ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،ﺣﻔﺎري  ،آﺗﺶ ﺑﺎري  ،اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي  ،ﺣﻤﻞ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد

» ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ «

 -1ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،ﺣﻔﺎري  ،آﺗﺶ ﺑﺎري ،
اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي  ،ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺪود  40,000ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد .
-2ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻃﻠﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود  6,000ﺗﻦ از ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻨﮓ ﮔﭻ و ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  300ﻣﺘﺮي در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ دﻗﯿﻖ و ﻓﻨﯽ از ﻣﺤﻞ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﻔﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-3ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﮔﭻ  ،ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﯾﻦ و در  7ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﺎده ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ
ﻋﺒﺎس آﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﺪن )ﻣﺤﻞ ﺑﺎرﮔﯿﺮي( ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد)ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ( ﺣﺪود  180ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -4ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺪوداً  8ﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
-5ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ) ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد -ﻣﺸﻬﺪ
-6دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  :ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -7ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ رﺳﯿﺪ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ) ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  0108088861001ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺠﻨﻮرد( ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 500,000,000رﯾﺎل و در وﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -7-1ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت  ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده
و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ  ،رﺳﯿﺪ آﻧﺮا در ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -7-2ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه از اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد  ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وي ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺿﻤﻨﺎً ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
دﻫﻨﺪه ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﺋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 -7-3ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اي ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد و
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد  ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
-7-4ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اي ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وي در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻣﻀﺎي
ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اول و اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد از ﺳﻮي ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،ﻧﺰد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺬﮐﻮر آزاد و ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 -8ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰوده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -9اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ در ﭘﺎﮐﺘﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮارداده ﺷﻮد :
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ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،ﺣﻔﺎري  ،آﺗﺶ ﺑﺎري  ،اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي  ،ﺣﻤﻞ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺎﮐﺖ "اﻟﻒ"  :رﺳﯿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺎﮐﺖ "ب"ﺷﺎﻣﻞ :
-1
-2
-3
-4
-5

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺮارداد( ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎت آن ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي
ﻣﺠﺎز رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ و آﺧﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد دارﻧﺪﮔﺎن اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز .
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪارك ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ اراﺋﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده .

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺎﮐﺖ "ج" :ﺑﺮگ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺮوف و رﻗﻢ در آن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺬﮐﺮ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﮐﺖ "ج" ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و
اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

-9-1ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت درﺑﺴﺘﻪ و روي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه :1درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﺎﮐﺖ ج
ﻣﻔﺘﻮح ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺎﮐﺖ ج ﻋﯿﻨ ًﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯿﮕﺮدد .

 -10ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ  :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد واﻗﻊ در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 37
ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد – ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس  058-32231950-3 :داﺧﻠﯽ 1230
-10-1ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ  9اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺎﮐﺘﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮي آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﺮ و
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در آﮔﻬﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺳﯿﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 -10-2ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ اﺧﺬ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 -11ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  98/6/17ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-12ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
-13ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﯾﺎ رد ﮐﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
 -14ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺻﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
-15ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ .
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ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،ﺣﻔﺎري  ،آﺗﺶ ﺑﺎري  ،اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي  ،ﺣﻤﻞ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد

-16ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﯽ و ﯾﺎ ﺧﺪﺷﻪ و ﯾﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ داراي ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻼم ﮔﺮدد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮدود
اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺿﻤﻨﺎً ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -17ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد  ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ
و اﺑﻬﺎم ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
-18ﮐﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺳﺖ .
 -19ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﺻﻔﺤﻪ  3از 3
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شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)
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باسمه تعالي

از آنجايی كه شركت سیمان بجنورد ( مناقصه گزار ) در نظر دارد نسبت به واگذاری كلیه اموور مربووب بوه
استخراج  ،بارگیری و حمل سنگ گچ از معدن گچ صفی آباد به كارخانوه سویمان بجنوورد بوه ییماناوار ی
صالح اقدام نمايد  ،امید است با توجه به اهمیت و حساسیت اين امور ییماناواری واجود صوالحیت متعهود،
مجرب و توانمند یا به اين عرصه مهم بگذارد.
لذا از ییمانااران محترم ( مناقصه گران ) كه متقاضی شركت در اين مناقصه می باشند تقاضا می شوود رورم
های ییوست را با دقت تامیل نموده و مستندات و سوابق اجرايی و مشخصات دقیق كاركنان كلیدی شركت
را در یاكت ب  ،به انضمام رزومه و اسناد تائید شده و به همراه ديگر یاكات در تاريخ مقرر تحويل دبیرخانوه
شركت سیمان بجنورد نموده و رسید دريارت 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

تصوير اساسنامه ،آگهي تاسيس و آخرين آگهي تغييرات شركت
تصوير قراردادهاي منعقده و مفاصا حساب در  5سال گذشته
تصوير رضايت نامه ،تشويقي ،تقديرنامه از كارهاي انجام شده در صورت وجود
تصوير اسناد مالكيت و يا فاكتور خريد ماشين آالت و تجهيزات كارگاهي و در صورت استيجاري بوود ماشوين آالت
تصوير قرارداد اجاره آنها
تصوير گواهي نامه صالحيت پيمانكاري و رتبه بندي در صورت وجود
كليه مدارک صالحه مورد نياز جهت ارزيابي و امتياز دهي كه در ذيل فرمهاي دستورالعمل قيد گرديده است.

توجه:
 .1به مدارک ناقص ،مبهم ،ناخوانا و خارج از زما مشخص شده ترتيب اثر داده نمي شود.
 .2در صورتيكه كه احراز گردد مدارک تحويل شده جعلي و يا خالف واقعيت بوده است ،عالوه بر عدم ارزيوابي پيمانكوار
تضمين ارائه شده مسترد نخواهد شد .
 .3از پيمانكارا محترم درخواست مي شود مطالب ارسالي خود را با دقت و صداقت كامل تهيه و تكميل نمايند.
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مشخصــات پيمانكـــار
نام شركت:
نام مديرعامل:
كد ملي مديرعامل:
رتبه:
تلفن مستقيم تماس:
تلفن همراه مديرعامل:
شماره فاكس :

مهر و امضاء پيمانكار (اشخاص مجاز مطابق اساسنامه):

امضاء:

مهر شركت:

توضيحات:
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شرایط ارزیابي كيفي مناقصه گران

صررنظر از امتیاز كسب شده بر اساس شاخصهای ارزيابی توانمنودی  ،مناقصوه گور بايود دارای صوالحیت هوا و
شرايط مشروحه يل باشد .عدم حصول شرايط و الزامات يل منجر به رد شدن صالحیت مناقصه گر جهت شوركت
در مناقصه می گردد.
 .1داشتن مجوزهای الزم از مراجع قانونی يربط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوب به كار از جمله  :بیموه هوای
تامین اجتماعی ،مالیاتها ،عوارض و ديگر قوانین و مقررات
 .2در صورتی كه برای مناقصه گزار محرز گردد اطالعات ارائه شده توسط مناقصه گر خالف واقع می باشد اين امر
منجر به رد صالحیت مناقصه گر می گردد.
 .3حداقل امتیاز قابل قبول برای شركت در مناقصه ،كسب حداقل  65امتیاز می باشد.
 .4رعايت كلیه مواد مندرج دراساسنامه شركت  ،قانون تجارت و ثبت شركت ها در ارائه اسناد الزامی است .
 .5مناقصه گر بايد طبق اين دستورالعمل  ،ررمها و شرايط مندرج در اسناد ارزيابی كیفوی را بررسوی و نسوبت بوه
تامیل و ارائه كلیه اطالعات يا مدارك مورد نیاز اقدام نمايد.
 .6مناقصه گر بايد در صورت نیاز جهت ررع هرگونه ابهام در اسناد ارزيابی بصورت كتبی و در زمان مقرر با مناقصه
گزار به نشانی يل مااتبه نمايند.
كارخانه  :خراسان شمالی – بجنورد – كیلومتر  37جاده بجنورد مشهد – كارخانه سیمان بجنورد
در صورت مطالبه مناقصه گزار مناقصه گر بايد گواهینامه صالحیت كار مرتبطبا موضوع مناقصه را ارائه نمايد.
 .7مناقصه گزار به هر درخواستی برای ررع ابهام اسناد بصورت كتبی یاسخ خواهود داد مشوروب بور ايناوه نوین
درخواستی حداكثر ینج روز قبل از آخرين مهلت تحويل اسناد تسلیم شده باشد.
 .8مناقصه گزار می تواند ییش از آخرين مهلت ارائه اسناد توسط مناقصه گر ،با صودور الحاقیوه ،اسوناد ارزيوابی را
اصالح نمايد.
 .9هر الحاقیه ای كه صادر شود بخشی از اسناد ارزيابی تلقی خواهد شد كه از طريق سايت اين شركت به صوورت
ضمیمه اسناد مناقصه اعالم خواهد شد عالوه بر آن در صورت تماس تلفنی مناقصه گران بوا مناقصوه گوزار نیوز
اطالع رسانی می شود.
 .10مناقصه گزار می تواند به صالحديد خود ،آخرين مهلت ارسال اسناد مناقصه گران را تمديود نمايود توا مناقصوه
گران به هنگام آماده نمودن ییشنهادهای خود ،زمان كاری برای در نظر گررتن الحاقیه داشته باشند.
 .11كلیه اوراق و اسناد ارزيابی كیفی با مهر و امضا تعهد آور شركت تامیل و در داخل یاكت ب  ،بوه هموراه ديگور
مدارك مورد نیاز در اسناد مناقصه الك و مهر شده تحويل مناقصه گزار گردد .
 .12هر شخص ياشركت نمی تواند در يک مناقصه عضو بیش از يک مشاركت باشد .
 .13دستگاه مناقصه گزار می تواند به صالحديد خود برای ارزشیابی دقیوق تور اسوناد از هور يوک از مناقصوه گوران
درخواست ررع ابهام را بنمايد  .هر نوع درخواستی برای ررع و موارد ابهام بايد بصورت كتبی باشد .
 .14اگر مناقصه گر ،اطالعات درخواست شده برای ررع ابهام را در تاريخ و زمان مشخص شده ارائوه ننمايود ،اسوناد
ارسالی وی مردود خواهد شد.
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 .15دستگاه مناقصه گزار می تواند هر سندی را كه به الزامات مندرج در اسناد ارزيابی یاسخ قابل قبول نداده باشود،
مردود اعالم نمايد.
 .16كلیه برگه های اين دستورالعمل و اسناد ییوست می بايست ممهور به مهر و امضاء شوخص يوا اشوخاج مجواز
ورق اساسنامه و يا آگهی آخرين تغییرات شركت باشد.
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رديف

عنوان شاخص ارزيابی

وزن شاخص

ai

نوع ( الف)

امتیاز

کسب شده bi

aibi

توضیحات

1

تجربه و سوابق اجرائی مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه

%15

مطابق با ررم شماره 3

2

حسن سابقه در كارهای قبلی

%20

مطابق با ررم های شماره  4و  5و 6

3

توان مالی (قدرت مالی و یشتیبانی)

%25

مطابق با ررم شماره 7

4

توان تجهیزاتی و ماشین آالت

%30

مطابق با ررم شماره 8

5

توان رنی و برنامه ريزی

%10

مطابق با ررم شماره 9

جمع

%100
=  ( ∑aibiامتیاز شاخص ارزيابی)

 :aiوزن شاخص ارزيابي
 : biامتياز كسب شده هر شاخص ارزيابي براساس مدارک ارائه شده توسط مناقصه گر

 .1مناقصه گر اعالم می نمايد كه اظهارات و اطالعات مندرج در برگ های استعالم ارزيابی كیفی مناقصه گران از هر لحاظ صحیح می باشد.
 .2مناقصه گر اعالم می دارد كه تامیل و ارائه اين ررم ها و مدارك مربوطه هیچگونه حق يا تعهدی در خصوج شركت در مناقصه برای مناقصه گر ايجاد نخواهدكرد وايون شوركت (
شركت سیمان بجنورد ) در رد يا قبول ییشنهادات مختار خواهد بود.
 .3مناقصه گر تحت هیچ شرايطی درخواست استرداد مدارك ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار بعمل نخواهد آورد.

نام و نام خانوادگي و مهر و امضاء مناقصه گر :
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مشخصات شركت
نام ونشاني پيمانكار :

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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رديف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

محل اجرا

كارفرما

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

سال

سال

ماه

ماه

ماهيت كار

امتياز هر كار

جمع

1
2
3
4
جمع امتيازات
توجه :
 .1در صورتيکه ماهيت قرارداد های قبلي كامال مشابه باشد ضريب  ، 1در صورتيکه تقريبا مشابه باشد ضريب  0/7و در صورتيکه غير مشابه باشد ضريب  0/4با آن قرارداد تعلق مي گيرد.
 .2حداكثر امتيازی كه به هر قرارداد تعلق مي گيرد بسته به ماهيت آن  25مي باشد كه مجموع امتيازات  100خواهد شد .
 تجربه (مرتبط و مشابه ) پيمانکار 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 كاری خود در پنج سال گذشته را در اين فرم ارائه نمايند.
 ارائه تصوير قراردادهای منعقده به انضمام صورت جلسات تحويل نهائي كار و تسويه حساب آن برای ارزيابي ضروری مي باشد ؛ در غير اينصورت بدون ارسال مستندات امتيازی به مناقصهه

گر تعلق نخواهد گرفت .

ج
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رديف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

محل اجرا

كارفرما

نام مسئول نوارت

تلفن مسئول

نوع تائيديه

بر قرارداد

نوارت

صادر شده

مدت قرارداد

آدرس

1
2
3
4
5

رديف

شاخص های ارزيابي

حداكثر امتياز

1

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

30

2

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

30

3

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

20

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)

20

جمع امتيازات

9

امتياز

دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران

فرم  6فرم اخذ تائيدیه حسن انجام كار
اعضاء محترم کمیسیون معامالت
باسالم
احتراماً عطف به اطالعات ارائه شده توسهط مناقصهه گهر ،شهركت /آقای...........................................................جههت
شركت در مناقصه ،.......................................................طي تماس با شركت .....................................آقای ...............................
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 ..............................
 .1شركت 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 زمانبندی 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 كارهای قبلي بر مبنهای نتهايج اسهتعالم از كارفرمايهان قبلهي در پهنج سهال گذشهته
بر اساس فرم شماره  4و  5و  6مشخص خواهد شد.
 فتوكپي قهرارداد ههای منعقهده بهه انضهمام تائيديهه ههای صهادره اعهر از تقديرنامهه ،رضهايت نامهه و ...
مربوطه به هريک از شاخص ههای منهدرج در فهرم شهماره  5مهي بايسهت ارائهه گهردد؛ در غيهر اينصهورت
بدون ارسال مستندات امتيازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .
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رديف

سنوات

1

سال قبل

2

 2سال قبل

3

 3سال قبل

4

 4سال قبل

5

 5سال قبل

( )1پنجاه 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)

داراييهای ثابت (ريال)

ميانگين مبلغ ستونهای
()4( ، )3( ، )2( ، )1


باالترين مبلغ ميانگين حاصل از ستونهای (: )4( ، )3( ، )2( ، )1



تائيديه اعتبار از سوی بانک يا موسسات مالي و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ مناقصه مورد تائيد مي باشد و حداكثر امتياز (  100امتياز ) را اخذ مي

ريال

نمايد  ( .با ارائه مستندات بانکي تائيد شده )
 .1حداكثر امتياز (امتياز  ) 100در صورتي احراز مي شود كه مبلغ بهرآوردی مناقصهه معهادل يها كمتهر از ميهانگين مبهالغ سهتون  1يها سهتون  2يها سهتون  3يها سهتون  4باشهد .
در غير اين صورت امتياز طبق فرمول { امتياز =  ( *100مبلغ برآوردی  /حداكثر مبلغ محاسبه شده ) }  ،كاهش مي يابد .
 .2مناقصه گر مختار است كل ستونها و يا هركدام از آنها را جهت ارزيابي و امتياز دهي تکميل نمايد .
 .3اطالعات مورد نياز صرفا مي بايست مربوط به قراردادهای انجام شده در  5سال گذشته باشد و قرارداد های مربوط به سالهای قبل از آن مالك امتيازدهي نخواهد بود .
 .4در خصوص ستون ( )1و ديگر ستونهای جدول فوق ارائه مدارك و اسناد مرتبط ضروری بوده و بدون ارسال مستندات امتيازی به مناقصه گرتعلق نخواهد گرفت .
 .5در خصوص ستون ( )2مي بايست مفاصا حساب اخذ شده از سازمان تامين اجتماعي در  5سال گذشته ارائه شود .
 .6در خصوص ستون ( )3مي بايست صورت وضعيت های قطعي و يا موقت قرارداد های منعقده در  5سال گذشته ارائه شود .
 .7در خصوص ستون ( ) 4ارائه صورت اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي ها يا كپي دفاتر قانوني در  5سال گذشته الزامي است.
نام مناقصه گر  ،مهر و امضاء  :شركت .................................
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رديف

مشخصات تجهيزات

تعداد مورد نياز

تعداد تجهيزات
موجود پيمانکار

نوع مالکيت

امتياز =  *100تعداد مورد نياز /تعداد موجود

1
2
3
4
5
6

جمع امتياز كسب شده
ميانگين امتيازات
تبصره  :با عنايت به اينکه 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 مالکيت و يا فاكتور خريد ماشين آالت و تجهيزات كارگاهي الزامي مي باشد و بدون ارسال مستندات  ،امتيازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .



حداقل تعداد  ،نوع و ساير مشخصات ماشين آالت توسط مناقصه گذار تعيين مي گردد  .لذا در صورتيکه ماشين آالت مناسب برای 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 برای كار مورد نور
بله

خير

امتياز

1
2
3
4
5

ميانگين امتيازات


حداقل تعداد  ،تخصص و ساير مشخصات كاركنان كليدی توسهط مناقصهه گهذار تعيهين مهي گهردد  .لهذا در صهورتيکه كاركنهان كليهدی مناسهب بهرای 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 كليدی مناقصه گر منوور مي گردد  .الزم به ذكر است بدون ارسال مستندات  ،امتيازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت.
ب) برنامه ريزي
رديف

موضوع قرارداد

شركت طرف قرارداد

مدت قرارداد

تاريخ شروع

اتمام قرارداد

امتياز

1
2
3
4

ميانگين امتيازات


در صورتيکه 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  100بهه آن
تعلق مي گيرد و در غير اينصورت به تناسب از امتياز مزبور كاسته خواهد شد .



امتياز مربوط به شاخص توان فني و برنامه ريزی حاصل ميانگين امتيازات كسب شده از كفايت كادر فني و كليدی و برنامه ريزی مي باشد .
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ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،ﺣﻔﺎري  ،آﺗﺶ ﺑﺎري  ،اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي  ،ﺣﻤﻞ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد

» ﺑﺮگ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ «

-1ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﻗﺮارداد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اﺻﻼﺣﯿﻪﻫﺎ و
ﻗﺒﻮل ﻣﻔﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻓﻮق و ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ /اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺣﻤﻞ  40,000ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد را ﻃﺒـﻖ ﺷـﺮاﯾﻂ
و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣﻨﺪرج اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟـﻪ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﻣﻮرد رﺿـﺎﯾـﺖ و ﻣـﻮاﻓﻘــﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن
ﺑﺠﻨﻮرد واﻗـﻊ ﮔـــﺮدد ،در ازاي ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ  ) ………………….ﺑـﻪ ﺣـﺮوف ( ……………………… رﯾـﺎل
ﺑﻪﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ :
ردﯾﻒ

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﻘﺪار )ﺗﻦ(

1

ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،ﺣﻔﺎري  ،آﺗﺸﺒﺎري و اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﮔﭻ در
ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد

40,000

2

ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻨﮓ ﮔﭻ در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد

40,000

3

ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد

40,000

ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ )رﯾﺎل (

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ )رﯾﺎل(

-2اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ /اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد و اﻣﻀﺎء ﻗﺮارداد ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺋﯿﺖ و اﻣﻀﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ /اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-3اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  /اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻼم ﺷﺪة اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ/اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل واﻗـﻊ
ﺷﻮد ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،در ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﺟﺮاﺋـﯽ را ﺷـﺮوع ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ/اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
-4اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ /اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻇﺮف ﻫﻔﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از
ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد  ،ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ارﺳﺎﻟﯽ( ﻣﻌﺎدل  %10ﻣﺒﻠﻎ
اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اﻣﻀﺎء و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻗﺮارداد ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖ دارد وﺟﻪاﻟﻀﻤﺎن
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-5ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه :

ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﻤﺖ دارﻧﺪة اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز و ﺗﻌﻬﺪ آور و ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ :

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه :

ﺗﻠﻔﻦ :

ﺗﺎرﯾﺦ :
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ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،ﺣﻔﺎري  ،آﺗﺶ ﺑﺎري  ،اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي  ،ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﻣﻌﺪن ﮔﭻ
ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد

اﯾﻦ ﻗـــﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨـــﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ( ﺑـــﻪ ﺷﻤــﺎره ﺛﺒﺖ  56204ﻧـــﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي

ﺗﻬﺮان داراي ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدي  411157357457و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ  10101013009ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻗـــﺎي ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ

ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑــﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد  ،ﮐﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﭘﻼك  ، 16ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ  ،1587843613ﺗﻠﻔﻦ  88759571ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد از

ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺷﺮﮐﺖ  ...............ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ..............ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي  ..........داراي ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدي  ...........و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﯽ ..............ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎي  ........................ﺑﺎ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ  .......................ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  .................................................. :ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

 .....................ﺗﻠﻔﻦ  ..................... :ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﻣﺎده ﯾﮏ  -ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد :

ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،ﺣﻔﺎري  ،آﺗﺸﺒﺎري  ،اﺳﺘﺨﺮاج ،
ﺑﺎرﮔﯿﺮي  ،ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺪود  40,000ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از
ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن  ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﺳﻨﮓ ﮔﭻ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﻨﯽ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و ﻧﮑﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﻀﺎي اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎده دو -ﻣﺪت ﻗﺮارداد :

ﻣﺪت ﻗﺮارداد از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺪوداً  8ﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎده ﺳﻪ  -ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد :

 -3-1ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺑﺮ) ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺖ ج ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ :
ردﯾﻒ

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﻘﺪار )ﺗﻦ(

ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ )رﯾﺎل (

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ )رﯾﺎل(

1

ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،ﺣﻔﺎري  ،آﺗﺸﺒﺎري و اﺳﺘﺨﺮاج
ﺳﻨﮓ ﮔﭻ در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد

40,000

ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺖ ج

ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺖ ج

2

ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻨﮓ ﮔﭻ در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد

40,000

ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺖ ج

ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺖ ج

3

ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﻣﻌﺪن ﮔﭻ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد

40,000

ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺖ ج

ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺖ ج

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺖ ج

 -3-2ﻣﺒﻠﻎ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮارداد ﭘﺲ از اﺟـﺮاي ﮐﺎﻣـﻞ ﻣـﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .
 -3-3ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .

ﺗﺒﺼﺮه  : 1ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار و زﻣﺎن ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﯾﺎ ﺗﻮاﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  ) %25ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس رﯾﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار
ﻗﺮارداد  ،ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
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ﺗﺒﺼﺮه  :2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺪارﮐﯽ دال ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ،ﻋﻮارض و

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر -ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ :

 -4-1ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺒﻮض ﺑﺎﺳﮑﻮل
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺻـﻮرت
وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد و ﮐﺴﺮ ﮐﺴﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ  ،ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
 -4-2ﭘﺮداﺧﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﯿﻤﻪ از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﺎﺋﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺎده ﭘﻨﺞ  -ﮐﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ :

 -5-1از ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ارﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ  %7/8 ،ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮده ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -5-2ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدره از ﺳﻮي دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺑﻼغ ﮔﺮدد از ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺎده ﺷﺶ -ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر :

از ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ارﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ) %10 ،ده درﺻﺪ( ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮده ﻧﺰد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻗﺼﻮري ﺳﺮزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وارده از ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺮده ﻣﮑﺴﻮره اﯾﻦ
ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ  .از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﮐﻪ در ﻣﺎده ﻧﻪ ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﺎﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺳﭙﺮده
ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﺰد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ  .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﭙﺮدة ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﮑﺴﻮره ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮارداد و اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
و اﺧﺬ و اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺎده ﻫﻔﺖ  -ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات :

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺷﺮوع ﻗﺮارداد ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺎدل ) %10ده درﺻﺪ ( ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻗﺎدر و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ وﺻﻮل و ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر  ،ﺗﺎﺋﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت و اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺎده ﻫﺸﺖ -ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺮارداد :

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت  ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ  ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و اﻧﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و
دﺳﺘﻮرات ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﻣﯿﺰان
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ .

ﻣﺎده ﻧﻪ – ﺗﻌﻬﺪات ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر :
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 -9-1ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آﺗﺸﺒﺎري  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎري و آﺗﺶ ﺑﺎري ﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
-9-1-1اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺳﻨﮓ ﮔﭻ در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻌﺪن ) ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻃﻠﻪ
ﻫﺎ دﭘﻮ ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﭘﻮ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺷﻮد ( و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺣﺪود  300ﻣﺘﺮي در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪن  ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
 -9-1-2ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  30ﻣﺘﺮ در  100ﻣﺘﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ )ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎري (  ،ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ  ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن  ،ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري  ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺣﺪودا  6000ﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﺑﺎﻃﻠﻪ  ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﻨﯽ ﺻﻮرت داده و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺣﺪودي
اﺳﺖ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻞ ﻓﻀﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري و ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ رﺳﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از
ﺗﺎﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﺎم ﺣﻔﺎري را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -9-1-3ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -9-1-4اﯾﺠﺎد و اﺣﺪاث ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻃﻠﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن ﺗﺎ دﭘﻮي ﺑﺎﻃﻠﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﺣﺪاث رﻣﭗ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ در ﻣﻌﺪن ،
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -9-2ﻃﺮح اﺳﺘﺨﺮاج در ﻣﻌﺪن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
-9-3ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  5,000ﺗﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
-9-4ﻋﯿﺎر ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ روزاﻧﻪ )  200ﺗﻦ ( ﺣﺪاﻗﻞ  %80و ﻋﯿﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  %90ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -9-5اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﻔﺎري و آﺗﺸﺒﺎري ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ اﺑﻌـﺎد ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل  60ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
 %20ﺑﺎﻻﺳﺮي از ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺘﻬﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -9-6ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ داراي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :
اﻟﻒ  -ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه درﯾﻞ واﮔﻦ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎري ،ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  3اﯾﻨﭻ )  76ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ( و ﻋﻤﻖ 9
ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ب  -ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎدل  220ﮐﻮﻣﺎﺗﺴﻮ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﺳﻨﮓ ﮔﭻ
ج  -ﺗﻌﺪاد ﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ ده ﭼﺮخ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ
 -9-7اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎري و آﺗﺸﺒﺎري و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﺧﺬ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاد
ﻧﺎرﯾﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺷﺎﻣﻞ  :اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
آﺗﺸﺒﺎري ذﯾﺼﻼح ) ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ (  ،اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻧﺎرﯾﻪ ،
ﺧﺮﯾﺪ  ،اﺳﮑﻮرت و ﺣﻤﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺗﺸﺒﺎري و ...ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
اﺳﺖ.
 -9-8ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري ،آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،ﺣﻔﺎري  ،آﺗﺸﺒﺎري  ،اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي در ﻣﻌﺪن و
ﺣﻤﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ .
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 -9-9ﺣﻀﻮر و ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ  ،ﻟﺬا ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و
زﻣﺎن ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺗﺸﺒﺎري را ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  %10ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم
ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -9-10ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج  ،ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺣﻤﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ  ،ﻗﺒﻮض ﺑﺎﺳﮑﻮل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-11ﺑﻪ دﭘﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﻌﺪن ﻫﯿﭻ وﺟﻬﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﻟﺬا ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯿﺰان ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -9-12ﺷﮑﺴﺘـﻦ ﮐﻠﯿـﻪ ﻗﻠـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮﺟـﻮد در ﻣﻌﺪن ) ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  60ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ( و ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻠﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮارداد ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ و ﻋﻮدت %10
ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ .
 -9-13ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب  ،اﺳﮑﺎن  ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا و...ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻌﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارد  ) .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن  ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ ( .
-9-14ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ  ،ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺷﺎﻣﻞ  :ﺣﻘﻮق ؛ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎري ؛ ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﻪ ؛ ﻣﺎﻟﯿﺎت ؛ ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻌﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
دراﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي ﮐﺎر و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 -9-15ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ )ﮔﺎزوﺋﯿﻞ  ،روﻏﻦ و (....ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ .
 -9-16ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ .
-9-17در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﯿﺎر روزاﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ )ﺣﺪاﻗﻞ 200ﺗﻦ( ﮐﻤﺘﺮ از  %80و ﯾﺎ ﻋﯿﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ
ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  %90ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮداد ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -9-18رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺗﺎ  %4ﻣﺠﺎز و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ) .رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﻣﻼك ﻋﻤﻞ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ،درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
 -9-19ﻣﻌـﺪن ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﮐﺎرﺧـﺎﻧـﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨـﻮرد در ﻓﺎﺻﻠﻪ  180ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن و در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  7ﺟﺎده ﺻﻔﯽ
آﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ) اﺳﻔﺮاﯾﻦ ( واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن
ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( .
 -9-20ﻣﻌﺪن داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ  ،ﻟﺬا ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ
ارﮔﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-21ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪن  ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﻢ ﺟﻮار ﻣﻌﺪن ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -9-22ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادي
ﺻﺪﻣﻪ وارد ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﮔﺮدد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻌﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
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 -9-23ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮازﯾﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻣﻮاد ﻧﺎرﯾﻪ و اﺟﺮاي آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻌﺎدن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -9-24ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ورود ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﺧﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻠﺪوزر  ،ﺑﯿﻞ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ و  ...و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد را
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت  ،ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه در اﺛﺮ ورود ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻨﮓ ﮔﭻ  ،از ﺻﻮرت
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
-9-25ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎده ده  -ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه  ،ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  4ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﯾﺎزده – وﺟﻪ اﻟﺘﺰام:
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  ،ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮرس ﻣﺎژور ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﻃﺒﻖ ﺗﻨﺎژ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  9-3ﻣﺎده  9ﻗﺮارداد ﻧﮕﺮدد  ،ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﺒﻠﻎ
 200,000رﯾﺎل ﺑﻌﻨﻮان وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﺤﺴﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت  ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﮐﺎﻟﺘﺎً ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﮐﺎر را ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 15درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺳﺮي از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﭙﺮده
ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺎده دوازده  -ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واﮔﺬاري ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ :

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻞ وﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮي واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻞ وﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮي)ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ( واﮔﺬار ﮔﺮدد ؛ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ؛ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﯾﻨﺪﺳﺘﻪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺟﺰء را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻣﺎده ﺳﯿﺰده  -ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد :

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻮده و ﻣﺸﻤﻮل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده ﭼﻬﺎرده  -ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻗﺮارداد :

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر واﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ؛ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ؛ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر و اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻌﺎدن  ،اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﮐﻪ درزﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ در ﻃﯽ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم
اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده – ﺣﻞ اﺧﺘﻼف :

ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد رخ دﻫﺪ ،
ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﺠﻨﻮرد ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .

ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰده– ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد :
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 -16-1در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را ﻧﺪارد ﯾﺎ از اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات
ﻗﺮارداد اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ورزد ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ  5روزه  ،ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﯾﺎ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه از
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -16-2ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮارداد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺪﯾﺪ ) اﻓﺰاﯾﺶ  ( %25در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ  ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺗﺐ را  5روز ﻗﺒﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -16-3ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

ﻣﺎده ﻫﻔﺪه – ﻓﻮرس ﻣﺎژور :
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﮓ  ،ﺳﯿﻞ  ،زﻟﺰﻟﻪ  ،آﺗﺶ ﺳﻮزي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮرس
ﻣﺎژور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﻣﺎده ﻫﺠﺪه – اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ :
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ  ،ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت  ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ از
ﺣﯿﺚ اﺑﻼغ اوراق ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .
ﻣﺎده ﻧﻮزده – ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ ﻗﺮارداد :
اﯾﻦ ﻗﺮارداد در ﺑﺠﻨﻮرد و در ﻧﻮزده ﻣﺎده  ،دو ﺗﺒﺼﺮه  ،ﻃﯽ دو ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺣﮑﻢ واﺣﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ
اﻣﻀﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ) ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم (

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
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