قطعات و نصب خواهند شد همچنی ریگضربهو مجهز به  پالت چوبیموضوع قرارداد برای سهولت حمل ، روی چرخ یا 

ی و گذارعالمتمعلوم  روشن و به نحوی مطمئن دیگر بندبستهی چوبی یا هاصندوقتجهیزاتی که ممکن است مفقود گردند باید در 

  حمل گردند.

  )Warranty )خدمات  پس از فروش  ( و   Guaranty  (ضمانت کاال  -61ماده 

  .                         باشدیمتوسط فروشنده گارانتی به شرح ذیل  مورد معامله کلیه کاالهای  -1-16

                                   ماه ...........        به مدت اندازیراهو  نصب خیاز تار                  ماه ...............    به مدت  به خریدارتحویل  خیاز تار

نسبت به جایگزینی کاالهای معیوبی که معایب آن ناشی و هزینه ، متعهد است بدون قید و شرط  گارانتی، رهدر دو فروشنده

ناشی خسارات وارده ، اقدام و یک هفتهمـدتـی اشد در ـوب بـرغـامــالح نــمص/هیاز عدم رعایت مشخصات فنی و یا بکار بردن مواد اول
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زمینه به تعهدات خود عمل ننماید  نیرا جبران نماید. چنانچه فروشنده در ا هر روز به ازای 100،000،000معادل  از توقف تولید

 نیاز محل مطالبات و تضمی باالسرپانزده درصد هزینه  عالوهبه مربوطه را یهانهینسبت به رفع عیب اقدام و هز حق دارد رأساً  داریخر

 ماید.  تحصیل ن ،صالحیذقانـونی سر و یا از طریق مراجع کفروشنده 

ر مذکوایام  لطو در دهفروشن.خواهد بودی دوره گارانتی از انقضاپس  سال ................به میزان از فروشمدت خدمات پس   -2-16

 .  خواهد بودبابت پاسخگو  نیا از ومربوطه بوده  و خدمات مقطعاتبه تأمین کاال  موظف

 : وظایف و تعهدات فروشنده:71ماده 

کار بردن  هو از ب اجناس و لوازم مصرفی را مطابق با نظر و تأیید نماینده خریدار تهیهکلیه  استفروشنده موظف  -1-17

 و مغایر با استانداردهای روز پرهیز نماید .  2لوازم و تجهیزات درجه 

یض لوازم تعو منظوربهفروشنده مکلف به اجرای دستورات دستگاه نظارت و یا کارشناسان فنی مورد تأیید خریدار   -2-17

 گرددیمتعیین  معیوب در مهلتی که شدهانجامات و همچنین رفع نواقص و تجدید و یا اصالح کارهای و تجهیز

ر ترتیبی هه ریدار ببه هزینه خود نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید در غیر این صورت خ ستیبایمو  باشدیم

پانزده  اضافهبهی مربوطه را هانهیهزو جمع  دینمایماقدام  رأساًکه مقتضی بداند نسبت به رفع معایب و نواقص 

  هد نمود. خوایا از مراجع قانونی ذی صالح مطالبه فروشنده کسر مطالبات درصد باالسری به نحو مقتضی از 

 د.بنمای فروشنده موظف است همه گونه همکاری در رابطه با کاالی موضوع قرارداد را با نماینده خریدار -3-17

و داد که در قرار یاگونهنداردها ، موارد کیفیت و انتخاب اجناس و مواد اولیه مناسب را بهفروشنده باید تمامی استا -4-17

ه یدار رسانداطالع خر کتباً بهقبل از هر اقدام هرگونه عدول از موارد فوق را  رعایت نموده وقید گردیده آن  میضما

 آن را بنماید. دییو تقاضای بررسی و تأ

ه خریدار بو کتباً طور مستمر کنترل نموده تحویل اجناس موضوع قرارداد را به  یندبفروشنده باید برنامه زمان -5-17

 .به عمل آورد  رعایت آن جهت در و کوشش الزم رااعالم نماید 

ه ست کلیفروشنده ملزم و موظف به اخذ مدارک فنی و رفع موانع جهت پیشبرد قرارداد خواهد بود بدیهی ا -6-17

ارداد وضوع قرمفازهای  تحویل درروندعات فنی از سوی خریدار که به هر نحوی تاخیرات ناشی از عدم ارائه اطال

 واهد شد.ختحویل منظور  زمانمدتخریدار توسط فروشنده ، در  تأییدیه اخذایجاد  نماید با   تأخیر

 23 و 12 موادمفاد ق طب از ناحیه خریدار ،فروشنده ، شده عدم پذیرش دالیل ارائهو  ریتأخ صورت دربدیهی است  -7-17

 مل خواهد شد. ع

فروشنده(کاالهای  در تعهد)پس از تحویل کاال نقایصی ناشی از تولید/ حمل  کهیدرصورت گرددیفروشنده متعهد م -8-17

رضایت خریدار را فراهم آورد .  کهینحوموضوع قرارداد مشاهده گردد نسبت به مرتفع کردن آن اقدام نماید به

ده ـروشنـوسط فـت از تاریخ اعالم خریدار پانزده روز شده حداکثر ظرف مدتنقایص مطرح کهیبدیهی است درصورت

درصد 15با احتساب  شده راانجام یهانهینسبت به رفع نواقص اقدام نموده و هز تواندیرتفع نگردد خریدار مـم

 .دیگر جبران نمایدقانونی ق طرسایریا ازتامین سپرده فروشنده  /از محل مطالبات  باالسری نهیهز
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دار دریافت را از خــریـکاال که گواهی تحویل قطعی  گرددیشده تلقی مطور کامل انجامتعهدات فروشنده زمانی به -9-17

 نموده باشد. 

محل د در قطعات و اجزاء کاالی موضوع قراردا ستیبایمحسب نوع کاال  کهیدرصورت:  (ASSEMBLING) مونتاژ -10-17

دام خریدار اق موردنظردرزمان  به هزینه خود موظف استگردد فروشنده  (ASSEMBLE)خریدار سرهم  معدن

 نماید. 

وظف است ، فروشنده م خط فرآوری اندازیراهبا توجه به لزوم حضور کارشناس فنی فروشنده در زمان  ی:اندازراه  -11-17

ن اارشناسکنمودن  مأمورقرارداد، نسبت به  میضماطبق نظر خریدار و مشخصات فنی کاالی مندرج در اسناد و 

د . داد اقدام نمایموضوع قرار اندازیراهحضور و برطرف نمودن عیوب احتمالی در جریان عملیات مربوطه جهت 

  ا جهترکارشناس خود  غیر تعطیل روزهایساعت در محدوده ساعات کاری خریدار در  5 است  موظف فروشنده

صوص وده و در این خعهدات فروشنده باین بند جزو ت خریدار مستقر نماید. معدندر محل  یاندازراهنظارت بر 

 نخواهد داشت. ایمطالبه

 : معمول نماید ذیل به شرح را خدمات آموزشی متعهد استخدمات آموزشی : فروشنده  -12-17

مدارهای  ینقشه، ،  AS BUILT هاینقشهو  راتیرائه نقشه و مدارک مهندسی جهت تعما    .1-12-17

 (dwg,Eplan,Pdf ) خریدار مدنظر هایبقالدر  قدرت و فرمان و راهنمای استفاده از محصول

 ریدار گردد.تحویل خکاور شده  صورتبه بایستمیبه خط  مربوط خطیتکهای   ینقشهیک نسخه از : 14 تبصره

اب الب کتقدر  دستگاهمنفصله  ءشماره قطعه ، نقشه اجزا با ارائه کاتالوگ لیست قطعات یدکی .2-12-17

 ، جزوه و لوح فشرده و ..... 

  قطعات یدکی مصرفی دوسالهارائه لیست  .3-12-17

پیشنهادی   بندیزمان توسط خریدار مطابق با برنامه شدهمعرفیالزم به نفرات  هایآموزشارائه  .4-12-17

 غیر تعطیل. روزهایدر محدوده ساعات کاری خریدار در 

ست ف اانجام دهد ، موظ شدهلیدر طراحی کاالهای تحواتی تغییر افزایش کارآئی ،  منظوربهچنانچه فروشنده ،  -13-17

 . ارائه دهدرا به خریدار  جایگزینی / اصالحی مهندسی همراه با لیست قطعات یدکی  یهانقشه

و  نمودهرداختپرا الیات و ..... حقوق و عوارض دولتی، ماز قبیل فروشنده اذعان دارد که کلیه عوارض مربوطه  -14-17

 خواهد نمود. 

ت ه رعایبی مبهم و نامشخص باشد فروشنده موظف چنانچه در مواردی مشخصات فنی لوازم و تجهیزات پیشنهاد -15-17

 .  باشدیممشخصات فنی استاندارد و مورد تأیید نماینده  خریدار 

 .  باشدیمنک تجهیزات مصرفی مارفروشنده بدون تأیید کتبی خریدار مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین   -16-17
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ا مرحله ته به نحوی کدیگر  ازیموردنو موارد  هاترلکنتهیه کلیه اجناس مصرفی از قبیل لوازم برقی . مکانیکی .  -17-17

 . باشدیمباشد به عهده فروشنده  اندازیراه وتحویل . مکمل عملیات نصب 

فلوشیت  وم دهد فروشنده متعهد می گردد پس از بازدید از محل اجرای خط فرآوری، نقشه برداری از محل را انجا -18-17

 چیدمان تجهیزات را به خریدار ارائه دهد. 

ن و ) فرماتامین تجهیزات، حمل تجهیزات، نصب، شوت کشی، کابل کشی، ساخت و نصب تابلوهای برق مورد نیاز -19-17

 کنترل( راه اندازی و آموزش بر عهده فروشنده می باشد. 

 می باشد.  روشندههرگونه هزینه جانبی اعم از غذا، ایاب وذهاب، پرسنل، بیمه و .. در طول مدت اجرا بر عهده ف -20-17

ه سال سه متعهد می گردد کل تجهیزات به جز بخش های سایشی و دینام ها و برق یکسال گارنتی و فروشند -21-17

 خدمات پس از فروش داشته باشد. 

  وظایف و تعهدات خریدار  -18ماده 

نقشه  اس طراحی وز براسخریدار متعهد می گردد عملیات اجرای فونداسیون ، دیوار قائم ، اتاق اپراتوری و پیکرزنی مورد نیا -1-18

 را قبل از نصب با هزینه خود  انجام دهد. فروشندهارائه شده توسط 

 خریدار متعهد می گردد ژنراتور و کابل مادر مورد نیاز خط را تامین نماید.  -2-18

 عدم واگذاري به غیر -91ماده  

 اید. ر نمبدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذا تواندینمفروشنده  -1-19

 محرمانه بودن قرارداد      -20ماده 

 اختیار در را هاآنده و محرمانه تلقی نمو را نیمابیاطالعات و مدارک مربوط به قرارداد فکلیه که  دینمایفروشنده تعهد م

حاصل از  برابر سود دواستحقاق مطالبه خسارت به میزان خریدار اثبات خالف ، در صورت  .قرار ندهد حقوقی سایر اشخاص حقیقی یا 

 این امر را خواهد داشت.

 حل اختالف  -21ماده 

که ظرف مدت دو رصورتیکلیه اختالفاتی که ممکن است بین طرفین قرارداد بروز نماید)  اعم از اعتبار،تفسیر، اجرا و ..( د

کز داوری مهوری اسالمی ایران در مروانین جقوفصل نشود بر طبق هفته از اولین جلسه حل اختالف از طریق مذاکرات مستقیم حل

ذکور ، موظف است تا صدور رأی داور م هفروشنداالجرا خواهد بود. ره برای طرفین الزمطرح بوده ورای صاداتاق بازرگانی اصفهان قابل

 تعهدات ناشی از این قرارداد را بدون وقفه و باکمال جدیت انجام دهد.

 



زی خط ف   قرارداد                                                                                                                                                                                )سهامی خاص(شرکت راهبران فوالد اصفهان                  24/06/1400اتریخ قرارداد:                                                                                                                                                                                                                                  رآوری سنگ آهنخرید، ساخت، نصب و راه اندا

               5080/002/00قرارداد: شماره                                                                                                                                                                                                                                         9از       9صفحه   

 

ر                                                        مهر و امضاء فروشنده                                                                                                                                                                                    مهر و امضاء خریدا

                                                                                                                                                                                            

     ( ر) فورس ماژورمترقبهیحوادث غ -22ماده 

د. بینی و غیرقابل پیشگیری است که اراده طرفین در ایجاد یا استمرار آن نقش نداشته باشپیشفورس ماژور شرایط غیرقابل

تواند که  شرایط فورس ماژور به مدت دو هفته ادامه داشته باشد خریدار میشود درصورتیاین شرایط  باعث تعلیق تعهدات طرفین می

 اقدام نماید 23طبق ماده  نسبت به فسخ قرارداد با  فروشنده با ارسال اظهارنامه

ورس ماژور های سیاسی و اقتصادی سایر کشورها مشمول شرایط ف،دستمزدها و نرخ ارز و تحریم ها و تورم نرخ:   افزایش 15تبصره

 نخواهد بود.

 دفسخ قراردا : 23ماده 

 به فسخ قرارداد اقدام کند: نسبت طرفهیک صورتبه توانددر موارد زیر کارفرما می

 .تعهداتتأخیر در انجام  -1-23

 داد.قرار 2مطابق با پیوست شماره  و اجرایی نشدن بندهای ماده  رعایت نکردن استانداردهای فنی -2-23

 از انجام تعهدات مطابق با مفاد قراردادی. فروشندهعدول و قصور  رگونهه -3-23

 : اقامتگاه 24ماده 

ود رسانیده ش رف مقابلطو در صورت تغییر باید کتباً به اطالع  ذکرشدهدمه این قرارداد که در مق همان استاقامتگاه طرفین 

موع اطالع ، مس محسوب و عذر عدم شدهابالغبه ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین  کهیمادامو 

 نخواهد شد.

 : نسخ قرارداد25ماده  

شده که سخه  تنظیمنصفحه و دو  9در  که منضم به قرارداد هستند پیوست  4تبصره به همراه  15و  هماد 25این قرارداد با 

 هرکدام حکم واحد دارند و تمام صفحات به امضای دو طرف رسیده است.  
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