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ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ

» ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ «
 -1ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮﻳﺪ ﺣﺪود  45,000ﺗﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻧﻮع ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل  Fe2O3ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص %55
 Fe2O3ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ .
-1-1ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺧﺮﻳﺪار در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
اﻟﻒ  :ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺑﻌﺎد آن در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  60ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ب :ﺳﻨﮓ آﻫﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  25ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )  %10ﺗﺎ اﺑﻌﺎد  50 mmﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (.
 -2ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﺧﺮﻳﺪار ﺑﻪ ﻣﺪت  8ﻣﺎه ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -3ﺧﺮﻳﺪار :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  :ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد،ﻛﻮﭼﻪ  14ﺷﻤﺎره 16
-4دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  :واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -5ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ  ،دﭘﻮي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ آدرس :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد – ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -6ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻳﺎ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺎدل  5) %5درﺻﺪ (ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  500،000،000رﻳﺎل را در وﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد و در ﭘﺎﻛﺖ اﻟﻒ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .اﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ
ﺻﺪور ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -6-1ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه از اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد  ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺿﻤﻨﺎً ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺣﻖ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﺋﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 -6-2ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اي ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد و ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد  ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
-6-3ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اي ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اول و اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد از ﺳﻮي ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،ﻧﺰد ﺧﺮﻳﺪار ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺬﻛﻮر آزاد و ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲ ﮔﺮدد .
 -7ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا در ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -8اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ در ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮارداده ﺷﻮد :
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺎﻛﺖ "اﻟﻒ"  :ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺎﻛﺖ "ب" ﺷﺎﻣﻞ :
-1
-2
-3
-4
-5

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺮارداد( ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت آن ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز
رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،آﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ و آﺧﺮﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ در ﻣﻮرد دارﻧﺪﮔﺎن اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز .
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ
اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺪارك ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﻛﻮر اراﺋﻪ ﮔﺮدد .
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ اراﺋﻪ ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده .

ﺻﻔﺤﻪ  1از 2
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ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ

 -6ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺎﻛﺖ "ج "  :ﺑﺮگ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺮوف و رﻗﻢ در آن ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺬﻛﺮ  :ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
-8-1ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت درﺑﺴﺘﻪ و روي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :1درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﺎﻛﺖ ج ﻣﻔﺘﻮح ﻧﮕﺸﺘﻪ و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه از ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺎﻛﺖ ج ﻋﻴﻨﺎً ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻴﮕﺮدد .

 -9ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ  :ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي :
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد واﻗﻊ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد – ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس  058-32231950-3 :و ﺑﺮاي
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻬﺮان و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  :ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد ،ﻛﻮﭼﻪ  14ﺷﻤﺎره  16ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:
021-88744241
-9-1ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ  8اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮي آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء
ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﺴﻠﻴﻢ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
 -9-2ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ اﺧﺬ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻳﮕﺮي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -10ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  1396/12/8ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

-11ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
-12ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪار در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻳﺎ رد ﻛﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
-13ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -14ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺻﺮف ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮﻳﺪار ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻌﻬﺪي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
-15ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺎﻗﺺ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
-16ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﻲ و ﻳﺎ ﺧﺪﺷﻪ و ﻳﺎ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ داراي ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد
و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻼم ﮔﺮدد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ از ﻃﺮف ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .
-17ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﺪ  .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺷﺮﻛﺖ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ آن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﺪﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺰء از آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم ﻳﺎ ﺟﻬﻠﻲ ﺑﺮاي او وﺟﻮد ﻧﺪارد .
-18ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده
و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد  ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و اﺑﻬﺎم ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
-19ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪار روﺷﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ دو ﻳﺎ ﺗﻌﺪادي از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ  ،ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺮﻳﺪار ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدد  ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺿﺒﻂ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درج ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ و ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﻀﺎﺋﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد .
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه :

ﺻﻔﺤﻪ  2از 2

شرکت سیمان بجنورد(سهامی عام)

.

اسناد مناقصه خرید سنگ آهن

-1پس از بررسی و مطالعه دقيق قرارداد و شرايط مناقصه و قبول مفاد و شررايط منرجرد در اسرناد رون ايرت شرر /
اينجانب حاضر گرديج مقجار سنگ آهت موضوع مناقصه را طبرق شررايط و مشخصرات منجرد در اسناد به بهتريت وجره
بهطوري ه از هر حيث مرورد رضرايرر و مروا قررر شررر سرياا بجنرورد واقرر گررررردد در ازاي مبلر ر
 ( ………………….به حروف ) ……………………… ريال بهشرح ججول زير تحوي ناايج .
ردیف
1

شرح

سنگ آهت هااتي ( )Fe2O3كلوخه ( حداكثر ابعاد
در بزرگترین سایز  06سانتیمتر)
سنگ آهت هااتي

2

مقدار (تن)

قیمت واحد (ریال )

قیمت كل (ریال)

000666

( )Fe2O3دانه بندی شده {

ابعاد ( ) 1 – 25 mmو  %11تا  51mmقاب قبول
می باشج }

000666

 -1-1پيشنهاد دهنجه می بايس پيشنهاد قيا خود را به دو صورت ون ارائه ناايج  .خريجار در خصوص نحوه خريج
پس از بازگشايی پا ات پيشنهاد قيا تصايم گيري خواهج ناود .
-2ايت شر  /اينجانب متعهج میگردد نسب به تهيه و تسليم تضايت اجراي تعهجات قرارداد و امضاء قرارداد طبق
ناونه پيوس ه به روئي و امضاي ايت شر /اينجانب رسيجه اس اقجام ناايج.
-3ايت شر  /اينجانب متعهج میشود در صورتی ه پيشنهاد قيا اعالم شجة ايت شر /اينجانب مرورد قبرول واقر
شود پس از ابالغ تبی خريجار به عنوا برنجه مناقصه ظرف مجت يک هفته تحوير سرنگ آهرت را شرروع ناايرج و
مادامی ه قرارداد ياابيت به امضاء نرسيجه اس ايت پيشنهاد به عنوا يک تعهج الزم االجرا براي ايت شر /اينجانب
تلقی میگردد.
-4ايت شر  /اينجانب تعهج میناايج بهمنظور تضايت انجام تعهجات ظرف هف روز از تاريخ اعالم قبولی پيشنهاد از
سوي شر سياا بجنورد يک قره تضايت مورد قبول خريجار را ( مطابق ناونه قرارداد ارسالی) معادل  %11مبل
اوليه قرارداد به شر سياا بجنورد تسليم ناايج عجم تسليم تضايت انجام تعهجات در زما مذ ور به منزله آ
اس ه ايت شر از امضاء و مبادله قرارداد خودداري ناوده اس ه در ايتصورت خريجار حق دارد وجهالضاا
شر در مناقصه را به نف خود ضبط ناايج.
-5پيشنهاد حاضر از ايت تاريخ به مجت سه ماه معتبر می باشج و شر سياا بجنورد میتوانج در مجت مذ ور هر
لحظه قبولی خود را تباً نسب به آ اعالم ناايج.

ﺻﻔﺤﻪ  1از 5

ﻗــﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ
اﻳﻦ ﻗـــﺮارداد ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨـــﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ( ﺑـــﻪ ﺷﻤــﺎره ﺛﺒﺖ  56204ﻧـــﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺗﻬﺮان
داراي ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدي  411157357457و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10101013009ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ آﻗـــﺎﻳﺎن ﻛﻤﺎل ﺻﺪﻳﻘﻲ
)ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ( و ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑــﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮان -ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد ﻛﻮﭼﻪ
ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﭘﻼك  16ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1587843613ﺗﻠﻔﻦ  88759571ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪار ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد از
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :
ﻳﻚ ﻃﺮف و
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻃﺮف
ﺗﻠﻔﻦ :
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ:
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎد آن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﻣﺎده ﻳﻚ – ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد :
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻋﺒـﺎرت از ﺧﺮﻳـﺪ ﺣـﺪود  45,000ﺗـﻦ ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ ﻫﻤﺎﺗﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﻮل  Fe2O3و ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺧﻠـﻮص
 Fe2O3 %55ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  9ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه آﻧﺮا ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ آﮔـﺎﻫﻲ
ﻛﺎﻣﻞ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﻀﺎي اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﺎده دو – ﻣﺪت ﻗﺮارداد :
ﻣﺪت اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺮارداد از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﺧﺮﻳﺪار  8ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻪ – ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد :
 -3-1ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮگ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح
ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :
ردﻳﻒ

1

ﺷﺮح

ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ )(Fe2O3

ﻣﻘﺪار )ﺗﻦ(

ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ )رﻳﺎل (

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ )رﻳﺎل(

45,000

ﻗﻴﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮگ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ

ﻗﻴﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮگ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ

 -3-3ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻮده و ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻗﻄﻌﻲ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺧﺮﻳﺪار رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
 -3-4ﺑﻪ رﻳﺰ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه  : 1ﺧﺮﻳﺪار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار و زﻣﺎن ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﻳﺎ ﺗﻮاﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﻴﺰان  ) %25ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻳﺰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻗﺮارداد  ،ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه  : 2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺪارﻛﻲ دال ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ،ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي  :ﺗﻬﺮان  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد  ،ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد  ، 14ﺷﻤﺎره  ، 16ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ ،1587843613 :ﺗﻠﻔﻦ88759571 :
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد  -ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  1116ﺑﺠﻨﻮرد  ،ﺗﻠﻔﻦ  3 :ﺗﺎ  ، 058 - 32231950ﻓﺎﻛﺲ 058 -32230666 :
Info@Bojnourdcement.com
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ﻣﺎده ﭼﻬﺎر – ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ :
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻬﻴﻪ و
ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺧﺮﻳﺪار ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﺎﺋﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد و ﻛﺴـﺮ ﻛﺴـﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ  ،ﻣﺒﻠـﻎ
ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
ﻣﺎده ﭘﻨﺞ – ﻛﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ :
ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﻟﺬا ﻣﺸﻤﻮل ﻛﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد در آﻳﻨـﺪه ﻣﺸـﻤﻮل
ﻛﺴﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺎده ﺷﺶ – ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر :
از ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺧﺮﻳﺪار رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﺎدل  %10ﺑﻌﻨﻮان ﺳـﭙﺮده ﺣﺴـﻦ اﻧﺠـﺎم
ﻛﺎر ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻛـﻪ از ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﻗﺼـﻮري
ﺳﺮزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وارده از ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺮده ﻣﻜﺴﻮره اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ  .از ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﺎه ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﻈـﺎرت ،
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺳﭙﺮده ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛـﻪ ﻫﻤـﻮاره ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﻗـﺮارداد
ﻣﻌﺎدل دو ﻣﺎه از ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﺰد ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ  .ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳـﭙﺮده ﺣﺴـﻦ اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر در ﭘﺎﻳـﺎن
ﻗﺮارداد ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ﻫﻔﺖ – ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات :
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺷﺮوع ﻗﺮارداد ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺎدل ) %10ده درﺻﺪ ( ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد و در
وﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪار ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺮﻳﺪار  ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺎدر و ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺮﻳﺪار وﺻﻮل و ﺿﺒﻂ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد و ﺗﺎﺋﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲ ﮔﺮدد .
ﻣﺎده ﻫﺸﺖ – دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت :
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ؛ ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ؛ ﺧﺮﻳﺪار واﺣﺪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺒﺎر را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ و در
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻤﻲﻛﺎﻫﺪ .
ﻣﺎده ﻧﻪ – ﺗﻌﻬﺪات ﻓﺮوﺷﻨﺪه :
 -9-1ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻧﻮع ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل  Fe2O3ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص  Fe2O3 %55ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺧﺮﻳﺪار ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -9-2ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻴﺎر روزاﻧﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  40درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

-9-2-1ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻴﺎر روزاﻧﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ارﺳﺎﻟﻲ از ﻃﺮف ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻛﻤﺘﺮ از  %40ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﺒﻮده و ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ آن ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي  :ﺗﻬﺮان  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد  ،ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد  ، 14ﺷﻤﺎره  ، 16ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ ،1587843613 :ﺗﻠﻔﻦ88759571 :
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد  -ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  1116ﺑﺠﻨﻮرد  ،ﺗﻠﻔﻦ  3 :ﺗﺎ  ، 058 - 32231950ﻓﺎﻛﺲ 058 -32230666 :
Info@Bojnourdcement.com
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 -9-3ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻴﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  45درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻴﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  %55ﺷﻮد  ،ﺑﻬﺎي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻋﻴﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ Fe2o3
%56 < Fe2O3

ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻋﻴﺎر )ﺗﺎﻋﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮ  2,500 (%70رﻳﺎل ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد

%55 < Fe2O3 < %56

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

%54 < Fe2O3< %55

 8000رﻳﺎل – ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

%53 < Fe2O3< %54

 16000رﻳﺎل – ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

%52 < Fe2O3< %53

 24000رﻳﺎل – ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

%51 < Fe2O3< %52

 32000رﻳﺎل – ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

%50 < Fe2O3< %51

 40000رﻳﺎل – ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

%49 < Fe2O3< %50

 52000رﻳﺎل – ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

%48 < Fe2O3< %49

 64000رﻳﺎل – ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

%47 < Fe2O3< %48

 76000رﻳﺎل – ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

%46 < Fe2O3< %47

 88000رﻳﺎل – ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

%45 < Fe2O3< %46

 100000رﻳﺎل – ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

Fe2O3< %45

ﻫﻴﭻ وﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد

ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ )رﻳﺎل(

 -9-4ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ از  4درﺻﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻣﺎزاد آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻛﺴﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 -9-5ﻧﺴﺒﺖ  fe(total)/feoﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ )واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از  7ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-6ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻀﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت  ،اﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ،اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺮ  ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-7ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ  ،ﻗﺒﺾ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-8ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد  60 ،ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ).در
ﺻﻮرت ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﻪ ﺑﻨﺪي اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  25ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﺻﻮرت
اﺑﻌﺎد  %10ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ  50ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ(
 -9-9ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه درﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﮔﺮدد و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺣﻤﻞ ﺑﻌﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-10ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 200ﺗﻦ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5500ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ ).ﺣﻤﻞ ﺳﻨﮓ آﻫـﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  6000ﺗﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺮﻳﺪار ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد(
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي  :ﺗﻬﺮان  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد  ،ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد  ، 14ﺷﻤﺎره  ، 16ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ ،1587843613 :ﺗﻠﻔﻦ88759571 :
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد  -ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  1116ﺑﺠﻨﻮرد  ،ﺗﻠﻔﻦ  3 :ﺗﺎ  ، 058 - 32231950ﻓﺎﻛﺲ 058 -32230666 :
Info@Bojnourdcement.com
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 -9-11ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮارض و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮداري ؛ ﻋﻮارض آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و  ...ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

-9-12ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن  ،ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎر در ﻣﺤﻞ دﭘﻮي
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻌﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮﻳﺪار ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ اﻋﻢ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت  ،اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ...ﻧﺪارد.
-9-13ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن
ﺑﺠﻨﻮرد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت و ﻳﺎ ﺟﺮح ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪار ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-14ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده ده – ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺮﻳﺪار :
ﺧﺮﻳﺪار ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه  ،ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﭼﻬﺎر ﻗﺮارداد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻣﺎده ﻳﺎزده – وﺟﻪ اﻟﺘﺰام :
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻤﻴﺰان  45,000ﺗﻦ
در ﻃﻲ ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻧﮕﺮدد  ،ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﺒﻠﻎ  200,000رﻳﺎل ﺑﻌﻨﻮان وﺟﻪ
اﻟﺘﺰام ﺑﺤﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺮﻳﺪار از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻛﺴﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻣﺎده دوازده  :ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ واﮔﺬاري ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ :
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺧﺮﻳﺪار ﻛﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﻓـﺮد ﻳـﺎ اﻓـﺮاد دﻳﮕـﺮي واﮔـﺬار ﻧﻤﺎﻳـﺪ.در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي )ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘـﻮﻗﻲ( واﮔـﺬار ﮔـﺮدد ؛
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ؛ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰء را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻣﺎده ﺳﻴﺰده – ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد :
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ داراي ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮارداد ﺑـﻮده و ﻣﺸـﻤﻮل ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ﭼﻬﺎرده – ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﻗﺮارداد :
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛـﺎر و
اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ؛ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؛ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻨﻲ و
ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻳﻤﻨﻲ اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ وﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را ﻛﻪ در زﻣـﺎن اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد
اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ در ﻃﻲ ﻣﺪت اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده – ﺣﻞ اﺧﺘﻼف :
ﻛﻠﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺛﺮ اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ وﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨـﺪرﺟﺎت آن ﺑـﻴﻦ ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻗـﺮارداد رخ دﻫـﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﺠﻨﻮرد ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي  :ﺗﻬﺮان  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد  ،ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد  ، 14ﺷﻤﺎره  ، 16ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ ،1587843613 :ﺗﻠﻔﻦ88759571 :
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد  -ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  1116ﺑﺠﻨﻮرد  ،ﺗﻠﻔﻦ  3 :ﺗﺎ  ، 058 - 32231950ﻓﺎﻛﺲ 058 -32230666 :
Info@Bojnourdcement.com
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ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰده – ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد :
 -16-1در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را ﻧﺪارد ﻳﺎ از اﺟـﺮاي
ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲ ورزد ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻋﻼم و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام ﻇﺮف ﻣﺪت  5روزه  ،ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴـﺎرات وارده ﺑـﻪ
ﺧﺮﻳﺪار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻳﺎ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -16-2ﺧﺮﻳﺪار در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮارداد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺪﻳﺪ ) اﻓﺰاﻳﺶ  ( %25در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ  ،ﺣﻖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد را
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﺧﺮﻳﺪار در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺣﻖ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮاﺗﺐ را  5روز ﻗﺒﻞ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن
ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺧﺮﻳﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -16-3ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻣﺎده ﻫﻔﺪه – ﻓﻮرس ﻣﺎژور :
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﮓ  ،ﺳﻴﻞ  ،زﻟﺰﻟﻪ  ،آﺗﺶ ﺳﻮزي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﻮرس ﻣﺎژور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﻖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﻣﺎده ﻫﺠﺪه – اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻃﺮﻓﻴﻦ :
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮارداد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  ،ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻗﺒﻠﻲ از ﺣﻴﺚ اﺑﻼغ اوراق
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .
ﻣﺎده ﻧﻮزده – ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ ﻗﺮارداد :
اﻳﻦ ﻗﺮارداد در ﺑﺠﻨﻮرد و در ﻧﻮزده ﻣﺎده  ،دو ﺗﺒﺼﺮه  ،ﻃﻲ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام در ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻨﻈﻴﻢ و
ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻃﺮﻓﻴﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .
ﺧﺮﻳﺪار

ﻓﺮوﺷﻨﺪه

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم (

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي  :ﺗﻬﺮان  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد  ،ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد  ، 14ﺷﻤﺎره  ، 16ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ ،1587843613 :ﺗﻠﻔﻦ88759571 :
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد  -ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  1116ﺑﺠﻨﻮرد  ،ﺗﻠﻔﻦ  3 :ﺗﺎ  ، 058 - 32231950ﻓﺎﻛﺲ 058 -32230666 :
Info@Bojnourdcement.com
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باسمه تعالي

از آنجايی كه شركت سیمان بجنورد ( مناقصه گزار ) در نظر دارد نسبت خريد حدددد  000444تد سدن
آه از تامی كنندگان ذی صالح اقدام نمايد  ،امید است با توجه به اهمیت د حساسیت اي امدر فردشدند
داجد صالحیت  ،متعهد  ،مجرب د توانمند پا به اي عرصه مهم بگذارد.
لذا از فردشندگان محترم ( مناقصه گران ) كه متقاضی شركت در اي مناقصه می باشند تقاضا می شود فرم
های پیوست را با دقت تكمیل نمود د مستندات د سوابق اجرايی د مشخصات دقیق كاركنان كلیدی شركت
را در پاكت ب  ،به انضمام رزدمه د اسناد تائید شد د به همرا ديگر پاكات در تاريخ مقرر تحويل دبیرخانده
شركت سیمان بجنورد نمود د رسید دريافت نمايند .

واحد بازرگانی شرکت سیمان بجنورد
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مدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده ارزيابی کیفی مناقصه گران
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تصوير اساسنامه ،آگهي تاسيس و آخرين آگهي تغييرات شركت
تصوير مدارك تحصيلي و كارت ملي مديرعامل و ساير اعضاء هيئت مديره شركت و تصوير مدارك تحصيلي و كارت
ملي اشخاص حقيقي
تصوير قراردادهای منعقده و مفاصا حساب در  5سال گذشته
تصوير رضايت نامه ،تشويقي ،تقديرنامه از كارهای انجام شده در صورت وجود
تصوير اسناد مالكيت و يا فاكتور خريد ماشين آالت و تجهيزات كارگاهي و در صورت استيجاری بوودن ماشوين آالت
تصوير قرارداد اجاره آنها
تصوير مدارك دوره های سپری شده مرتبط توسط پرسنل شركت در صورت وجود
تصوير گواهي نامه صالحيت پيمانكاری و رتبه بندی در صورت وجود
كليه مدارك صالحه مورد نياز جهت ارزيابي و امتياز دهي كه در ذيل فرمهای دستورالعمل قيد گرديده است.

توجه:
 .1به مدارك ناقص ،مبهم ،ناخوانا و خارج از زمان مشخص شده ترتيب اثر داده نمي شود.
 .2در صورتيكه كه احراز گردد مدارك تحويل شده جعلي و يا خالف واقعيت بوده است ،عالوه بر عدم ارزيوابي پيمانكوار
تضمين ارائه شده مسترد نخواهد شد .
 .3از تامين كنندگان محترم درخواست مي شود مطالب ارسالي خود را با دقت و صداقت كامل تهيه و تكميل نمايند.
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مشخصــات تامین کننده
نام شرکت:
نام مديرعامل:
کد ملي مديرعامل:
رتبه:
تلفن مستقیم تماس:
تلفن همراه مديرعامل:
شماره فاکس :

مهر و امضاء پيمانكار (اشخاص مجاز مطابق اساسنامه):

امضاء:

مهر شركت:

توضیحات:
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شرایط ارزیابي كيفي مناقصه گران

صرفنظر از امتیاز كسب شد بر اساس شاخصهای ارزيابی توانمنددی  ،مناقصده گدر بايدد دارای صدالحیت هدا د
شرايط مشردحه ذيل باشد .عدم حصول شرايط د الزامات ذيل منجر به رد شدن صالحیت مناقصه گر جهت شدركت
در مناقصه می گردد.
 .1داشت مجوزهای الزم از مراجع قانونی ذيربط د آگاهی از قوانی د مقررات مربوط به كار از جمله  :بیمده هدای
تامی اجتماعی ،مالیاتها ،عوارض د ديگر قوانی د مقررات
 .2در صورتی كه برای مناقصه گزار محرز گردد اطالعات ارائه شد توسط مناقصه گر خالف داقع می باشد اي امر
منجر به رد صالحیت مناقصه گر می گردد.
 .3حداقل امتیاز قابل قبول برای شركت در مناقصه ،كسب حداقل  50امتیاز می باشد.
 .0رعايت كلیه مواد مندرج دراساسنامه شركت  ،قانون تجارت د ثبت شركت ها در ارائه اسناد الزامی است .
 .0مناقصه گر بايد طبق اي دستورالعمل  ،فرمها د شرايط مندرج در اسناد ارزيابی كیفدی را بررسدی د نسدبت بده
تكمیل د ارائه كلیه اطالعات يا مدارك مورد نیاز اقدام نمايد.
 .5مناقصه گر بايد در صورت نیاز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد ارزيابی بصورت كتبی د در زمان مقرر با مناقصه
گزار به نشانی ذيل مكاتبه نمايند.
كارخانه  :خراسان شمالی – بجنورد – كیلومتر  33جاد بجنورد مشهد – كارخانه سیمان بجنورد
دفتر مركزی  :تهران – خیابان مطهری – خیابان میر عماد – كوچه چهاردهم  -پالك 15
 .3در صورت مطالبه مناقصه گزار مناقصه گر بايد گواهینامه صالحیت كار مرتبطبا موضوع مناقصه را ارائه نمايد.
 .8مناقصه گزار به هر درخواستی برای رفع ابهام اسناد بصورت كتبی پاسخ خواهدد داد مشدردط بدر اينكده چندی
درخواستی حداكثر پنج ردز قبل از آخري مهلت تحويل اسناد تسلیم شد باشد.
 .9مناقصه گزار می تواند پیش از آخري مهلت ارائه اسناد توسط مناقصه گر ،با صدددر الحاقیده ،اسدناد ارزيدابی را
اصالح نمايد.
 .14هر الحاقیه ای كه صادر شود بخشی از اسناد ارزيابی تلقی خواهد شد كه از طريق سايت اي شركت به صدورت
ضمیمه اسناد مناقصه اعالم خواهد شد عالد بر آن در صورت تماس تلفنی مناقصه گران بدا مناقصده گدزار نیدز
اطالع رسانی می شود.
 .11مناقصه گزار می تواند به صالحديد خود ،آخري مهلت ارسال اسناد مناقصه گران را تمديدد نمايدد تدا مناقصده
گران به هنگام آماد نمودن پیشنهادهای خود ،زمان كافی برای در نظر گرفت الحاقیه داشته باشند.
 .12كلیه ادراق د اسناد ارزيابی كیفی با مهر د امضا تعهد آدر شركت تكمیل د در داخل پاكت ب  ،بده همدرا ديگدر
مدارك مورد نیاز در اسناد مناقصه الك د مهر شد تحويل مناقصه گزار گردد .
 .13هر شخص ياشركت نمی تواند در يک مناقصه عضو بیش از يک مشاركت باشد .
 .10دستگا مناقصه گزار می تواند به صالحديد خود برای ارزشیابی دقیدق تدر اسدناد از هدر يدک از مناقصده گدران
درخواست رفع ابهام را بنمايد  .هر نوع درخواستی برای رفع د موارد ابهام بايد بصورت كتبی باشد .
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 .10اگر مناقصه گر ،اطالعات درخواست شد برای رفع ابهام را در تاريخ د زمان مشخص شد ارائده ننمايدد ،اسدناد
ارسالی دی مرددد خواهد شد.
 .15دستگا مناقصه گزار می تواند هر سندی را كه به الزامات مندرج در اسناد ارزيابی پاسخ قابل قبول نداد باشدد،
مرددد اعالم نمايد.
 .13كلیه برگه های اي دستورالعمل د اسناد پیوست می بايست ممهور به مهر د امضاء شدخص يدا اشدخاج مجداز
دفق اساسنامه د يا آگهی آخري تغییرات شركت باشد.
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رديف

عنوان شاخص ارزيابی

وزن شاخص

ai

نوع ( الف)

وزن شاخص

ai

وزن شاخص

ai

نوع (ب)

نوع (ج)

وزن شاخص

ai

نوع (د)

امتیاز

کسب شده bi

aibi

توضیحات

تجربه د سوابق اجرائی مرتبط د مشابه با موضوع مناقصه

%10

%24

%10

%24

مطابق با فرم شمار 3

حس سابقه در كارهای قبلی

%24

%24

%24

%24

مطابق با فرم های شمار  0د  0د 5

توان مالی (قدرت مالی د پشتیبانی)

%20

%10

%20

%34

مطابق با فرم شمار 3

توان تجهیزاتی د ماشی آالت

%34

%0

%20

%0

مطابق با فرم شمار 8

توان فنی د برنامه ريزی

%14

%04

%10

%20

مطابق با فرم شمار 9

%011

%011

%011

%011

جمع

 = ∑aibiامتیاز شاخص ارزيابی
 :aiوزن شاخص ارزيابي
 : biامتياز كسب شده هر شاخص ارزيابي براساس مدارک ارائه شده توسط مناقصه گر
* وزن شاخص نوع الف  :شامل مناقصه های مربوط به معادن شركت  ،بارگيری و حمل داخلي  ،راه سازی و خريد مواد اوليه و موارد مشابه
* وزن شاخص نوع ب  :شامل مناقصه های مربوط قرارداد های فني و مهندسي  ،الکتريکال و نسوزكاری
* وزن شاخص نوع ج  :شامل مناقصه های مربوط ساخت و نصب مکانيکال  ،ابنيه ،
* وزن شاخص نوع د  :شامل مناقصه های مربوط منابع انساني
 حداقل امتیاز قابل قبول براي شرکت در مناقصه  ،کسب حداقل  56امتیاز مي باشد.

 .1مناقصه گر اعالم می نمايد كه اظهارات د اطالعات مندرج در برگ های استعالم ارزيابی كیفی مناقصه گران از هر لحاظ صحیح می باشد.
 .2مناقصه گر اعالم می دارد كه تكمیل د ارائه اي فرم ها د مدارك مربوطه هیچگونه حق يا تعهدی در خصوج شركت در مناقصه برای مناقصه گر ايجاد نخواهدكرد دايد شدركت (
شركت سیمان بجنورد ) در رد يا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
 .3مناقصه گر تحت هیچ شرايطی درخواست استرداد مدارك ارسالی را از دستگا مناقصه گزار بعمل نخواهد آدرد.
نام و نام خانوادگي و مهر و امضاء مناقصه گر :
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مشخصات شركت
نام ونشاني پيمانکار :

كد پستي:

تلفن تماس :

دورنگار:

شماره ثبت شركت

رئيس هيئت مديره شركت

شناسه ملي شركت

كد ملي

نام و نام خانوادگي

بموجب آخرين تغييرات
مدير عامل شركت بموجب

كد ملي

نام و نام خانوادگي

آخرين تغييرات

دارندگان حق امضاء بموجب

كد ملي

نام و نام خانوادگي

سمت در شركت

آخرين تغييرات



در كادر زير نمونه امضاء فرد يا افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آور به موجب آخرين تغييرات و مهر شركت را درج
نمائيد.
نام و نام خانوادگي

مهر شركت

سمت در شركت

نمونه امضاء
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سوابق مدير عامل شركت
نام و نام خانوادگي:
رديف

پايه و رشته تحصيالت:

نام موسسه يا سازمان

سال اخذ مدرک:
سمت

آدرس

سابقه كار:
تاريخ شروع

(سال)
تاريخ خاتمه

سوابق رئيس هيئت مديره شركت
نام و نام خانوادگي:
رديف

پايه و رشته تحصيالت:

نام موسسه يا سازمان

سال اخذ مدرک:
سمت

آدرس

سابقه كار:
تاريخ شروع

(سال)
تاريخ خاتمه

سوابق يكي از اعضاي هيئت مديره
نام و نام خانوادگي:
رديف

پايه و رشته تحصيالت:

نام موسسه يا سازمان

سال اخذ مدرک:
سمت

آدرس

8

سابقه كار:
تاريخ شروع

(سال)
تاريخ خاتمه
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رديف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

محل اجرا

تاريخ شروع

كارفرما

تاريخ خاتمه

ماهيت كار

امتياز هر كار

جمع

جمع امتيازات
توجه :
 .0در صورتيكه ماهيت قرارداد هاي قبلي كامال مشابه باشد ضريب  ، 0در صورتيكه تقريبا مشابه باشد ضريب  1/7و در صورتيكه غير مشابه باشد ضريب  1/4با آن قرارداد تعلق مي گيرد.
 .2حداكثر امتيازي كه به هر قرارداد تعلق مي گيرد بسته به ماهيت آن  22مي باشد كه مجموع امتيازات  011خواهد شد .
 تجربه (مرتبط و مشابه ) پيمانكار بر اساس اطالعات مربوط به تعداد  4قرارداد انجام شده در رشته و زمينه موضوع مناقصه در پنج سال گذشته تعيين مي شود .بهه منوهور ارائهه اطالعهات
مورد نياز الزم است مناقصه گران ليست سوابق كاري خود در پنج سال گذشته را در اين فرم ارائه نمايند.
 ارائه تصوير قراردادهاي منعقده به انضمام صورت جلسات تحويل نهائي كار و تسويه حساب آن براي ارزيابي ضروري مي باشد ؛ در غير اينصورت بدون ارسال مستندات امتيازي به مناقصهه

گر تعلق نخواهد گرفت .
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رديف

رديف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

محل اجرا

كارفرما

نام مسئول نوارت

تلفن مسئول

نوع تائيديه

بر قرارداد

نوارت

صادر شده

مدت قرارداد

شاخص هاي ارزيابي

حداكثر امتياز

1

ارائه تائیدیه حسن رضایت در كارهاي قبلی و تشویق نامه هاي كارفرمایان قبلی -حداقل تا  4قرارداد

03

2

كیفیت فنی كارهاي انجام یافته و رعایت استانداردها -حداقل تا  4قرارداد ( طبق فرم شماره  6كه توسط دستگاه نظارت بررسی و تکمیل می گردد )

03

0

رعایت زمانبندي و اتمام طبق برنامه زمانبندي  -حداقل تا  4قرارداد ( طبق فرم شماره  6كه توسط دستگاه نظارت بررسی و تکمیل می گردد )

23

4

حسن رضایت از كفایت كادر فنی توسط ادارات و یا سازمان هاي طرف قرارداد  -حداقل تا  4قرارداد(طبق فرم شماره  6كه توسط نظارت بررسی و تکمیل میگردد)

23

جمع امتيازات

11

آدرس

امتياز
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فرم  6فرم اخذ تائيدیه حسن انجام كار
اعضاء محترم کمیسیون معامالت
باسالم
احتراماً عطف به اطالعات ارائه شده توسهط مناقصهه گهر ،شهركت /آقاي...........................................................جههت
شركت در مناقصه ،.......................................................طي تماس با شركت .....................................آقاي ...............................
مدير/رئيس بخش  ..........................................بهه شهماره تلفهن ......................................درتهاريخ ،......................................
اطالعات ذيل مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه بدين شرح تائيد مي گردد.
* موضوع قرارداد .....................................مبلغ قرارداد (به عدد) ( ................................به حروف)....................................
* مدت قرارداد.............ماه/سال  ،تاريخ شروع..................................تاريخ پايان قرارداد و تسويه حساب ..............................
 .0شركت فوق/نامبرده از نور كيفيت كار انجام يافته در حد ضعيف متوسط خوب عالي ارزيابي گرديده است.
 .2شركت فوق/نامبرده از نور كفايت كادر فني در در حد ضعيف متوسط خوب عالي ارزيابي گرديده است.
 .3شركت فوق/نامبرده در زمانبندي انجام موضوع مناقصه در حد ضعيف متوسط خوب عالي ارزيابي گرديده است.
توضيحات........................................................................................................................................................................................:
.........................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی
مدير/رئیس واحد نظارت

 امتياز حسن سابقه در كارهاي قبلي بر مبنهاي نتهايج اسهتعالم از كارفرمايهان قبلهي در پهنج سهال گذشهته
بر اساس فرم شماره  4و  2و  6مشخص خواهد شد.


فتوكپي قهرارداد ههاي منعقهده بهه انضهمام تائيديهه ههاي صهادره اعهر از تقديرنامهه ،رضهايت نامهه و ...
مربوطه به هريک از شاخص ههاي منهدرج در فهرم شهماره  2مهي بايسهت ارائهه گهردد؛ در غيهر اينصهورت
بدون ارسال مستندات امتيازي به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .
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رديف

سنوات

0

سال قبل

2

 2سال قبل

3

 3سال قبل

4

 4سال قبل

2

 2سال قبل

( )0پنجاه برابر ماليات متوسط

( )2هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي قطعي

( )3سه برابر درآمد

( )4پنج برابر مبلغ

ساالنه (ريال)

يا علي الحساب پرداخت شده (ريال)

ناخالص ساليانه (ريال)

داراييهاي ثابت (ريال)

ميانگين مبلغ ستونهاي
()4( ، )3( ، )2( ، )0


باالترين مبلغ ميانگين حاصل از ستونهاي (: )4( ، )3( ، )2( ، )0



تائيديه اعتبار از سوي بانک يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ مناقصه مورد تائيد مي باشد و حداكثر امتياز (  011امتياز ) را اخذ مي

ريال

نمايد  ( .با ارائه مستندات بانكي تائيد شده )
 .0حداكثر امتياز (امتياز  ) 011در صورتي احراز مي شود كه مبلغ بهرآوردي مناقصهه معهادل يها كمتهر از ميهانگين مبهالغ سهتون  0يها سهتون  2يها سهتون  3يها سهتون  4باشهد .
در غير اين صورت امتياز طبق فرمول { امتياز =  ( *011مبلغ برآوردي  /حداكثر مبلغ محاسبه شده ) }  ،كاهش مي يابد .
 .2مناقصه گر مختار است كل ستونها و يا هركدام از آنها را جهت ارزيابي و امتياز دهي تكميل نمايد .
 .3اطالعات مورد نياز صرفا مي بايست مربوط به قراردادهاي انجام شده در  2سال گذشته باشد و قرارداد هاي مربوط به سالهاي قبل از آن مالك امتيازدهي نخواهد بود .
 .4در خصوص ستون ( )0و ديگر ستونهاي جدول فوق ارائه مدارك و اسناد مرتبط ضروري بوده و بدون ارسال مستندات امتيازي به مناقصه گرتعلق نخواهد گرفت .
 .2در خصوص ستون ( )2مي بايست مفاصا حساب اخذ شده از سازمان تامين اجتماعي در  2سال گذشته ارائه شود .
 .6در خصوص ستون ( )3مي بايست صورت وضعيت هاي قطعي و يا موقت قرارداد هاي منعقده در  2سال گذشته ارائه شود .
 .7در خصوص ستون ( ) 4ارائه صورت اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي ها يا كپي دفاتر قانوني در  2سال گذشته الزامي است.
نام مناقصه گر  ،مهر و امضاء  :شركت .................................
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رديف

مشخصات تجهيزات

تعداد مورد نياز

تعداد تجهيزات
موجود پيمانكار

نوع مالكيت

امتياز =  *011تعداد مورد نياز /تعداد موجود

0
2
3
4
2
6

جمع امتياز كسب شده
ميانگين امتيازات
تبصره  :با عنايت به اينكه در مناقصات با موضوعات مختلف  ،نوع و تعداد ماشين آالت مورد نياز آنها نيز متفاوت است لذا جدول فوق بسته به موضوع مناقصه و نيز تعداد ماشين آالت مورد
نياز قابل تغيير مي باشد .


ارائه تصوير اسناد مالكيت و يا فاكتور خريد ماشين آالت و تجهيزات كارگاهي الزامي مي باشد و بدون ارسال مستندات  ،امتيازي به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .



حداقل تعداد  ،نوع و ساير مشخصات ماشين آالت توسط مناقصه گذار تعيين مي گردد  .لذا در صورتيكه ماشين آالت مناسب براي كار مورد نور ارائه شود حداكثر امتياز به هريک از
آنها تعلق مي گيرد و در غير اينصورت امتياز متناسب با هريک كاهش مي بايد .
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الف) کفايت کادر فنی و کلیدي
رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

جايگاه سازماني

سابقه كار

سابقه كار مرتبط
با موضوع مناقصه

مناسب براي كار مورد نور
بله

خير

امتياز

0
2
3
4
2

ميانگين امتيازات


حداقل تعداد  ،تخصص و ساير مشخصات كاركنان كليدي توسهط مناقصهه گهذار تعيهين مهي گهردد  .لهذا در صهورتيكه كاركنهان كليهدي مناسهب بهراي كهار مهورد نوهر معرفهي
شوند حداكثر امتياز به هريک از آنها تعلق مي گيرد و در غير اينصورت امتياز متناسهب بها هريهک كهاهش مهي بايهد و نهايتها ميهانگين امتيهازات بهه عنهوان امتيهاز نههائي كهادر
فني و كليدي مناقصه گر منوور مي گردد  .الزم به ذكر است بدون ارسال مستندات  ،امتيازي به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت.
ب) برنامه ريزي
رديف

موضوع قرارداد

شركت طرف قرارداد

مدت قرارداد

تاريخ شروع

اتمام قرارداد

امتياز

0
2
3
4

ميانگين امتيازات


در صورتيكه طبق مستندات ارائه شده توسط مناقصه گر  ،حداقل در چهار قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه  ،پروژه بدون تاخير ( تاخير غير مجاز ) انجام شده باشهد امتيهاز  011بهه آن
تعلق مي گيرد و در غير اينصورت به تناسب از امتياز مزبور كاسته خواهد شد .



امتياز مربوط به شاخص توان فني و برنامه ريزي حاصل ميانگين امتيازات كسب شده از كفايت كادر فني و كليدي و برنامه ريزي مي باشد .
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