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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  1 صفحه 

 10/06/1400مورخ مناقصه( دوم تجدید)1400-08 اقصه عمومی دو مرحله ای به شمارهاسناد من

 

 70B ،FB ،ALB3ریخته گری شمش های برنجی شامل  موضوع مناقصه:

 صنایع مس شهید باهنردستگاه مناقصه گزار: شرکت 

 نشانی دستگاه مناقصه گزار: 

 بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی 12کرمان، کیلومتر   

 فهرست اسناد مناقصه:

 شرایط اختصاصی مناقصه -1

 شرایط عمومی مناقصه -2

 برگ پیشنهاد قیمت  -3

 پیوست شماره یک:شرایط انجام کار موضوع مناقصه  -4

 پیوست شماره دو:روش ارزیابی کیفی مناقصه گران -5

 قراردادنمونه  -6

 برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه   -7
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  2 صفحه 

 مناقصهشرایط اختصاصی 

 خود از طریق 70B ،FB ،ALB3ریخته گری شمش های برنجی شامل  شرکت صنایع مس شهید باهنر در نظر دارد

ه شرایط و با توجه می توانند ب دارای کد اقتصادیبرگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام کند. کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی 

 مفاد اسناد حاضر، راس موعد مقرر، نسبت به ارائه پیشنهاد مبلغ اقدام نمایند.

 موضوع مناقصه: -1ماده 

ه مطابق با مشخصات مندرج در پیوست شمار70B ،FB ،ALB3رنجی شامل ریخته گری شمش های باست از   عبارت

 یک.

 مدت قرارداد: -2ماده 

 د.ه نمایپیشنهاد دهنده مکلف است پس از انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت یک سال اقدام به تحویل کامل موضوع مناقص

 :موضوع مناقصهمحل انجام کار  -3ماده 

خواهد بود و نی بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجا 12کیلومتر  صنایع مس شهید باهنر واقع در جتمعمحل انجام موضوع مناقصه، م

رائه موضوع ای ملزم به رد و ومناقصه گزار هیچگونه وجهی را از بابت هزینه حمل و نقل و موارد دیگر به پیشنهاد دهنده پرداخت نخواهد ک

 ی باشد.مناقصه مطابق با مشخصات فنی به پیوست شماره یک م

 ح دپوی مصال ر صورتحمل مصالح و ابزار کار، مواد اولیه و ضایعات مورد نیاز جهت ریخته گری برعهده پیمانکار بوده و د

 بیش از مقدار مورد نیاز، مسئولیت آن بر عهده پیمانکار می باشد.

 

چنین با واهد شد همنکار کسر خهزینه آن از حساب پیمابه کارکنان پیمانکار مشابه کارکنان کارفرما یک نوبت غذای گرم ارائه و : 1تبصره 

ستفاده اایل مذکور از وس توجه به اینکه جهت عزیمت به کارخانه کارفرما،  سرویس ایاب و ذهاب مهیاست، کارگران پیمانکار می توانند

 .شد خواهدننکار پرداخت نمایند در صورت عدم استفاده از سرویس ایاب و ذهاب کارفرما، هیچ مبلغی از این بابت به پیما

 

 سپرده شرکت در مناقصه: -4ماده 

ون رت ضمانتنامه بانکی بدمی باشد که  می بایست  یا بصو )پانصد میلیون ریال(  ریال 000،000،500 مبلغشرکت درمناقصه  سپرده میزان

 جهت است ذکر به الزم.  شعبه ظفر واریز و رسید آن  ارائه گردد   7404187385قید و شرط تهیه و یا به بصورت نقدی به حساب شماره 

 .باشد می الزامی شرکت این مالی واحد طریق از واریز شناسه دریافت وجه، واریز
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  3 صفحه 

موجب بطالن  مناقصه، : ارائه چک حساب جاری اشخاص ) اعم از حقیقی یا حقوقی ( و یا سفته و غیره بعنوان تضمین شرکت در1تبصره 

 پیشنهاد خواهد شد.

درج  "( صراحتامناقصه دوم تجدید)1400-08: در رسید بانکی فوق باید عبارت )بابت تضمین شرکت در مناقصه  عمومی شماره2تبصره  

 شده باشد.

  محل تسلیم پیشنهاد: -5ماده 

ساختمان اداری می  می رفسنجانیبزرگراه آیت ا.... هاش 12کرمان، کیلومتر محل تسلیم پیشنهاد دبیرخانه شرکت صنایع مس شهید باهنر به نشانی

 باشد.

و یا ارسال  یگر  تسلیمیربط دذتبصره : چنانچه پاکات پیشنهادی به هر دلیل و تحت هر عنوان ، به غیر از دبیرخانه شرکت ، به مراجع غیر 

خواهد ص  بعهده نین خصوگردد، این امر به منزله عدم تحویل پیشنهاد تلقی خواهد شد و دستگاه مناقصه گزار هیچگونه مسئولیتی در ا

                                                                       به ذکر است پس از تحویل پاکتها به دبیر خانه رسید اخذ گردد.                             داشت. الزم 

 مدت قبول پیشنهاد: -6ماده 

ز ز مهلت مقرر ارائه و یا ااشرکت به  پیشنهاداتی که بعد  .میباشد 10/06/1400 مورخچهارشنبه روز  14ساعت  پیشنهادارائه آخرین مهلت 

 طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.

 د.شخواهد بازگشایی پس از ارزیابی فنی بازرگانی  و پاکات پیشنهاد قیمت همان روز  14:30ساعت الف و ب پاکات 

 

 ادی:مدت اعتبار قیمتهای پیشنه -7ماده 

دت مز تورم در امت ناشی د و هرگونه افزایش قینارائه نماییک سال کنندگان در مناقصه بایستی قیمتهای خود را با مدت اعتبار  شرکت

 زمان مذکور متوجه مناقصه گر خواهد بود.

 بازرگانی:و ارزیابی فنی  -8ماده 

نه ونوشت پرواولید، رتمرتبط با موضوع مناقصه، حجم شرکت کنندگان در مناقصه باید سوابق و رزومه کاری خود، قراردادهای منعقده 

رد درخواستی به دهند. موا ارائه بهره برداری و یا موارد دیگری که بتواند به ارزیابی توان انجام تعهدات موضوع این مناقصه کمک نماید را

 د.می باش 50ت قیمت رای بازگشایی پاکاهمین اسناد آمده است. حداقل امتیاز قابل قبول ب 2همراه روش ارزیابی در پیوست شماره 

 نام پیشنهاد دهنده:..................................

 ...................................................................نشانی)شامل کد پستی( :............................................................................

 .... ....................................فکس:....... ............فن ثابت:...........................................  تلفن همراه:...............................تل

 ......................................................:..مناقصه گر حقوقی: کد اقتصادی:........................................................  شناسه ملی

 ........................................................مناقصه گر حقیقی: کد اقتصادی:......................................................... کد ملی:....

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  4 صفحه 

                                                                   

 شرایط عمومی مناقصه 

 

 نحوه تحویل پاکات مناقصه : -1ماده 

 شدامیب "ج"و  "ب"،"الف"که محتوی سه پاکت جداگانه در یک پاکت بصورت سربسته  داوطلب شرکت در مناقصه  باید پیشنهاد خود را

 بعدی تنظیم و در موعد مقرر به مناقصه گزار، تسلیم نماید.، به ترتیب بندهای 

اد نوشته سلیم پیشنهتتاریخ وپیشنهاددهنده  محتویات آن ، موضوع و شماره مناقصه  ، نام و نشانی و تلفن در روی پاکات فوق الذکر باید

 ماید.یافت ناهنر تسلیم و رسید درشود و در مهلت مقرر و مذکور در اسناد مناقصه ، به دبیرخانه شرکت صنایع مس شهید ب

میل و تنظیم د حاضر، تکط اسنااسناد و مدارك مناقصه  که از طرف مناقصه گزار در اختیار متقاضیان قرار داده شده است باید بر طبق شرای

 شده و همراه سایر مدارك درخواستی در پاکت پیشنهادی  به دبیرخانه مناقصه گزار تسلیم گردد.

 و مستندات پاکات الف، ب و ج : مدارک -2ماده 

 محتوای پاکت الف :

 (شرایط اختصاصی مناقصه 4طبق ماده .)  تضمین شرکت در مناقصه -

 

 محتوای پاکت ب :

 باشد. نده  رسیدهنهاد دهمناقصه و ضمائم آن )به استثناء برگ پیشنهاد قیمت( که تمام صفحات به مهر و امضاء پیشاسناد و مدارك  -

ورت کتبی  حاضر ، بص اسناد هر گونه مکاتبه و ابالغیه که از طرف دستگاه مناقصه گزار ، در طی مدت انجام مناقصه، بعنوان اصالحیه -

 ابالغ گردیده باشد. 

مل و دیر عارونوشت آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات ثبت شده مربوط به دارندگان امضاء مجاز با امضاء م اشخاص حقوقی: -

 شرکت، رونوشت اساسنامه، تصویر گواهی ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده  ممهوربه مهر

 موضوع اساسنامه شرکت بایستی با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد. : 1تبصره 

 رکت کنندگان بایستی دارای فعالیتی متناسب به موضوع مناقصه با شند.ش :2تبصره 

 ات بر ارزشه مالیرونوشت پروانه کسب معتبر، رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی و گواهی ثبت نام در سامان اشخاص حقیقی: -

 افزوده )در صورت مشمول شدن(

 موضوع پروانه کسب باید با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد. :3تبصره 
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  5 صفحه 

یستی گواهی انکاران باَ  پیمضمناًفاقد کد اقتصادی بررسی نخواهند شد.ارائه کد اقتصادی برای همه مناقصه گرها الزامی است و پیشنهادات 

 صالحیت پیمانکاری وگواهی صالحیت ایمنی خود را ضمیمه اسناد مناقصه نمایند.

 شرایط اختصاصی مناقصه( 8مستندات ارزیابی کیفی تامین کننده )مطابق بند  -

 محتوای پاکت ج :

یث مبلغ باید از ح یشنهادیقیمت )که به امضاء و مهر پیشنهاد دهنده رسیده( می باشد. بهای پپاکت )ج( محتوی برگ تکمیل شده پیشنهاد 

 بوده و پاکت سربسته باشد. مشخص، معین و بدون ابهام

 ایند.را از ارزیابی کیفی کسب نم 50: پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی باز خواهد شد که حداقل امتیاز 1تبصره 

 د :اعتبار اسنا -3ماده 

 اشد.بکلیه اسناد مناقصه از جمله شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه باید ممهور به مهر و امضای نفرات مجاز شرکت 

 رد پیشنهادات مخدوش: -4ماده 

 . واهد دادتیب اثر نخردد ترمناقصه گزار به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد تضمین و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گ

 اطالعات مناقصه گر: -5ماده 

میع جهات ظر گرفتن جا در نبشرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مندرج در اسناد مناقصه می باشد.پیشنهاد دهنده می بایست  

ید.همچنین اقدام نما ات خودو در صورت نیاز ، بازدید از محل و آگاهی کامل از شرایط مندرج در اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پیشنهاد

ط را نادیده واد و شرایک از میبرنده مناقصه اقرار می نماید که از موضوع مناقصه اطالع کامل داشته و به عذر عدم اطالع نمی تواند هیچ 

 گرفته و نقض نماید.

 034-31227959ماره شا به را کتب هر یک از متقاضیان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشند، می توانند مراتب

                                                                                                                                                              تماس حاصل نمایند. 034-31227156فاکس کرده و تقاضای توضیح کتبی نموده یا با شماره 

 ممنوعیت واگذاری:  -6ماده 

در غیر  وداشته برنده مناقصه تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع مناقصه بصورت کلی یا جزئی)حقیقی یا حقوقی( به غیر را ن

 اینصورت قرارداد منعقده فی مابین فسخ و تضمین وی به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  6 صفحه 

 گزار:اختیارات مناقصه  -7ماده 

 دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد. 

قصه گزار، ز سوی  مناتباً اکهر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها،  

 اعالم و جزء اسناد و مدارك مناقصه  منظور خواهد شد.

مناقصه گزار حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و 

اگر چنین موردی پیش آید مراتب به متقاضیان ابالغ می شود و در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد 

رد تقاضای استرداد آنرا بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر پیشنهاددهنده حق دا

یا قیمتها باشد ، در این صورت مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم از طریق سایت اینترنتی شرکت به 

به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را   www.csp.irآدرس

 داشته باشند.                                                         

 تضمین شرکت در مناقصه: نحوه استرداد -8ماده 

مراحل  م پس از طیول و دوپیشنهادات واصله و تعیین برنده مناقصه، تضمین شرکت کنندگان در مناقصه به استثناء نفرات اپس از بررسی 

 قانونی مسترد و تضمین برندگان اول و دوم پس از امضاء و مبادله قرارداد مسترد خواهد شد.

 نحوه انعقاد قرارداد: -9ماده 

 ناقصه گزاره محل ممدت هفت روز کاری از تاریخ اعالم برنده مناقصه، جهت عقد قرارداد ببرنده مناقصه متعهد است حداکثر ظرف 

یز از نفر دوم ن ورتیکهمراجعه نماید.در غیر اینصورت تضمین وی ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.در ص

 .گزار در مورد موضع مناقصه تصمیم خواهد گرفتعقد قرارداد خودداری نماید تضمین وی نیز ضبط شده و مناقصه 

 روش اصالح قرارداد:  -10ماده 

                                                                                کل معامله، افزایش یا کاهش دهد.  %25مناقصه گزار اختیار دارد مقدار کاال یا خدمات مورد معامله را تا 

 کسور قانونی:-11ماده 

 ملزم به پرداخت آن می باشد.پیشنهاد دهنده  در صورتی که اجرای این مناقصه مشمول کسور قانونی گردد 
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  7 صفحه 

 هزینه های جانبی : -12ماده 

ع وط به موضوای مربپرداخت هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد .همچنین هزینه بررسی کارشناسی و سایر هزینه ه

 مناقصه بر عهده برنده می باشد.

 دستگاه نظارت: -13ماده 

رل ه واحد کنتبه عهد از لحاظ کیفینظارت بر اجرای صحیح مناقصه به عهده کمیسیون معامالت و نظارت بر حسن اجرای موضوع مناقصه 

 مناقصه گزار می باشد.  و انبار کیفیت و از لحاظ کمی بر عهده واحد برنامه ریزی

 دهنده:.................................. نام پیشنهاد

 ...................................................................نشانی)شامل کد پستی( :............................................................................

 .... ....................................فکس:....... ................  تلفن همراه:...............................تلفن ثابت:.......................................

 ......................................کد اقتصادی:........................................................  شناسه ملی:..................

 

 امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده: مهر و
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  8 صفحه 

 70B ،FB ،ALB3ریخته گری شمش های برنجی شامل قیمت برگ پیشنهاد 

اهی از کلیه شرایط گآ ه.ضمن اذعان ب........................اینجانب/اینجانبان...........................................................دارندگان امضای مجاز شرکت ....

وضوع هد مینمایم مع70B ،FB ،ALB3ریخته گری شمش های برنجی شامل عمومی و اختصاصی و پیوست های مناقصه عمومی با موضوع 

 .مناقصه را طبق شرایط مندرج و برنامه زمانی تعیین شده در اسناد مناقصه طبق جدول قیمت پیشنهادی ذیل تحویل نمایم

حدود تقریبی  موضوع ردیف

 وزن

 (کیلوگرم)

قیمت 

هرکیلوگرم)ریال( 

 به عدد

 قیمت کل)ریال(

   70B 400،000ریخته گری شمش  1

   FB 10،000ریخته گری شمش  2

   ALB3 45،000ریخته گری شمش  3

 قیمت کل به عدد)ریال(
 

 

 قیمت کل به حروف)ریال(
 

 

 فوق اضافه می گردد. مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به %9و هزینه های جانبی می باشد کلیه توضیح اینکه قیمت پیشنهادی فوق شامل 

 در ضمن

 شود. حسوب میممدارك مناقصه مهر و امضاء گردیده و جزء الینفک این پیشنهاد تائید می کنم که کلیه ضمائم و اسناد و  -1

 اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد پیشنهاد مختار است. -2

         ربوطه          اد می که قراردا موقعبدین وسیله موافقت و تائید می کنم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد ت -3

 ی می گردد.ده تلقتنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد اعالم قبولی به عنوان یک تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد دهن

 میویا کاهش  افزایش قابل %25 میزان به و بوده مناقصه تقریبی این در شده اعالم مقدار کاال و خدمات  که نمایم می تایید بدینوسیله -4

 باشد.

 را خود قبولی اهنرب شهید مس صنایع شرکت لحظه هر مدت این طول در و بوده معتبر روز 90 مدت تا تاریخ این از حاضر پیشنهاد -5

 و قرارداد عقد به حاضر هندهد پیشنهاد صورتیکه ودر بود خواهد آور الزام طرفین برای فوق 3 بند طبق نماید اعالم آن به نسبت "کتبا

 را  مناقصه در شرکت دهسپر دارد حق باهنر شهید مس صنایع شرکت نماید، عدول مقرر شرایط از یا و نشود آن مناقصه  موضوع انجام

 .نماید ضبط خود نفع به

 نام پیشنهاد دهنده:..................................

 ..................................................:.............................................................................................نشانی)شامل کد پستی( 

 .......... ....................................کس:.تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... ف

 ......................................مناقصه گر حقوقی: کد اقتصادی:........................................................  شناسه ملی:..................

 ......................................................................... کد ملی:.....................مناقصه گر حقیقی: کد اقتصادی:.......................

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  9 صفحه 

 یوست شماره یکپ

 مشخصات فنی شمش ها:_ 

 

 ترکیب شیمیایی:   -1

 70B: 

Cu:70-71%       , Pb:0.8%max   , Al: 1%max    ,Ni: 0.3%max   , Fe:0.5%max  ,  Si:0.3%max     

Sn:0.3%max      ,Zn :Rem                                                                                                                  

  ALB3: 

Cu:58.5-59.5%       , Pb:0.8-1%   , Al: 0.45-0.75%    ,Ni: 0.3%max   , Fe:0.03-0.2%  ,  Si:0.01%max     

Sn:0.2%max    , As:0.03%max  , Sb:0.02%max  , Mn:0.1%max  , Cr:0.01%max   , S:0.01%max  

,P:0.0015%max   ,Zn :Rem  , Fe+Sn<0.35             

FB: 

Cu:58-60%       , Pb:1.5-2%   , Al: 0.005%max    ,Ni: 0.3%max   , Fe:0.5%max  Sn:0.3%max      ,   

Zn :Rem  , other :0.2% max           

  د ..(باشنوشمش ها باید بدون عیوب ریخته گری )آخال و...( ،و تمیز )عاری از هرگونه  اکسید سطحی کیفیت سطح : -2

 15Kg +-1تلورانس وزن :  -3

 .  بسته بندی گردند عددشمش بایستی  با تسمه کشی فلزی  مطابق نظر کارفرما 48هر بسته بندی :  -4

 مواردی که پیمانکار موظف به انجام آنها می باشد :

ایید تنالیز با درصد سرباره زیر سرندی جهت شارژ کوره ریخته گری ومابقی روی و ضایعات مس جهت تصحیح آ60از حداقل  -1

 استفاده نماید .  70B, FBکنترل کیفیت ،برای تولید شمش 

 لیبل مشخصات محصول ،روی کلیه محصوالت بسته بندی شده باید الصاق گردد . -2

 

  کارهای جنبی که بایستی پیمانکار انجام دهد :_ 

 نماید پیمانکار بایستی سرباره حاصل از ریخته گری را بصورت جداسازی شده و خاك سرباره به کارفرما تحویل -1

 و گردیده اعالم پیمانکار به ریزی برنامه واحد اعالم براساس که بوده تن 4 تا 2 بین بایستی حداقل روزانه گری ریخته تناژ مقدار -2

 .میباشد اعالمی برنامه تولید به موظف پیمانکار

یمانکار پئید و به یفی تاکنوع و شکل مواد تحویلی به پیمانکار و درصد شارژ مورد استفاده در هر آلیاژ نیز به صالحدید ناظر  -3

 تحویل داده می شود.

 د.می باش برعهده پیمانکار با تائید کنترل کیفی و  جهت استفاده در کوره و قراضه آماده سازی ضایعات تحویلی -4
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  10 صفحه 

 

 لیست حداقل تجهیزات مورد نیاز که بایستی توسط پیمانکار تامین گردد:_ 

 کیلوگرم)یک عدد( 500کوره القایی با ظرفیت  -1

 سقفی با ظرفیت یک تن)یک عدد( جرثقیل -2

 عدد( 30قالب ریخته گری) -3

 عدد( 2مخزن آب دو هزارلیتری)  -4

 مشعل پیشگرم پاتیل ریخته گری)یک عدد( -5

 پاتیل ریخته گری)یک عدد( -6

 قاشق سرباره گیری، مالقه، دیلم)به تعداد مورد نیاز( -7

 کیلویی)یک عدد( 500ترازوی  -8

 ترانس جوش و سنگ فرز)یک عدد( -9

 عدد(تسمه کش)یک  -10
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  11 صفحه 

 پیوست شماره دو                                                                            

 روش ارزیابی کیفی مناقصه گران

 (ia)وزن معیار عنوان معیار ارزیابی ردیف
 

 توضیحات (ibامتیاز اکتسابی )

 1مطابق بند شماره  امتیاز 100براساس توضیحات، حداکثر  30 سابقه فعالیت 1

 2مطابق بند شماره  امتیاز بر اساس مستندات 100حداکثر  20 ماشین آالت و تجهیزات 2

 20 رضایت مشتریان قبلی 3
 100امتیاز و حداکثر  20به ازای هر رضایت نامه

 امتیاز
 3مطابق بند شماره 

 4مطابق بند شماره  امتیاز 100بر اساس توضیحات، حداکثر  25 ارزیابی مالی 4

 5مطابق بند شماره  امتیاز 100بر اساس توضیحات، حداکثر  5 بومی بودن 5

 

 ibia∑ ٭= امتیاز معیار ارزیابی 
 ia∑ 

 

                                                      

ia وزن معیار ارزیابی : 

ib : مطابق نظرکارفرما مشخص می شود. که با توجه به اسناد ارائه شده و امتیاز کسب شده در معیار ارزیابی 

 توضیحات :

حیح ز هر لحاظ صامناقصه گر اعالم می نماید که اظهارات و اطالعات مندرج در برگ های استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران  -1

 می باشد.

صه رکت در مناقبوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شمناقصه گر اعالم می دارد که تکمیل و ارائه این فرم ها و مدارك مر -2

 برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نخواهد کرد و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

 مناقصه گر تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد مدارك ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار بعمل نخواهد آورد. -3

 صورت نیاز از محل کارگاه فعلی مناقصه گر بازدید می نماید.مناقصه گزار در  -4

 توضیحات:

 . امتیاز بصورتسال گذشته و یا صورتحساب ها )در صورت عدم وجود قرارداد( ضمیمه گردد 5: قراردادهای سابقه فعالیت .1

 مقایسه شرکت کنندگان تخصیص پیدا می کند. 

شرکت  س مقایسهتولیدی ضمیمه گردد. امتیاز دهی بر اسا زاتیو تجه یدیآالت تول نیماش ستیل ماشین آالت و تجهیزات: .2

 کنندگان تخصیص پیدا می کند. در صورت نیاز از محل کارگاه فعلی شرکت کنندگان بازدید بعمل می آید.

 د.ائه شوتبی اربه منظور سنجش حسن سابقه فعالیت مناقصه گر، باید سوابق بصورت رضایت نامه ک رضایت مشتریان قبلی: .3
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  12 صفحه 

 اشد:وارد زیر بی از محداکثر امتیاز زمانی احراز می شود که مبلغ برآوردی مناقصه کمتر یا برابر یک ارزیابی توان مالی: .4

 ه. الحساب پرداخت شدپنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علیـ 1

 ه صورت وضعیتهای قطعی یا موقت.سه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند بـ 2

 ونی. پنج برابر داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانـ 3

 ـ تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر 4

 صیص می دهد.تیاز را تخده، امشگزار بر اساس اطالعات ارائه  مناقصه گر باید در بخش مالی، یکی از موارد باال را ارائه نموده و مناقصه

 ند.کدر صورتیکه مناقصه گر  بومی استان کرمان باشد، امتیاز این بخش به وی تخصیص پیدا می  بومی بودن: .5

 می باشد. 50حداقل امتیاز اکتسابی 
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  13 صفحه 

 B70 ،BF ،3ALBریخته گری شمش های برنجی شامل قرارداد  پیمانکاری 

 طرفین قرارداد: -1ماده 

رف و آقای به شماره از یک ط مان کارفربه عنوا................و  شناسه ملی ........این قرارداد بین شرکت صنایع مس شهید باهنر به شماره ثبت 

ه عنوان ب             ورخ             به نشانی: تلفن:            م  شماره پروانه بهره برداری                 ملی                  کداقتصادی:                         

 پیمانکار از طرف دیگر تحت شرایط و ضوابط زیر منعقد می گردد. طرفین مکلف به اجرای آن میباشند.

 موضوع قرارداد: -2ماده 

ر اساس شرکت کارفرما  وفق شرح کار و شرایط فنی پیوست یک و ب برای 70B ،FB ،ALB3ریخته گری شمش های برنجی شامل 

 لیست قیمت پیوست دوکه به امضاء طرفین رسیده و  جزء الینفک قرارداد حاضر می باشد.

عالم خواهد انکار اپیم ار موضوع قرارداد براساس نیاز کارفرما تناژ ، مشخصات و زمان تحویل، توسط واحد برنامه ریزی کارفرما بهک -2-1

 شد و پیمانکار مکلف به اجرای دستورات مذکور می باشد. 

مه خود بابت افت حق الزحات تقریبی بوده و هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی نماید و پیمانکار صرفاً مستحق دریمیزان ضایع  -2-2

 کار واقعی انجام شده می باشد.

   مدت قرارداد : -3ماده 

 سال می باشد.به مدت یک...........لغایت             ..........مـدت اجـرای کامل عملیات موضوع قـرارداد            

  مبلغ قرارداد: -4ماده 

ارداد ینفک این قربلغ قرارداد براساس مندرجات پیوست یک و دو  قرارداد محاسبه شده است که به امضاء طرفین رسیده و جزء الم -4-1

سود خود  ویر مستقیم یم و غباشد. نرخهای پیوست مقطوع بوده و مشمول هیچگونه افزایشی نخواهد شد و پیمانکار کلیه هزینه های مستق می

وارض، بیمه زوده ( ، عرزش افارا در مبلغ مذکور منظور نموده و حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت و هرگونه مالیات )باستثنای مالیات بر 

 ق دولتی که به این قرارداد تعلق بگیرد بر عهده پیمانکار است .و سایر حقو

بر عهده و هزینه  کار، کالً  ت انجامو مصالح  مورد نیاز جه ، تهیه ماشین آالت، ابزار، لوازم و وسایل کارموردنیازتامین نیروی انسانی  -4-2

 پیمانکار می باشد.

 نحوه پرداخت: -5ماده

نکار    در وجه پیما به موازات پیشرفت کارفهرست بهای پیوست شماره دو غ مندرج در مبلغ قرارداد براساس کار انجام شده و مبال -5-1

    دو        پیوست پرداخت می گردد. بدین منظور پیمانکار در پایان هرماه صورت وضعیت کارهای انجام شده را بر مبنای نرخهای
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  14 صفحه 

 

ه پیمانکار بروز  20دت نی در مو تأییدیه کارفرما ارائه می دهد .دستمزد پس از تایید ناظر کارفرما و کسر کسور قانوتنظیم و جهت بررسی 

 پرداخت خواهد شد. 

 درخواست صورت در ی شود کهو نزد کارفرما نگهداری مگردد  می کسر کار انجام حسن سپرده درصد10 مبلغ پرداخت هر از -5-2

 اندهبازگرد قرارداد طرف به برمعت تضامین  سایر ارائه ازای در کار انجام حسن سپرده نقدی مبالغ معامالت کمیسیون تایید و  قرارداد طرف

 . شود می

الزحمه  د.پرداخت حقیمانکار متعهد است نسبت به ارسال لیست بیمه پرسنل خود به تامین اجتماعی محدوده عملکرد خود اقدام نمایپ-5-3

 لیست فوق و تایید واحد مالی کارفرما،مبنی بر واریز حق بیمه ماه قبل میباشد. هرماه منوط به ارائه

  کسور قانونی( 6ماده 

واست که در صورت درخشودبعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می %10به پیمانکار مبلغ  از هر پرداخت -6 -1

بازگردانده  رف قراردادطتبر به نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای ارائه سایر  تضامین معطرف قرارداد  و تایید کمیسیون معامالت مبالغ 

 می شود .

 

ی کسر و نزد کارفرما قانون تأمین اجتماع 38به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده  %5ت به پیمانکار، از هر پرداخ -6 -2

تماعی ن تأمین اجز سازمااخرین صورت وضعیت پیمانکار در پایان کار با ارائه مفاصا حساب گردد. سپرده مزبور و همچنین آنگهداری می

 مسترد خواهد گردید. 

 باشد.درصورت مشمول شدن هر گونه عوارض طبق قوانین جاری و آتی مملکتی، پرداخت مبلغ مربوطه به عهده پیمانکار می در -6 -3

 اهد شد.ائه خومربوطه کسر و به حساب دارایی واریز و قبض آن به پیمانکار ار صورت تعلق مالیات به این قرارداد، مالیات

 نظارت -7ماده 

 ان ناظر کمیرا به عنو وانبار و واحد برنامه ریزی قرارداد کیفی  کارفرما در این قرارداد واحدکنترل کیفی کارخانه خود را بعنوان ناظر

ر صورت هبوده و به است ن معرفی می نماید بدیهی است نظارت ناظر مذکور به منزله تائید اقداماتی که از طرف پیمانکار در حال انجام

 پیمانکار مکلف است کار موضوع قرارداد را بر طبق مشخصات و استانداردهای موجود تحویل نماید.

 :تعهدات پیمانکار - 8ماده

ارد و گاهی کامل دمشخصات موضوع قرارداد آ بدینوسیله تائید و اعالم می دارد که از کلیه شرایط و مقتضیات وپیمانکار  -8-1

 ود.تعذر شمبا اشراف تمام مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده است و در آینده نمی تواند به عذر عدم اطالع 

اد هیه کلیه مودهای معمول و متعارف را رعایت نماید. ضمنا توع قرارداد استاندارپیمانکار مکلف است در اجرای موض -8-2

 مصرفی ابزار و تجهیزات مورد نیاز بعهده پیمانکار می باشد.
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  15 صفحه 

مل ععالم میشود یمانکار مکلف است در طول اجرای قرارداد به دستور العملها و راهنمائی هایی که توسط ناظر به وی اپ -8-3

 نماید.

 تبا به آگاهی کارفرما برساند.کصورت تغیر مکان، آدرس جدید محل کار را  پیمانکار مکلف است در -8-4

نها آوامل وی به یمانکار مکلف است در حفظ و نگهداری اموال کارفرما کوشا باشد، چنانچه خسارتی توسط پیمانکار یا عپ -8-5

 وارد شود، می بایست نسبت به جبران آن اقدام نماید.

ر میگیرد پرسنل وی می باشد و پیمانکار مکلف است قرارداد به کا 2جهت انجام موضوع ماده کارگرانی که پیمانکار  -8-6

دت مقابل حوا را در نسبت به پرداخت حقوق و مزایای ایشان اقدام نماید.همچنین پیمانکار مکلف است کارگاه و کارگران آن

فی تفاق و خالاادثه ، بدیهی است مسئولیت هر گونه حبیمه مسئولیت مدنی نموده و  مسائل ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید. 

 .همچنین هزینه معاینات ادواری ساالنه این پرسنل برعهده پیمانکار میباشدبعهده پیمانکار می باشد .

رارداد به قتامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه و تنظیم لیست پرسنل  38یمانکار مکلف است ضمن رعایت ماده پ  -8-7

مفاصا  ه ارائهباجتماعی محدوده عملکرد خود اقدام نماید، پرداخت آخرین صورت وضعیت قطعی به پیمانکار منوط تامین 

 حساب سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ه نکند و رداد استفادار در این قرابه هیچ وجه از خدمات خارجیان فاقد پروانه کاجرای قرارداد ول پیمانکار متعهد است در ط-8-8

 صورت تخلف کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ و تضامین را به نفع خود ضبط و وصول نماید.در 

رما حضور محل شرکت کارف پیمانکار مکلف است لیست کلیه پرسنلی که الزم است بابت انجام کار موضوع قرارداد در -8-9

 ردد.مجوز ورود آنها اقدام گ داشته باشند تهیه و به واحد اداری کارفرما اعالم نماید تا نسبت به صدور

ا ر اثر فعل ییمانکار در مدت اجرای قرارداد مسئول کلیه اقدامات خود و کارکنانش بوده و هرگونه خسارتی را که دپ -8-10

 ران نماید.ردد جبثالث گترك فعل او و کارکنانش متوجه درآمد، ساختمان،اموال ، وسایل و تجهیزات کارفرما و یا اشخاص 

ز اعالم کارفرما و تائید ناظر اقرارداد را فورا پس  2موضوع ماده شمش های تولید شده مانکار موظف است کلیه پی -8-11

 قرارداد تحویل انبار دهد.

داری حو احسن نگهنیمانکار موظف است از مواد اولیه تحویلی که از طرف کارفرما در اختیار ایشان قرارداده می شود به پ-8-12

می  ارگران خوداحیه کنر این خصوص امین کارفرما بوده و ضامن هرگونه افراط و تفریط صورت گرفته حتی از نماید.پیمانکار د

 باشد.

 پیمانکار می باشد. کلیه تجهیزات کارگاهی متعلق به -8-13

 رد.پذیانجام ت فنی  بر اساس سفارش کارفرما وفق مفاد قرارداد و مشخصاریخته گری را پیمانکار مکلف است،  -8-14

 تعهدات کارفرما : -9ماده 

 هددورت جلسه ای در اختیار پیمانکار قرار صطی  توزین وکارفرما موظف است مواد اولیه موضوع قرارداد را  -9- 1

 داد اقدام نماید.روز نسبت به پرداخت مبلغ موضوع قرار 20ارفرما موظف است پس از اخذ تائیدیه ها و رسیدهای الزم ظرف مدت ک -9-2

   تضمین حسن اجرای تعهدات: -10ماده 

پیمانکار بدینوسیله اجرای مطلوب کلیه شرایط و تعهدات مندرج در قرارداد و رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای معمول و متعارف را 

را  کل مبلغ قرارداد%5عادل معتبر م ضمانت نامه بانکی  نماید. بدین منظور پیمانکار همزمان با امضای قرارداد یک فقرهتعهد و تضمین می
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  16 صفحه 

نماید. چنانچه پیمانکار هر یک از مفاد قرارداد حاضر را نقض نماید، بعنوان تضمین انجام تعهدات در وجه کارفرما صادر و تسلیم می

از محل مطالبات  نامه فوق، کلیه مطالبات و خسارات خود ناشی از قرارداد حاضر یا در ارتباط با آن راتواند ضمن ضبط ضمانتکارفرما می

ی تحویل  و همچنین مفاصا پیمانکار وصول نماید. تضمین مذکور پس از پایان مدت قرارداد و تأیید ناظر کارفرما و امضاء صورتجلسه

 حساب تامین اجتماعی و چنانچه موجبی جهت ضبط و وصول آن نباشد به پیمانکار مسترد خواهد شد.

 جریمه تاخیر: -11ماده 

 وز تاخیر معادل ر( در زمـان مقرر عمل ننماید و باعث تاخیر در تحویل شود ،به ازاء هر 2موضوع ماده پیمانکار به تعهداتش )چنانچه 

رداخت په کارفرما ا در وجرنیم درصد مبلـغ کاری که در اجرای آن تأخیر شده بعنوان جریمه تاخیر به وی تعلـق می گیرد که مکلف است آن 

 رت ارفرما میتواند جـرائم متعلقه را از مطالبات پیمانکار کسر نمــاید بدیهی است تعلق خسانمـاید. بعـالوه ک

رارداد را فسخ قالح بداند نی که صبه پیمانکار مانع از مطالبه اصل تعهدات نخواهد بود. در صـورت تاخیـر پیمـانکار ،کارفرما میتواند هر زما

 مین کسر نماید.نموده و کلیه خسارات وارده را از محل تضا

 فسخ قرارداد: -12ماده 

 ماید.نا فسخ کارفرما در موارد زیر می تواند بدون نیاز به هر گونه تشریفات اداری یا قضایی با دادن اخطار قرارداد ر

 نانچه پیمانکار در تحویل موضوع قرارداد یا هر بخش از آن  بیش  مدت تعیین شده  تاخیر نماید.چ -12-1

 کند. ز آن  را به غیر واگذارپیمانکار بدون موافقت کتبی کارفرما کار موضوع قرارداد و یا بخشی اچنانچه  -12-2

ا به تعهدات ته باشد و ینانچه به تشخیص کارفرما، پیمانکار از نظر مالی یا فنی توانائی اجرای کار موضوع قرارداد را نداشچ -12-3

 آن عمل ننماید . مذکور در قرارداد حاضر و شرایط فنی و پیوستهای

 ه دهد. کلیهر صورت وقوع هر یک از موارد فوق کارفرما می تواند هر موقع که مصلحت بداند به قرارداد حاضر خاتمد -12-4

 صلحت بداندمریق که طتضمینات فروشنده به نفع خود ضبط و وصول کند بعالوه کارفرما می تواند سایر خسارات خود را به هر 

 ماید.از پیمانکار وصول ن

 فوق نظر کارفرما بوده که قطعی میباشد . 3و 2و 1مالك احراز بند-12-5

د حاضر روزه به قراردا 10واند هر موقع که مصلحت بداند با ابالغ قبلی ت( ، کارفرما می 12ماده عالوه بر اختیارات مندرج در بندهای ) -12-6

 خاتمه دهد در این صورت حق الزحمه پیمانکار تا آن زمان پرداخت خواهد شد.  

عمل  رایط فنی آنشداد و احراز عدم توانایی مالی و فنی پیمانکار  و یا در صورتی که فروشنده به تعهدات مذکور در این قرار -12-7

 ننماید. 
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  17 صفحه 

 حل اختالف: -13ماده

کره و تبادل نظر ز طریق مذاد شد اچنانچه در تعبیر و  تفسیر هر یک از شرایط و مقاد قرارداد اختالفی بین طرفین بروز نماید بدوا سعی خواه

روز به دلیل ب ودن کار)پیمانکار مجاز به متوقف نمبرطرف گردد. در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. 

 اختالف نیست

 محل اجرای کار :  - 14ماده 

ع مس شهید باهنر مجتمع شرکت صنایبزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی،  12یلومتر ک -محل اجرای کار موضوع قرارداد واقع در کرمان 

 ست .ایافته  پیمانکار سیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کاملاست که در هر بخش مشخصات فنی پیوست قرارداد به رویت 

ارداد یمانکار مکلف است نسبت به تجهیز کارگاه براساس مشخصات خصوصی هر یک از بندهای لیست فنی پیوست قرپ -14-1

 اقدام نماید.

 

رگاه ز نسبت به بر چیدن کارو 10وقت کار و تنظیم صورت وضعیت، پیمانکار موظف است ظرف مدت مپس از تحویل  -14-2

کردن آن  یح و تمیزابزار از کارگاه و تسطو  اشین آالتخارج کردن مواد زاید، ماعم از جمع آوری تجهیزات و تاسیسات و 

 .کارگاه جهت استفاده آماده باشد اقدام نماید به نحوی که پس از تحویل

 :اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن -15ماده 

( رونوشت مصدق 2اره (،فهرست بها)پیوست شم1قرارداد عبارتند از: قرارداد حاضر ،شرایط فنی)پیوست شماره  اسناد و مدارك

لس ها توافقنامه هایی (. نقشه ها صورت مج4( و تعهدنامه حفاظت ایمنی)پیوست 3قرارداد بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار)پیوست

 سد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می شود.که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می ر

 رعایت ایمنی: - 16ماده

محل اجرای  سایت HSEهای ایمنی فنی عمومی و ضوابط ی ضوابط و دستورالعملباشد خود و کارکنانش کلیهپیمانکار متعهد می -16 -1

 موضوع قرارداد را رعایت و اجراء نمایند.

 باشد.ی پیمانکار میایمنی فنی توسط کارکنان پیمانکار، مستقیماً به عهدهسئولیت عدم اجرای ضوابط م -16 -2

رای بند ایمنی بظف به تأمین تمامی لوازم و تجهیزات ایمنی و بهداشتی از قبیل لباس و کفش ایمنی، عینک و کمرپیمانکار مو -16 -3

احد ایمنی وباس با ل. )تائید وسایل حفاظت فردی و باشدکارکنان و کارگران خویش در راستای اجرای عملیات موضوع قرارداد می

 داشته باشد. ر آن نظارتده و بمجتمع می باشد(. پیمانکار متعهد است پوشیدن لباس کار و استفاده از لوازم استحفاظ فردی را اجبار نمو

ر هر درمان و پرداخت هزینه های آن در صورت بروز هرگونه حادثه حین کار برای پرسنل پیمانکار، مسؤلیت پیگیری کلیه امور د -4-16

 وظف است درمانکار مرحله ای تماماً بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسؤلیتی نخواهد داشت. پیم

 اید.اخت نمصورت بروز حوادث ناشی از کار هزینه های مربوط به تامین اجتماعی ایام استعالجی را به حادثه دیده پرد

بهداشت کار  وزیر نظر مراجع ذیصالح مانند مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی  HSEوزشی اصول و مبانی گذراندن دوره آم -5-16

 یا انجمن متخصصین ایمنی الزامیست.
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  18 صفحه 

 نسخ قرارداد: -71ماده

قرارداد و  ستمزد های موضوعبند و چهار تبصره در چهار نسخه به انضمام شرایط فنی موضوع قرارداد،لیست د 35ماده ،  17این قرارداد در

مبادله  ین امضاء وسط طرفتعهد نامه حفاظت ایمنی که جزء الینفک این قرارداد می باشد و هرکدام حکم واحد دارند تهیه ، تنظیم و تو

 گردید.

 پیمانکار  کارفرما

 س شهید باهنر شرکت صنایع م
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  76175-386صندوق پستی : بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی  12مجتمع : کرمان ، کیلومتر   

 034-31 227900فاکس :     034 -31227999تلفن :   

  mail :info@csp.ir-E                      www.csp.ir   

 

 

 

 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 

 19 از  19 صفحه 

 برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه

 

 موضوع: درخواست عودت سپرده             

 شرکت صنایع مس شهید باهنر واحد بازرگانیبه: 

 از: ..................................................................

 با سالم

حساب با شماره شبا به ( مناقصه دوم تجدید)1400-08شماره  مناقصهعودت سپرده شرکت در  دستور الزم جهتلطفا 

 رمائید.ادر فصرا  ....... ........................م ........انب........... ..................... نزد بانک ........................................................................

 

 

 موضوع: درخواست ابطال ضمانتنامه بانکی

 شرکت صنایع مس شهید باهنر واحد بازرگانیبه: 

 از: ..................................................................

 با سالم

 ائید.را صادر فرممناقصه(  دوم دیدتج)1400-08 شماره ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه  دستور اقدام الزم جهتلطفا 

 

 

 :..................................درخواست کنندهنام 

 ...................................................................نشانی)شامل کد پستی( :............................................................................

 .... ....................................فکس:....... ............تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:...............................

 .....................................................حقوقی: کد اقتصادی:........................................................  شناسه ملی:... شخص

 ..................................................حقیقی: کد اقتصادی:......................................................... کد ملی:.......... شخص

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:

 

 
 

http://www.csp.ir/

