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شرایط مناقصه
به روز رسانی سیستم اتوماسیون،کنترل و مانیتورینگ واحد  5کارخانه فسفات اسفوردی
این مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir
برگزار می گردد ،متقاضیان می بایست ضمن ثبت نام در سامانه مذکور ،نسبت به ارائه پیشنهاد خود بصورت
الکترونیکی از طریق سامانه مناقصه الکترونیکی دولت اقدام نمایند  ،بدیهی است پیشنهادات ارائه شده خارج
از سامانه مذکور قابل پذیرش نمی باشد.

 .1موضوع مناقصه عبارت است از :

به روز رسانی سیستم اتوماسیون،کنترل و مانیتورینگ واحـد  5کارخانـه فسـفات
اسفوردی

و تحویل در محل کارخانه واقع در کیلـو

متر  95جاده بافق-بهاباد واقع در استان یزد-مشخصات فنی پیوست اسناد حاضر.
تبصره  :داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر با امـور فنی و
بازرگانی مجتمع فسفات به آدرس یزد95-کیلومتری جاده بافق -بهاباد ،شماره تلفن
 09523219930تماس حاصل نمایند .پیشنـهاد دهنـده تاییـد می نماید که با شناخت و
اطالعات کافی در مناقصه شرکت نموده است و در آینده هیچ گونه ادعایی بعلت و بهانه عدم
اطالع از شرایط انجام کار و مسافت و شرایط حمل مسموع نخواهد بود.
 .2داوطلبان شرکت در مناقصه بایستی مبلغ (100،000،000یکصد میلیون ریال) ریال بابت سپرده
شرکت در مناقصه بصورت چك تضمینی بانکی صادره بنام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و
یا معادل آن ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه که حداقل دارای سه ماه اعتبار و قابل تمدید به
مدت سه ماه دیگر باشد تهیه و ضمن درج اطالعات مربوطه در سامانه ستاد  ،اصل آن را به همراه
سایر مدارک مذکور در اسناد حاضر تا ساعت  13مورخ  1939/ 09/20به دبیرخانه مناقصه گزار
واقع در آدرس فوق تسلیم نمایند .
تبصره : 1چك عادی ،وجه نقد و یا سفته به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد .
تبصره  :2سپرده باید بنام پیشنهاد دهنده صادر شده باشد و شماره و موضوع مناقصه در آن ذکر
گردد.
 .9به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده و یا سپرده کمتر از میزان مندرج در ماده  2و
پیشنهاداتی که با شرایط مناقصه اختالف داشته باشد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .3پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را برای موضوع مورد مناقصه با تصریح کمترین قیمت برای
انجام موضوع مناقصه و تحویل در محل کارخانه فسفات اسفوردی مطابق شرایط مندرج در این
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اسناد و ضمائم مربوطه در محل پیشنهاد قیمت داخل سامانه  www.setadiran.irقسمت مناقصه

درج و حداکثر تا ساعت  13روز سه شنبه مورخ  39/09/20در سامانه مذکور اعالم نمایند .
 .5هر پیشنهاد بایستی به شرح زیر ارائه گردد :
شرکت کنندگان در مناقصه با ارائه پیشنهاد خود در سامانه ستاد تایید و اذعان می نمایند که مدارک ارائه شده
توسط مناقصه گزار در سامانه را بطور کامل و با دقت خوانده و با پذیرش کلیه مفاد آن پیشنهاد خود را ارائه
داده اند بدیهی است پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود .
شرکت کنندگان در مناقصه موظفند عالوه بر بارگذاری مدارک اعالم شده در اسناد بر روی سامانه ستاد  ،نسبت
به امضاء و مهر نسخه فیزیکی توسط صاحبان امضای مجاز بر روی اسناد مناقصه و همچنین ارائه مدارک مورد
نیاز تا تاریخ  1939/09/20به شرح ذیل اقدام نماید.

 -1-5شرایط شرکت در مناقصه که ذیل آن تماماٌ بدون هیچگونه قید و شرطی با تصریح اینکه
"مورد قبول است " توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شده باشد.
 -2-5رونوشت مصدق اساسنامه شرکت
 -9-5آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور حاوی امضاء های مجاز (که بیشتر از  2سال از تاریخ
آن نگذشته باشد)
 -3-5گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر اعتبار اساسنامه و موجودیت شرکت
 -5-5آخرین وضعیت ترکیب سهامداران مناقصه گر با ذکر درصد سهام هرکدام با ارائه
مستندات
 -6-5سوابق کاری
 -7-5ارائه سوابق کامل شرکت خارجی تامین کننده تمام یا بخشی از کاالی مورد مناقصه شامل
محصوالت تولیدی،سوابق فروش محصوالت مشابه و  ......که میبایست به صورت رسمی به تایید
آن شرکت رسیده باشد.
 -8-5شرکت کنندگان در مناقصه موظفند تصویر آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده خود را
در زمان مقرر به مناقصه گزار تحویل نمایند .بدیهی است مناقصه گزار از بررسی و تعیین صالحیت
آن دسته از شرکت کنندگانی که صورتهای مذکور را تحویل ننموده اند معذور خواهد بود.
شرکتهای تازه تاسیس ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تاسیس  ،موظفند برنامه
کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطالع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد ارائه نمایند.
پیشنهاد قیمت که کمترین قیمت پیشنهادی برای انجام عملیات موضوع مورد مناقصه بصورت تکمیل
قسمتهای مربوطه در سامانه ستاد می باشد ،
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تبصره  :شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران می تواند در صورت نیاز حجم موضوع قرارداد را تا
سقف  %25کاهش یا افزایش داده و در صورت تشخیص مناقصه گزار ،برنده مناقصه موظف به
انجام آن می باشد بدیهی است در این صورت مبلغ کل قرارداد متناسب با حجم کاال افزایش و یا
کاهش خواهد یافت.
 .6پیشنهادات رسیده ساعت 3صبح شنبه  39/09/23به ترتیب مقرر در بند  7شرایط عمومی شرکت
در مناقصه در محل برگزاری کمیسیون معامالت شرکت به آدرس  :یزد95-کیلومتری جاده بافق
–بهاباد دفتر کمیسیون معامالت) باز خواهد شد .
 .7کمیسیون معامالت ابتدا پس از رسیدگی و تطبیق مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ،پاکت مدارک
ارائه شده را مفتوح و پس از رسیدگی در مورد مهر و امضاء اوراق شرایط مناقصه و نیز بررسی
سوابق کاری و احراز صالحیت فنی و مالی و شرایط شرکت در مناقصه اقدام به بازگشائی قیمت
خواهد نمود و چنانچه تضمین شرکت در مناقصه ناقص و یا مشروط باشد ،پاکت مدارک ( پاکت ب
)و پیشنهاد قیمت بازنشده و ابطال و بایگانی خواهد شد و همچنین در صورت ناقص بودن پاکت
(ب) و یا عدم احراز صالحیت مالی ،فنی و اجرایی شرکت کننده در کمیته بررسی صالحیت ،از
افتتاح پاکت قیمت (پیشنهاد قیمت) خودداری خواهد شد و هیچگونه اعتراضی دراین مورد
مسموع نخواهد بود.
تبصره  : 1در صورتیکه قیمت پیشنهادی دو یا چند شرکت کننده از شرکت کنندگان مساوی باشد و
بین آنان در مهلتی که کمیسیون معامالت تعیین خواهد نمود ،توافق حاصل نشود ،برنده مناقصه با
قید قرعه تعیین خواهد شد.
تبصره  :2کلیه کسور قانونی متعلق به مناقصه حاضر و قراردادی که منعقد خواهد شد به عهده
برنده مناقصه می باشد .پرداخت عوارض و مالیات ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی ثبت نام
برنده مناقصه در سازمان امور مالیاتی برعهده مناقصه گزار است.
 .8پیشنهاد دهندگان ،مادامی که از طریق سامانه ستاد بعنوان برنده مناقصه اعالم نشده اند و
ضمانتنامه انجام تعهد را تودیع نکرده و قراردادی با آنان امضا نشده است هیچگونه حقی برای
پیشنهاد دهنده و تکلیفی برای این شرکت ایجاد نمی کند.
 .3چنانچه پیشنهاد دهنده ای بعنوان برنده مناقصه اعالم و از انجام تعهدات مربوطه خودداری ورزد
سپرده او بنفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد و همچنین سپرده برنده دوم مناقصه ،در صورتیکه
(برای انجام معامله به او رجوع شود و ظرف مهلت تعیین شده از انجام معامله امتناع نماید)،
ضبط خواهد شد .
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تبصره  :سپرده نفردوم تا امضاء و مبادله قرارداد با برنده مناقصه ،نزد شرکت نگهداری خواهد
شد.
 .10در صورتیکه برنده مناقصه از تاریخ ابالغ از طریق سامانه حداکثر طی ده روز برای تودیع
ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد حاضر نشود ،مناقصه گزار می تواند او را در حکم
مستنکف از انجام معامله تلقی نموده و سپرده او را بنفع خود ضبط نماید .در این حالت مناقصه
گزار می تواند به نفر برنده دوم مراجعه نماید  ،بدیهی است شرایط بند  3و بند حاضر نسبت به
برنده دوم نیز جاری می باشد.
 .11شرکت کنندگان در مناقصه الزم است دارای شخصیت حقوقی باشند.
 .12در صورتی که در اسناد مناقصه اشکاالتی از نظر محاسبات و غیره وجود داشته باشد پیشنهاد
دهنده موظف است این اشکاالت را حداکثر تا  5روز قبل از مهلت ارائه پیشنهاد کتباً منعکس و
پیشنهاد اصالحی خود را ارائه نماید .به هر حال عدم اظهار نظر بمنزله بال اشکال بودن اسناد
مناقصه تلقی خواهد شد.
 .19شرکت در مورد ارائه مدارک پیشنهاداتی که از طریق پست ارسال شده و واصل نگردد یا دیرتر از
موعد مقرر واصل شود مسئولیتی نخواهد داشت.
 .13متقاضیانی که پس از خرید اسناد مناقصه تصمیم به انصراف بگیرند الزم است  9روز قبل از مهلت
تحویل اسناد شرکت را در جریان تصمیم خود قرار دهند.
 .15هنگام عقد قرارداد ده درصد از مبلغ کل قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر مورد قبول
کارفرما بعنوان حسن اجرای تعهدات از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .ابالغ قرارداد منوط به
ارائه ضمانتنامه مذکور است.
 .16دوره تضمین موضوع مناقصه پس از خاتمه کار و از زمان تحویل به مناقصه گزار یکسال می باشد و
آزاد شدن ضمانتنامه انجام تعهدات پس از خاتمه دوره تضمین خواهد بود.
 .17شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در قبول یا رد یك یا کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به
ذکر دلیلی باشد مختار است.
 .18پیشنهاد دهندگانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند که مشمول ممنوعیت مقرر دراصل 131
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نیز قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی
و کشوری مصوب دی ماه  1997نباشند.
 .13شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط و اختیـارات و تکالیف مندرج در
آئین نامه معامالت و سایر مقررات جاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است.
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 .20ابالغ هرگونه نامه یا اوراق مربوط به مناقصه از طریق سامانه ستاد یا پست سفارشی یا فاکس به
نشانی پیشنهاد دهندگان که در اسناد اعالم کرده اند  ،به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود .
 .21هزینه نشر آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است.
 .22پیشنهاد دهنده تایید می نماید که نسبت به کلیه شرایط و مفاد مناقصه شناخت و آگاهی کامل
داشته و با اختیار کامل و در کمال صحت و سالمت در مناقصه شرکت نموده و شرایط مندرج در
آگهی و اسناد مناقصه و تعهدات مربوطه را پذیرفته است.
 .29مدت اجرای تعهدات موضوع مناقصه 9ماه می باشد .
 .23برنده مناقصه موظف است نسبت به ثبت نام درپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات اقدام و شناسه
کاربری خود را به مناقصه گزار اعالم نماید.
 .25به برنده مناقصه  %25درصد مبلغ کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت در مقابل تسلیم ضمانتنامه
معتبر بانکی پرداخت می شود که متناسباً از پرداختهای بعدی کسر خواهد شد.
 .26برای بازگشائی پاکات مناقصه با هر تعداد پیشنهاد دریافتی  ،بازگشائی انجام خواهد شد.


شرایط اختصاصی سیستم اتوماسیون،کنترل و مانیتورینگ واحد  5کارخانه فسفات اسفوردی

مشخصات سیستم :
-1ورودی دیجیتال  110ولت  180عدد
 – 2خروجی دیجیتال  110ولت  63عدد
 -9ورودی انالوگ 3تا  20میلی آمپر  30عدد
 -3خروجی انالوگ  3تا  20میلی آمپر  16عدد
تامین قطعات مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشدپیمانکار موظف به ارائه لیست قطعات و لوازم مورد نیاز پروژه می باشد. لوازم و قطعات مورد نیاز اعم از کارتهای  ،PLCرله ها ،منبع تغذیه و ....باید به تائیدیه واحدفنی مجتمع برسد.
 -قطعات ،لوازم و کارتهای  PLCباید دارای الیسنس معتبر و شامل گارانتی و خدمات پس ازفروش باشد.
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امورات اجرایی شامل نصب تجهیزات داخل تابلو،کابل کشی و وایررینگ و آماده سازی تجهیزات وتست سیستم بر عهده پیمانکار می باشد.
آموزش رایگان سه نفر از پرسنل جهت رفع عیوب احتمالی در سطح مقدماتی و متوسط پیمانکار موظف به ارائه برنامه زمان بندی موارد زیل می باشد:-1بررسی مستندات،آنالیز سیستم و آماده سازی
-2طراحی،وایرینگ و برنامه ریزی لوازم اتوماسیون تابلوی برق
-9نصب،تست و راه اندازی سیستم در محل
-3اشکال زدایی و اصالحات و تحویل نهایی
زمان راه اندازی سیستم حداکثر  80روز کاری بعد از انعقاد قرار داد و وصول پیش پرداخت می
باشد.
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«قرارداد»
قرارداد حاضر بین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واحد فسفات به شماره ثبت 113129در
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی

10102762371

و

کد اقتصادی

 311179759751با امضای صاحبان مجاز آقایان ----------- ( -----------
) به نشانی یزد95-کیلومتری جاده بافق-بهاباد که در این قرارداد اختصارا خریدار نامیده می
شود از یك سو و شرکت  -----------------------به شماره ثبت ------
 -----شناسه ملی ------------در اداره ثبت  -----------با کداقتصادی  -----------به نمایندگی آقایان ---------( ------------
 ) --------با کد ملی ------------و ------( ------------ ) -----با کد ملی  ------------که از این پس فروشنده نامیده میشود .از سویدیگر ،طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می گردد.
ماده -1موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از به روز رسانی سیستم اتوماسیون،کنترل و مانیتورینگ واحد  5کارخانه
فسفات اسفوردی واحد فسفات اسفوردی واقع در کیلو متر  95جاده بافق -بهاباد و مطابق با و
مشخصات فنی پیوست قرارداد حاضر
تبصره :خریدار میتواند حجم خدمات و عملیات موضوع قرارداد را تا میزان بیست و پنج درصد ،کاهش یا
افزایش دهدو در اینصورت مبلغ قرارداد با توجه به حجم کار و خدمات  ،کسر یا اضافه خواهد شد.
ماده -2اسناد و مدارک
اسناد و مدارک به ترتیب اعتبار به شرح ذیل میباشد:
 -2-1قرارداد حاضر
 -2-2شرایط اختصاصی(پیوست یك)
 -2-9مشخصات فنی و نقشه ها (پیوست یك)
 -2-3اسناد تکمیلی که در حین انجام کار ،در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن ،به فروشنده
ابالغ شده یا بین دو طرف قرارداد ،مبادله میشود.
ماده -9مدت قرارداد
مدت انجام موضوع قرارداد از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت 9ماه تعیین می گردد.

مبلغ  - 3مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد جهت انجام کامل و صحیح کلیه خدمات و تعهدات مندرج در موضوع و مفاد قرارداد،
به ( عدد) .........................................................................ریال
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%8مالیات بر ارزش افزوده..............................................ریال
جمع کل به عدد.............................................................ریال
جمع کل به ( حروف )...............................................................................ریال

ماده  -5نحوه پرداخت
 -5-1خریدار  %25درصد کل مبلغ قرارداد را پس از انعقاد قرارداد بعنوان پیش پرداخت و در مقابل
ضمانتنامه معتبر بانکی قابل قبول خریدار به فروشنده پرداخت می نماید ( تضمین مزبور پس از آخرین
پرداخت به فروشنده عودت خواهد شد ) .
 -5-2مبلغ قرارداد پس از تحویل کل محموله و تایید مقدار و کیفیت توسط خریدار پس از کسر پیش
پرداخت به فروشنده پرداخت میگردد.
ماده  -6دوره تضمین
دوره تضمین موضوع قرارداد پس از خاتمه کار و از زمان تحویل به خریدار یکسال می باشد و آزاد شدن
ضمانتنامه انجام تعهدات پس از خاتمه دوره تضمین خواهد بود.
ماده  -7تضمین انجام تعهدات
فروشنده به منظور تضمین اجرای تعهدات قرارداد و ضمانت انجام مفاد آن میبایست معادل ده درصد
مبلغ کل قرارداد را بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی مورد قبول ،تسلیم خریدار نماید .در صورت تخلف
فروشنده از اجرای هر یك از تعهدات این قرارداد ،خریدار حق خواهد داشت بدون هرگونه تشریفات
اداری یا قضایی ،راساً تضمین مزبور را به نفع خود ضبط و وصول نماید و فروشنده حق اعتراض نخواهد
داشت .در غیر این صورت تضمین مذکور پس از تأیید عملکرد توسط خریدار در پایان دوره تضمین قرارداد
آزاد خواهد شد .اجرائی شدن قرارداد منوط به تسلیم ضمانتنامه مذکور به خریدار است.
ضبط ضمانتنامه مانع مطالبه تامین و تحویل موضوع قرارداد نخواهد بود .
ماده 8ـ نظارت
نظارت در اجرای تعهداتی که فروشنده بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده
است  ،به عهده خریدار و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی خریدار خواهد بود .
ماده  -3تعهدات فروشنده
 -1کلیـه اسـناد و مدارک پیمان را مطالعه نمـوده و از مفـاد آن کالً و جزاً اطالع حاصل کرده است .
 -2کلیه محصوالت را بر اساس مشخصات فنی درخواستی خریدار تهیه و تحویل مینماید.
 -9هزینه های ناشی از اجرای قوانین و آئین نامه های مربوطه که تا تاریخ انعقاد پیمان یا تسلیم پیشنهاد
معمول و مجری بوده است و همچنین سود خود را منظور نموده است .
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 -3در تهیه پیشنهاد خود عالوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای باال سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته
و از هیچ بابت بعداً حق اعتراض نخواهد داشت  .بطور خالصه فروشنده تائید می نماید که در مورد اجرای
تعهدات پیمان مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن
مستند به جهل و استنکاف گردد.
 -5فروشنده متعهد است موضوع پیمان را طبق شرایط و پیوستهای پیمان انجام دهد .
ماده -10تعدیل آحاد بها
قیمت کل قرارداد ثابت و قطعی بوده و شامل هیچگونه تعدیل نخواهد گردید مگر در قالب  25درصد
افزایش یا کاهش قرارداد موضوع ماده  5قرارداد.
ماده -11ممنوعیت قانونی فروشنده
فروشنده اعالم میدارد که در موقع عقد این پیمان مشمول قانون منع مداخله مصوب  22دیماه 1997
شمسی و اصل  131قانونی اساسی نمیباشد.
ماده -12موارد فسخ و خاتمه قرارداد
 -12-1خریدار حق دارد درموارد ذیل قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نموده وخسارات وارده را از محل
تضمین حسن اجرای تعهدات یا سایر مطالبات فروشنده جبران و برداشت نماید  .بدیهی است فروشنده در
این گونه موارد حق هیچگونه اعتراض وادعای خساراتی نخواهد داشت :
 -12-1-1عدم توانایی فروشنده در انجام هر یك از خدمات و تعهدات موضوع قرارداد .
 -12-1-2تخلف فروشنده از اجرای هر یك از تعهدات و وظائف محوله وعدم رضایت خریدار از نحوه
عملکرد فروشنده پس از یکبار اخطارکتبی.
 -12-1-9انتقال قرارداد به شخص ثالث ،بدون موافقت کتبی خریدار.
 -12-1-3فروشنده مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یازده قرارداد باشد که در اینصورت قرارداد
بالفاصله فسخ خواهدشد.
 -12-1-5تاخیر در شروع کار وخدمات موضوع قرارداد بیش از پانزده روز از زمان ابالغ قرارداد.
 -12-1-6انحالل یا ورشکستگی شرکت فروشنده .
 -12-2خریدار حق دارد در هر زمان که صالح بداند به این قرارداد خاتمه دهد ،اما چنانچه به دالئلی
غیر از آنچه که در این ماده ذکر شده است خریدار تصمیم بگیرد که به این قرارداد خاتمه دهد این تصمیم
ظرف یکماه قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به فروشنده ابالغ خواهد شد ،در این صورت
فروشنده محق دریافت مبلغ کاالی تحویل شده پس از کسر مبالغی که قبال از این بابت دریافت نموده است
می باشد.
تبصره  :فروشنده مستحق دریافت هیچگونه وجه دیگری غیر از آنچه فوقا اشاره شد به عنوان جبران
خسارت نخواهد بود.
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ماده  -19فورس ماژور
فورس ماژور (مانند سیل  ،آتش سوزی  ،زلزله  ،قحطی و  )....به شرایطی اطالق می شود که از حیطه
توان و اختیارات طرفین خارج و غیر قابل پیش بینی باشد  .این قرارداد مشمول قوانین کلی فورس ماژور
برابرموازین قانونی است  .درصورت وقوع فورس ماژور طرفین در خصوص تمدید مدت قرارداد نسبت به
زمان فورس ماژور ویا خاتمه آن توافق خواهندنمود.
ماده  -13حل اختالف
کلیه اختالفاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد یا تعبیر وتفسیرمندرجات آن بین طرفین قرارداد
رخ دهد ابتدا ازطریق مذاکره حل و فصل خواهد شد و در صورتیکه طرفین نتوانند برمبنای مفاد قرارداد و
مقررات جاری اختالفات را حل کنند موضوع طبق قوانین ایران از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه حل
و فصل خواهد گردید و حکم صادره برای طرفین قرارداد الزم االجراء خواهد بود .
طرفین ملزم هستند تا حل اختالف ،تعهداتی را که به موجب قرارداد برعهده دارند اجرا نمایند.
ماده  -15نشانی
نشانی خریدار :یزد95 -کیلومتری جاده بافق-بهاباد-مجتمع صنعتی و معدنی فسفات اسفوردی
تلفن09523219930 - 3

فاکس 09523219922

نشانی فروشنده:
تلفن :
هر گاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد ،باید پانزده ( )15روز قبل از تاریخ تغییر ،نشانی
جدید خود را به طرف دیگر اعالم کند .تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است ،مکاتبات
به نشانی قبلی ارسال میشود و دریافت شده تلقی میگردد.
ماده  -16نسخه های قرارداد
این قرارداد در  16ماده و سه نسخه تنظیم و امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان
میباشد.

خریدار
شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران

فروشنده
شرکت

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

رئیس هیات مدیره

..............
مدیر عامل
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تعهدنامه

این شرکت  ----------------بشماره ثبـت ----------------محـل
صدور ----------------
به نشـانی ------------------------------------------ :
 -تلفن  ------------- :با مالحظه مواد شرایط عمومی و قرارداد و شرایط اختصاصیمناقصه و قبول کلیه بندها و تبصره های آنهـا بـرای شـرکت در مناقصـه بـه روز رسـانی سیسـتم
اتوماسیون،کنترل و مانیتورینگ واحد  5کارخانه فسفات اسفوردی بامشخصات فنـی پیوسـت اسـناد
حاضر  ،یك برگ  /ضمنانتنامه  /چك بانکی بشماره ---------مورخ -----------
 به مبلغ  ------ریال بعنوان سپرده تقدیم می نماید.تاریخ ،امضاء و مهر شرکت کننده در مناقصه :

شرکت  ....................................................به شماره ثبت  .......................در اداره
ثبت

با

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

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

شناسه

ملی

کد

اقتصادی

با

آدرس

به

................................................................................................................
تلفن

فاکس

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

موبایل

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

 .....................................................کدپستی  ...........................................با
صاحبان

امضای

مجاز

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

با

کد

ملی

 ............................................و  ..............................................با کد ملی
..............................................
تاریخ ....................................
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تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان
در معامالت دولتی مورخ 1997/10/22

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأئید می نماید که مشمول ممنوعیت مـذکور در
قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی محسوب دی ماه  1997نمی باشد و چنانچـه
خالف این موضوع به اثبات برسد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حق دارد که پیشـنهاد ارائـه
شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.
همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شـود و
به عنوان برنده مناقصه ،پیمان مربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان (تـا
تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هسـتند
در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند ،کارفرما حق خواهد داشـت
که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات برنده مناقصه را ضبط و خسارات وارده در اثر فسـخ
پیمان و تأخیر اجرای کار را از امـوال او اخـذ نمـاید .تعیین میزان خسـارت وارده بـا تشـخیص
کارفرما می باشد.
این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یـا انتصـابات در
دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقـررات
به پیمان خاتمه داده شود .بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله بـه اطـالع
نرساند نه تنها کافرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نمایـد بلکـه
خسارات ناشی از فسخ پیمان و تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال ایـن پیشـنهاد
دهنده وصول خواهد نمود .مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهـای مترتـب بـر
متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

تاریخ :
نام شرکت کننده در مناقصه:
مهر شرکت ،نام و نام خانوادگی ،سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور شرکت کننده در مناقصه:
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