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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  1 صفحه 

 مناقصه( دوم )تجدید 20/06/0114 مورخ  1401-06به شماره دومرحله ای اسناد مناقصه عمومی 

 مترمربع 13000نورگیر فایبرگالس  خرید موضوع مناقصه: 

 صنایع مس شهید باهنر شرکتدستگاه مناقصه گزار: 

 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: )معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران( -4

 مشخصات کاالی درخواستی   :دوپیوست شماره  -5

 نمونه قرارداد  -6

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

امضاءمهر و   

 

 18 از  2 صفحه 

 شرایط اختصاصی مناقصه 

 موضوع مناقصه:  -1ماده 

از طریق برگزاری  نورگیرهای فایبر گالس مصرفی خود را   مترمربع    13000شرکت صنایع مس شهید باهنر در نظر دارد

 ای خریداری نماید. دومرحلهمناقصه عمومی 

 : موضوع مناقصهشرایط و محل تحویل کار  -2ماده 

 ماه انجام خواهد گرفت .  3بصورت سه مرحله ای و طی تحویل موضوع مناقصه 

 شود.محل مجتمع مس شهید باهنر تحویل گرفته میهزینه حمل و بارگیری بر عهده فروشنده بوده و کاال در 

 تضمین شرکت در مناقصه:  -3ماده 

بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط  می باشد که  می بایست   )سه میلیارد ریال( ریال3،000،000،000میزان تضمین شرکت درمناقصه   

الزم    و رسید آن  ارائه گردد.  شعبه ظفر واریزبانک ملت      7404187385تهیه و یا به بصورت نقدی به حساب شماره  با اعتبار حداقل سه ماه  

   به ذکر است جهت واریز وجه، دریافت شناسه واریز از طریق واحد مالی این شرکت الزامی می باشد.

سفته و غیره بعنوان تضمین شرکت در مناقصه، موجب بطالن    : ارائه چک حساب جاری اشخاص ) اعم از حقیقی یا حقوقی ( و یا 1تبصره  

 پیشنهاد خواهد شد. 

مناقصه(   دوم  )تجدید1401-06مین شرکت در مناقصه  عمومی شماره ابت تضمانت نامه بانکی فوق باید عبارت ب: در رسید بانکی یا ض2تبصره   

 درج شده باشد. صراحتا ً

    محل تسلیم پیشنهاد:  -4ماده 

 ، ساختمان اداری می باشد. رفسنجانی  هاشمی.... ا آیت بزرگراه  12 کیلومتر کرمان،محل تسلیم پیشنهاد دبیرخانه مجتمع به نشانی 

ل  تبصره : چنانچه پاکات پیشنهادی به هر دلیل و تحت هر عنوان ، به غیر از دبیرخانه شرکت ، به مراجع غیر ذیربط دیگر ، تسلیم و یا ارسا

مر به منزله عدم تحویل پیشنهاد ، تلقی خواهد شد و دستگاه مناقصه گزار ، هیچگونه مسئولیتی در این خصوص، بعهده نخواهد گردد، این ا

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

 مدت قبول پیشنهاد:  -5ماده 

. شرکت به  پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر ارائه و یا از  میباشد02/07/1401  مورخشنبه    روز  14ساعت  آخرین مهلت ارائه پیشنهاد  

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

 همان روز بازگشایی خواهد شد.  14:30پاکتهای پیشنهادی در ساعت 

http://www.csp.ir/
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  3 صفحه 

 

 نحوه استرداد کاال: -6ماده 

با   باید ظرف مدت  مشخصات ذکر شده  چنانچه محصول ارسالی  به    48در پیوست شماره یک تطابق نداشته باشد، فروشنده  ساعت نسبت 

حمل، بارگیری، عودت و سایر هزینه کلیه هزینه های  محصول دارای عدم تطابق ، برگشت داده شده و  ضمن اینکه    جایگزینی آن اقدام نماید.

 . عهده فروشنده خواهد بودها به 

   نحوه پرداخت وجه -7ماده 

         پرداخت   ماهه  6  پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر با اعتباررارداد به عنوان  قمبلغ کل  درصد    50پس از عقد قرارداد،  

 می شود.

 . روز انجام می گیرد 20مرحله( و پس از هر سری ارسال بار با تائید واحد ناظر ظرف مدت  3بصورت مرحله ای)طی مابقی پرداخت 

 ارزیابی کیفی مناقصه گران  -8ماده 

و یا مدارک مرتبط با توان مالی  شرکت کنندگان در مناقصه باید سوابق و رزومه کاری خود، قراردادهای منعقده مرتبط با موضوع مناقصه،  

موارد درخواستی به همراه روش ارزیابی   موارد دیگری که بتواند به ارزیابی توان انجام تعهدات موضوع این مناقصه کمک نماید را ارائه دهند.

 می باشد.  60سمت روش ارزیابی مناقصه گران آمده است. حداقل امتیاز قابل قبول برای بازگشایی پاکات قیمت در ق

 ارزیابی فنی مناقصه گران  _9ماده 

و کیفیت   و بررسی دستگاه ها    از کارگاه مناقصه گرگزار  بر اساس بازدید نمایندگان مناقصه توانایی فنی شرکت کنندگان در مناقصه  بررسی 

 صورت می پذیرد.حصوالت م

 

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

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

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

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

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

امضاءمهر و   

 

 18 از  4 صفحه 

 

 مناقصه شرایط عمومی 

 نحوه تحویل پاکات مناقصه :  -1ماده 

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

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

پیشنهاددهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود    محتویات آن ، موضوع و شماره مناقصه، نام و نشانی و تلفن   باید در روی پاکات فوق الذکر  

 و در مهلت مقرر و مذکور در اسناد مناقصه، به دبیرخانه شرکت صنایع مس شهید باهنر تسلیم و رسید دریافت نماید. 

ختیار متقاضیان قرار داده شده است باید بر طبق شرایط اسناد حاضر، تکمیل و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه  که از طرف مناقصه گزار در ا

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

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

 محتوای پاکت الف : 

 ( شرایط اختصاصی مناقصه 3ماده طبق .)  تضمین شرکت در مناقصه  -

  

 محتوای پاکت ب : 

 مناقصه و ضمائم آن )به استثناء برگ پیشنهاد قیمت( که تمام صفحات به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده  رسیده باشد. اسناد و مدارک  -

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

 ابالغ گردیده باشد 

رونوشت آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات ثبت شده مربوط به دارندگان امضاء مجاز با امضاء مدیر عامل و ممهوربه    اشخاص حقوقی: -

 ه بهره برداری تولید ارزش افزوده، پروانمهر شرکت، رونوشت اساسنامه، تصویر گواهی ثبت نام در سامانه مالیات بر 

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

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

 پروانه کسب یا پروانه بهره برداری، کپی کارت ملی صاحب پروانه  اشخاص حقیقی: -

د کد  ثبت نام در نظام امور مالیاتی کشور و ارائه شناسه ملی به همراه ارائه کد اقتصادی برای همه مناقصه گرها الزامی است و پیشنهادات فاق

 اقتصادی بررسی نخواهند شد.  
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  5 صفحه 

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

 محتوای پاکت ج : 

رگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت )که به امضاء و مهر پیشنهاد دهنده رسیده( می باشد. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ  پاکت )ج( محتوی ب

 مشخص، معین و بدون ابهام باشد. 

 : پاکت قیمت مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که از لحاظ کمیته فنی بازرگانی، صالحیت فنی الزم را احراز کرده باشند. 1تبصره 

 روش بازگشایی پاکات : 

باز شده و در اختیار کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی فنی  "ب"پاکت  بازشده  ودرصورت کامل بودن کلیه مدارک،    "الف"ابتدا پاکت  

ز خواهد  پیشنهاد دهندگانی که از طرف کمیته برگزیده شده اند با "ج"پس از ارزیابی ، پاکت  .بازرگانی پیشنهاد دهندگان قرار می گیرد

و پاکت ج پیشنهاد دهندگانی که در ارزیابی ذکر شده پذیرفته نشده اند باز  رین قیمت پیشنهادی تعیین می گردد شد و برنده بر اساس کمت

 نشده عودت داده می شود. 

 

 اعتبار اسناد :  -3ماده 

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

 رد پیشنهادات مخدوش: -4ماده 

 مناقصه گزار به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد تضمین و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر نخواهد داد . 

 اطالعات مناقصه گر: -5ماده 

شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مندرج در اسناد مناقصه می باشد.پیشنهاد دهنده می بایست با در نظر گرفتن جمیع جهات   

برنده مناقصه اقرار می نماید که از  همچنین    و آگاهی کامل از شرایط مندرج در اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نماید.

 مناقصه اطالع کامل داشته و به عذر عدم اطالع نمی تواند هیچ یک از مواد و شرایط را نادیده گرفته و نقض نماید. موضوع 

فاکس    034-31227959هر یک از متقاضیان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند، می توانند مراتب را کتبا به شماره  

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

 ممنوعیت واگذاری:   -6ماده 

چ شرایطی حق واگذاری موضوع مناقصه بصورت کلی یا جزئی)حقیقی یا حقوقی( به غیر را نداشته و در غیر اینصورت برنده مناقصه تحت هی

 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   

 

 18 از  6 صفحه 

 

 اختیارات مناقصه گزار: -7ماده 

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

الم  هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوی  مناقصه گزار، اع 

 و جزء اسناد و مدارک مناقصه  منظور خواهد شد. 

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

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

ظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ،  حق دارد تقاضای استرداد آنرا بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید ن 

   www.csp.irدر این صورت مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم از طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس

همچنین مناقصه    در پیشنهاد خود را داشته باشند.به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر  

                                                        گزار اختیار تجدید و لغو مناقصه را برای خود محفوظ نگه می دارد.

 ه استرداد تضمین شرکت در مناقصه: نحو -8ماده 

پس از بررسی پیشنهادات واصله و تعیین برنده مناقصه، سپرده شرکت کنندگان در مناقصه به استثناء نفرات اول و دوم پس از طی مراحل 

 د خواهد شد. قانونی مسترد و سپرده برندگان اول و دوم پس از امضاء و مبادله قرارداد و ارائه تضمین حسن اجرای تعهدات مستر

انتهای اسناد   باید اطالعات درخواستی را در فرم  بانکی، شرکت کنندگان  یا ابطال ضمانتنامه  جهت عودت سپرده و 

)برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه(  تکمیل و پس از مهر و امضاء به همراه اسناد )در پاکت الف( ارسال 

 نمایند.

 نحوه انعقاد قرارداد:  -9ماده 

ده مناقصه متعهد است حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ اعالم برنده مناقصه، جهت عقد قرارداد به محل مناقصه گزار مراجعه برن

در غیر اینصورت تضمین وی ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.در صورتیکه نفر دوم نیز از عقد قرارداد    نماید.

 ع مناقصه تصمیم خواهد گرفت.ود تضمین وی نیز ضبط شده و مناقصه گزار در مورد موضخودداری نمای

 روش اصالح قرارداد:  -10ماده 

                 کل معامله، افزایش یا کاهش دهد.  %25مورد معامله را تا  یمناقصه گزار اختیار دارد مقدار کاال 
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  7 صفحه 

 کسور قانونی:-11ماده 

   در صورتی که اجرای این مناقصه مشمول کسور قانونی گردد فروشنده ملزم به پرداخت آن می باشد.

 هزینه های جانبی : -12ماده 

   .عهده برنده مناقصه می باشدها و بررسی قیمت کارشناسی بر پرداخت هزینه چاپ آگهی 

 دستگاه نظارت: -13ماده 

گزار  مناقصه ساختمانی عهده واحد نظارت بر اجرای صحیح مناقصه به عهده کمیسیون معامالت و نظارت بر حسن اجرای موضوع مناقصه به 

 می باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

امضاءمهر و   

 

 18 از  8 صفحه 

 قیمت  برگ پیشنهاد  

.....ضمن اذعان به آگاهی از کلیه اینجانب/اینجانبان...........................................................دارندگان امضای مجاز شرکت ........................

و مشخصات   به شرح جدول ذیل نورگیرهای فایبر گالس    خریدموضوع    پیوست های مناقصه عمومی با صاصی و  شرایط عمومی و اخت

 تعهد مینمایم موضوع مناقصه را طبق شرایط مندرج و برنامه زمانی تعیین شده در اسناد مناقصه بصورت مقطوع تحویل نمایم. ،فنی مذکور

 )ریال(   قیمت کل )ریال(  قیمت واحد ( مترمربع)  واحد نوع کال  ردیف 

 13000 نورگیرهای فایبر گالس   *
  

  جمع به عدد)ریال( 

  جمع به حروف)ریال( 

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

 :در ضمن گردد.

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

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

تا   -3 قرار گیرد  مناقصه گزار  قبول دستگاه  پیشنهاد مورد  این  تائید می کنم که هرگاه  و  موافقت  مربوطه                      زمانیبدین وسیله  قرارداد  که 

 تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد اعالم قبولی به عنوان یک تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی می گردد. 

ویا   افزایش قابل %25 میزان به و  بوده  تقریبی مناقصه اسناد سایر همچنین و  پیشنهاد این در شده  اعالم مقدار که نمایم می تایید  له بدینوسی -4

 باشد.  کاهش می

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

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

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

 . نماید ضبط  خود

 

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

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

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

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

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

امضاءمهر و   

 

 18 از  9 صفحه 

 

 

 پیوست شماره یک

 روش ارزیابی کیفی مناقصه گران 

 (ia)وزن معیار عنوان معیار ارزیابی  ردیف 
 

 توضیحات  (ibامتیاز اکتسابی )

 1شماره مطابق بند  امتیاز  100براساس توضیحات، حداکثر  30 تجربه و دانش در تامین کاال  1

 2مطابق بند شماره  امتیاز  100براساس توضیحات، حداکثر  30 ظرفیت تولید  2

 3مطابق بند شماره  امتیاز  100بر اساس توضیحات، حداکثر  30 توان مالی  3

 4مطابق بند شماره  امتیاز  100بر اساس توضیحات، حداکثر  10 بومی بودن  4

 

i bia ∑  ٭ = امتیاز معیار ارزیابی 
i a ∑ 

                                                      

ia وزن معیار ارزیابی : 

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

 توضیحات :

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

 می باشد. 

مناقصه گر اعالم می دارد که تکمیل و ارائه این فرم ها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه   -2

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

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

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

 توضیحات: 

و  سال گذشته و بررسی قراردادها و فاکتورهای فروش    5امتیاز تجربه بر اساس عملکرد و سوابق  :  تجارب و دانش در تهیه کاال .1

 انجام می شود.  بصورت مقایسه بین شرکت کنندگان 

نیز مجوزات اخذ شده و بررسی دستگاه ها و    زار بررسی ظرفیت تولید بر اساس بازدید نمایندگان مناقصه گ  ظرفیت تولید: .2 و 

 نیروی انسانی موجود صورت می پذیرد. امتیاز بصورت مقایسه ای بین شرکت کنندگان تخصیص پیدا می کند. 

امتیاز مالی زمانی احراز می شود که مبلغ برآوردی مناقصه کمتر یا برابر یکی از موارد زیر بوده و به  حداکثر   توان مالی: .3

 قایسه ای در نظر گرفته می شود: صورت م

 سه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت.ـ 1
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  10 صفحه 

 ـ تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر  2

 پرداخت شده پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه یا هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب  -3

 پنج برابر دارائیهای ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی -4

مناقصه گر باید در بخش مالی، یکی از موارد باال را ارائه نموده و مناقصه گزار بر اساس اطالعات ارائه شده، امتیاز را تخصیص  

 می دهد.

این بخش به وی تخصیص پیدا می کند و در صورتی  امتیاز کل در صورتیکه مناقصه گر  بومی استان کرمان باشد،  بومی بودن: .4

 درصد امتیاز این بخش به وی تعلق می گیرد. 30که مناقصه گر از استانهای همجوار باشد، 

 

 می باشد.  60حداقل امتیاز مورد نیاز جهت بازگشایی پاکات قیمت،  •

یفی، امتیاز کسب شده در قیمت پیشنهادی تاثیر و قیمت تراز شده نهایی بر اساس فرمول ذیل، معیار تصمیم گیری برای  پس از ارزیابی ک 

 انتخاب برنده می باشد: 

100.C 
=L   ٭ قیمت تراز شده 

100-[i.)100-t(] 
L  قیمت تراز شده : 

C  )قیمت پیشنهادی )درج شده در پاکت ج : 

i بر حسب درصد(  ر : ضریب تاثی( 

t  امتیاز ارزیابی کسب شده : 
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  11 صفحه 

 پیوست شماره دو

 

 کاالی درخواستی: مشخصات 

 نس لوسنت )بی رنگ(  اورق فایبر گالس تر  جنس نورگیر:

مترمربع ورق  13000.الزم به ذکر است مقدار مورد نیاز میلیمتر 5/2با ضخامت  میلیمتر  3250*1070 یطبق نقشه پیوست با ابعاد کل ابعاد:

 برگ ورق( می باشد.  3738موج دار)معادل 

تولید بایستی بصورت کامال صنعتی باشد. در فرآیند تولید، حالل اضافه نشده و پخت کامل در کوره هوای گرم انجام    روش تولید:

 )پشت و رو( لمینیت شده باشد. شود.الزم است ورق ها توسط یک الیه پلی استر 

 در ضمن هزینه قالب بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  12 صفحه 
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  13 صفحه 

 

 

 ( نورگیرهای فایبر گالس  خرید قرارداد نمونه  ) 
 

 طرفین قرارداد: ـ  1ماده 

و به نمایندگی و امضاء    ...................و به شناسه ملی    ..........این قرارداد فیمابین شرکت صنایع مس شهید باهنر)سهامی عام( به شماره ثبت  

و     شود از یکطرفنامیده میکه از این پس خریدار  رفسنجانی    هاشمی....  ا  آیت  بزرگراه   12  کیلومتر  کرمان،به نشانی:   ..................   آقایان:

ملی   شناسه   ،.......................... ثبت  شماره  به  اقتصادی   ....................................................................  کد  و    ..................................  

آقای نمایندگی  به  نشانی:  ......  ..................................   به  و    .............................................................. 

-نامیده میفروشنده    ..................................  که از این پس   ...................................................................................................... و کد پستی  

 باشند. گردد که طرفین ملزم به رعایت مفاد آن میشود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می

 موضوع قرارداد:ـ  2ماده 

با مشخصات مندرج در پیوست    مطابق  مترمربع  13000به مقدار    نورگیرهای فایبر گالس  موضوع قرارداد عبارتست از خرید

 قرارداد. 

 قرارداد: مبلغ ـ 3ماده 

ها  اخذ تأییدیه  باشد که پس از  تأیید دستگاه نظارت و.................................. ریال میجمعاً  مبلغ قرارداد از بابت خرید موضوع قرارداد     -3  -1

 قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد.  4، مطابق با ماده و رسیدهای الزم و کسر کسور قانونی

های مستقیم و غیر مستقیم و سود خود را در مبلغ  مبلغ فوق مقطوع بوده و مشمول هیچگونه افزایشی نخواهد شد و فروشنده کلیه هزینه -3 -2

 فوق منظور نموده است. 

 می باشد.  بارگیری و حمل بر عهده فروشنده هزینه  -3-3

 پرداخت: نحوه ـ 4ماده 

 نماید:را به فروشنده به شرح ذیل پرداخت می 2خریدار مبلغ مندرج در ماده 

پرداخت  ماهه  6  ر پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر با اعتبامبلغ کل قرارداد به عنوان  درصد    50پس از عقد قرارداد،      -4  -1

 . شد خواهد  داده  عودت فروشنده  به   خریدار ناظر تایید   و قرارداد موضوع کامل تحویل از پس مذکور بانکی ضمانتنامه می شود.

 . انجام می گیردروز    20ظرف مدت  و پس از هر سری ارسال بار با تائید واحد ناظر    مرحله(  3)طی  بصورت مرحله ایمابقی پرداخت       -4  -2

 کسور قانونی: -5ماده  

  ارائه   و  افزوده   ارزش  بر  مالیات  سامانه  در  فروشنده   نام   ثبت  صورت  در   که  بوده   خریدار  عهده   بر  افزوده   ارزش  بر  مالیات  پرداخت  -5  -1

 .شد خواهد پرداخت فروشنده  به   مستقیم های  مالیات قانون مکرر 169 ماده  طبق  رسمی صورتحساب

صورت   مبلغ  از  اجتماعی  تامین  قانون  38  ماده   موضوع   بیمه   حق  تضمین  سپرده   عنوان  به  داد  قرار  4  ماده   مطابق  درصد67/16  میزان  به  -5  -2

 فروشنده   به  اجتماعی  تامین  سازمان  حساب  مفاصا   ارائه  با  ناظر  از تایید  پس  مذکور  سپرده .  گردد  می  نگهداری  خریدار  ونزد  وضعیت کسر

 تماماً بگیرد تعلق قرارداداین   به دولتی حقوق هرگونه کالً و عوارض مالیات، از اعم قانونی کسور هرگونه چنانچهشد  خواهد  مسترد

 شد.  خواهد ذیربط پرداخت مراجع به و کسر وی هایصورتحساب از و باشدمی فروشنده  عهده  بر

http://www.csp.ir/


 

   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   

 

 18 از  14 صفحه 

 

 مدت و نفوذ قرارداد:   -6ماده 

 ماه می باشد.  3به مدت قرارداد مدت این قرارداد از تاریخ  -6  -1

 گردد.ناشی از آن بر طرفین نافذ میی حقوق و تعهدات از تاریخ قرارداد حاضر، کلیه -6  -2

 محل تحویل موضوع قرارداد:  -7ماده 

باشد.  می  رفسنجانی  هاشمی....  ا  آیت  بزرگراه   12  کیلومتر  کرمان،  محل تحویل کاال موضوع قرارداد مجتمع صنایع مس شهید باهنر واقع در

 هزینه حمل و بارگیری برعهده فروشنده می باشد.خریدار وجهی بابت هزینه حمل و نقل پرداخت نکرده و 

 :تأییدات و تعهدات فروشنده -8ماده 

 شده  آگاه  کامالً موضوع قرارداد کیف و کم و  آن  مفاد از  و نموده  مطالعه پیوست آن را  و  قرارداد متن نماید که فروشنده تأیید می -8 -1

باشد. فروشنده ملزم به ارائه کاال موضوع قرارداد مطابق با مفاد قرارداد حاضر  قرارداد را دارا می موضوع انجام برای نیاز مورد امکانات است و

 باشد. و مشخصات پیوست آن می

ـد. ضمناً تهیـه کلیه مواد و ابزار فروشنده مکلف است در اجـرای موضوع قـرارداد استانداردهای معمول و متــعارف را رعایت نمای -8  -2

 باشد.مصـــرفی و تجهیزات مورد نیاز بر عهده و هزینه فروشنده می

شود عمل هایی که توسط دستگاه نظارت به وی اعالم میها و راهنمائیفروشنده مکلف است در طول اجرای قرارداد به دستورالعمل   -8  -3

 نماید.

اجرای قرارداد کلیه ضوابط و مقررات قانونی از جمله مسائل ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید، بدیهی   فروشنده مکلف است به هنگام -8 -4

 باشد. است مسئولیت هر گونه حادثه، اتفاق و خالفی به عهده فروشنده می

 فروشنده مکلف است در صورت تغییر مکان، آدرس جدید محل کار را کتباً به آگاهی خریدار برساند. -8 -5

 تعهدات خریدار: -9ه ماد 

 خریدار موظف است اطالعات مورد نیاز در خصوص کاال موضوع قرارداد را در اختیار فروشنده قرار دهد.  -9 -1

ها و رسیدهای الزم نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد در وجه فروشنده  خریدار موظف است پس از انجام موضوع قرارداد و اخذ تأییدیه -9 -2

 این قرارداد اقدام نماید.  4ماده براساس مفاد 

  استرداد کاال :-01ماده 

چنانچه پس از تحویل کاالی موضوع مناقصه عیوبی در خرید انجام شده مشاهده گردد خریدار ایرادات موجود را به صورت کتبی به فروشنده  

معیوب،   ملزم است ضمن عودت کاالی  فروشنده  نمود و  به  اعالم خواهد  و ظرف مدت  نسبت  اقدام کرده  ایراد  به    48رفع  نسبت  ساعت 

 ماید. جایگزینی کاال اقدام ن

 تضمین انجام تعهدات: -11ماده 

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

درصد مبلغ قرارداد را بعنوان    5معادل  ضمانت نامه بانکی  نماید. بدین منظور فروشنده همزمان با امضاء قرارداد یک فقره  تعهد و تضمین می

تضمین انجام تعهدات در وجه خریدار صادر و تسلیم می نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات توسط فروشنده و یا عدم انجام به  

های  تواند نسبت به وصول خسارت خود از محل تضمین فوق اقدام نماید. ضمانت ف از موافقتنامه حاضر خریدار میموقع آن و یا هرگونه تخل

 داد آزاد خواهد شد.باشد با تأیید دستگاه نظارت قرارقراردادی در پایان مدت عودت چنانچه موجبی جهت ضبط ن
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  15 صفحه 

 جریمه تأخیر:ـ 21ماده 

درصد   5بر اساس برنامه زمان بندی اعالمی از سوی خریدار تاخیر نماید، به میزان  چنانچه فروشنده در تحویل کاال موضوع قرارداد    -12  -1

تعیین خسارت فوق بدل از .به عنوان جریمه به وی تعلق می گیردساعت در انجام آن تاخیر شده است    48آن قسمت از تعهدات که بیشتر از 

تواند قرارداد را فسخ نماید و کلیه خسارات به انضمام مبالغ پرداختی را از محل شد و خریدار در صورت تداوم تأخیر میبااصل تعهد نمی

 تضامین فروشنده و یا هر محلی که صالح بداند جبران نماید. 

مدت به زمان مجاز طرف مقابل افزوده  چنانچه تأخیرات فروشنده ناشی از قصور یا تقصیر خریدار در اجرای تعهداتش باشد، این    -12  -2

 خواهد شد. 

 فسخ و خاتمه قرارداد: ـ 31ماده 

تواند قرارداد را یکطرفه و بدون نیاز به هرگونه تشریفات اداری و قضایی فسخ در صورت بروز هر یک از موارد زیر، خریدار می  -13  -1

 نماید.سلب و ساقط مینماید و فروشنده حق هر گونه اعتراضی در  این خصوص را از خود 

 چنانچه فروشنده در تحویل قرارداد بیش از مدت تعیین شده تأخیر نماید و یا به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید.  -13 -1 -1

 چنانچه فروشنده بدون موافقت کتبی خریدار کار موضوع قرارداد و یا بخشی از آن  را به غیر واگذار کند. -13 -1 -2

 چنانچه به تشخیص خریدار، فروشنده از نظر مالی یا فنی توانائی اجرای کار موضوع قرارداد را نداشته باشد.  -13 -1 -3

تواند عالوه بر فسخ قرارداد، کلیه خسارات وارده را از محل تضامین کسر یا در صورت وقوع هر یک از موارد فوق خریدار می  -13  -1  -4

 داند از فروشنده وصول نماید. به سایر طروقی که مصلحت می

 باشد.فوق نظر خریدار بوده که قطعی می 3و  2و  1مالک احراز بند  تبصره:

تواند هر موقع که مصلحت بداند بر قرارداد حاضر خاتمه دهد در این صورت عالوه بر اختیارات مندرج در بندهای فوق خریدار می  -13  -2

  می          اجرای قرارداد متحمل شده است و به علت فسخ بدون دلیل قرارداد از انجام و ادامه کار محروم های مستقیمی که فروشنده در هزینه

 گردد در برابر ارائه اسناد به وی پرداخت خواهد شد. 

 نظارت: -41ماده 

نظارت نماید. بدیهی است    تعهدات فروشنده گردد تا بر اجرای  خریدار به عنوان دستگاه نظارت معرفی میکنترل کیفی  واحد  در این قراداد  

نظارت نامبرده و یا دستگاه مذکور به منزله تأیید اقداماتی که از طرف فروشنده در حال انجام است نبوده و در هر صورت فروشنده مکلف  

 تحویل نماید.  مشخصات فنی پیوست و مفاد قرارداد حاضراست موضوع قرارداد را بر طبق 

 :الزامات زیست محیطی _15ماده  

                 

های سازمان حفاظت محیط زیست  در محل اجرای  ی ضوابط و دستورالعملباشد خود و کارکنانش کلیهمتعهد می  فروشنده   -15  -1

 موضوع قرارداد را رعایت و اجراء نمایند.

 باشد.می فروشنده ی ، مستقیماً به عهده فروشنده مسئولیت عدم اجرای الزامات زیست محیطی توسط کارکنان -15 -2

انتشار ذرات و گازهای آالینده  به محیط گردد،    فروشنده چنانچه فعالیت  -15  -3 انتشار آالینده های زیست محیطی اعم از  به  منجر 

تشار آلودگی  اعم از سیستم جمع آوری گاز و ذرات جهت رعایت استانداردهای  موظف به تأمین تمامی تجهیزات کنترل ان  فروشنده 

 سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

موظف است با هماهنگی    فروشنده منجر به ایجاد پساب حاوی آالینده های شیمیایی و میکروبی شود    فروشنده چنانچه فعالیت  -15  -4

 ایت استانداردهای تخلیه فاضالب  سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نماید. نسبت به تخلیه و تصفیه پساب  جهت رعخریدار 
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  16 صفحه 

موظف است کلیه استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حد مجاز صوت زیست محیطی را رعایت    فروشنده   -15  -5

 نماید

و همچنین     طقه و گونه های مهاجر(موظف به حفاظت از گونه های جانوری )گونه های حیات وحش موجود در من  فروشنده   -15  -6

 .می باشدخریدار گونه های گیاهی در محدوده 

موظف به تفکیک پسماندهای صنعتی و   فروشنده منجر به تولید پسماندهای صنعتی و غیرصنعتی گردد،  فروشنده چنانچه فعالیت -15 -7

های   ابالغیه  طبق  بایستی  و  باشد  می  پسماند  مدیریت  قانون  طبق  به صورت جداگانه  آوری،  خریدار  غیرصنعتی  به جمع  نسبت 

 نگهداری و امحا آنها اقدام نماید. 

  فروشنده ه  و یا ذرات فلزی به محیط گردد،  منجر به انتشار مواد شیمیایی اعم از روغن، امولسیون و غیر  فروشنده چنانچه فعالیت   -15  -8

عمل نماید.  خریدارموظف است نسبت به جمع آوری اصولی آنها طبق قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل های ابالغی از سوی  

 )نشت و انتشار کلیه مواد شیمیایی بر روی خاک به هیچ عنوان مجاز نمی باشد( 

در مخازن مربوطه به صورت تفکیک  خریدارموظف است نسبت به جمع آوری دستمال تنظیف روغنی طبق ابالغیه    فروشنده     -15  -9

 شده اقدام و از ریختن آنها بر روی زمین اکیدا جلوگیری نماید. 

دوره آموزشی موظف هستند تحت تعلیم آموزش های زیست محیطی قرار گرفته و چنانچه نیاز به برگزاری    فروشنده کلیه پرسنل  -15  -10

می تواند نسبت به برگزاری دوره مربوطه درون  خریدار  طی مکاتبات با    فروشنده برای کارکنان وجود داشته باشد    فروشنده از سوی  

 سازمانی اقدام نماید. 

 نماید فعالیت خریدار موظف است در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و منابع آب طبق دستورالعمل های ابالغی  فروشنده  -15 -11

ملزم به استفاده از مواد شیمیایی می باشد بایستی کارکنان نسبت به خطرات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی    فروشنده چنانچه  -15  -12

مواد مصرفی  آگاهی الزم را داشته باشند و نسبت به استفاده از دستورالعمل مربوطه در قالب شناسنامه مواد شیمیایی  که توسط  

 مایند. در اختیار آنها قرار می گیرد اقدام ن خریدار

در حیطه خدمات باغبانی می باشد، بایستی به نسبت به کاشت گونه های گیاهی مناسب با آب و هوای    فروشنده چنانچه فعالیت  -15  -13

 گرم و نیمه خشک منطقه اقدام و  از قطع بی دلیل گونه های گیاهی اعم از درخت درختچه و ... جلوگیری نماید. 

فعالیت  -15  -14 باشد،  در    فروشنده چنانچه  می  نظافتی  پسماندهای    فروشنده حیطه خدمات  مبدا  از  تفکیک  به  نسبت  است   موظف 

غیرصنعتی، جمع آوری و نگهداری آنها در محل نگهداری پسماندهای قابل بازیافت و همچنین نسبت به  نگهداری پسماندهای تر  

 اید.در مخازن مربوطه اقدام و از ریختن پسماندهای تر بر روی زمین جلوگیری نم

خریدار  ( ابالغ شده از سوی  2015ویرایش     14001موظف است کلیه الزامات سیستم مدیریت محیط زیست) ایزو    فروشنده   -15  -15

 را پیاده سازی و اجرا نماید. 

ستی  به سایر شرکت ها بایخریدار یا خروج محصوالت و مواد از محل خریدارانتقال  تجهیزات یا مواد خریداری شده به محل -15 -16

مطابق با الزامات سازمان حفاظت محیط زیست باشد و از فعالیت هایی که منجر به انتشار آلودگی به آب، خاک و هوا می شود  

 جلوگیری گردد.

 حوادث قهریه و غیر مترقبه:  -16ماده 

العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به  هنگام بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه شامل جنگ، سیل، زلزله تا زمانیکه وضعیت فوق 

ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند، مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود. درصورت وقوع  گونه 
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  17 صفحه 

آید. در پایان این مدت چنانچه قوه قهریه ادامه  روز به حالت تعلیق در می  15طرفین به مدت حوادث غیرمترقبه اجرای تعهدات  

یابد، خریدار می تواند  قرارداد را ادامه دهد و یا فسخ نماید. بدیهی است درصورت فسخ بر مبنای تعهدات انجام شده، تسویه  

 مدت قرارداد اضافه خواهد شد. حساب انجام خواهد شد. در صورت ادامه قرارداد، مدت تعلیق به 

 فروشنده اول در صورت وقوع هر یک از موارد ذکر شده در باال بالفاصله خریدار را کتبا مطلع خواهد نمود. -16 -1

تعهدات  -16  -2 انجام دیگر  از  معافیت  یا  انجام  برای عدم  نبایستی موجبی  قرارداد  تعهدات  از  بخشی  انجام  ماژور در  مانعیت فورس 

 شود.نمی

 باشد.تحت شرایط فورس ماژور، فروشنده اول مجاز به ادعای تعدیل قیمت نمی-16 -3

تحریم های بین المللی حاکم برکشور ایران با توجه به علم طرفین از وجود شرایط تحریم  در زمان امضای قرار داد از مصادیق  -16  -4

 فورس ماژور نمی باشد. 

 

 : اختالفقانون حاکم و حل و فصل  -17ماده 

-می       های جمهوری اسالمی ایران مرتبط با قرارداد حاضرها و بخشنامه نامه قانون حاکم بر این قرارداد، کلیه قوانین، مقررات، آیین   -17  -1

 اشد. ب

ارتباط با آن باشد، با ارسال  در صورت حدوث هرگونه اختالف میان طرفین که ناشی از تفسیر یا تعبیر یا اجرای قرارداد حاضر یا در  -17 -2

اطالعیه کتبی از سوی طرف مدعی به همراه ذکر موضوع اختالف به طرف دیگر، طرفین بدواً سعی خواهند نمود اختالف را از طریق مذاکره 

هر یک از حل و فصل نمایند. در صورت عدم دستیابی به توافق در خصوص اختالف مطروحه طی یک ماه از ارسال اطالعیه کتبی مذکور،  

طرفین موضوع اختالف را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید. فروشنده مجاز به متوقف نمودن کار موضوع قرارداد به دلیل بروز اختالف 

 نیست. 

 

 

 تعداد مواد و نسخ قرارداد :  -18ماده 

دارند در محل اقامت خریدار تنظیم و فیمابین طرفین  بند و یک تبصره و در چهار نسخه که همگی حکم واحد را    47ماده،   18این قرارداد در  

 امضاء و مبادله گردید.

 

 خریدار                                                                               فروشنده               

                     شرکت صنایع مس شهید باهنر)سهامی عام(                                         

 ....................................... شرکت
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 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 18 از  18 صفحه 

 

 برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه 

 

 موضوع: درخواست عودت سپرده              

 شرکت صنایع مس شهید باهنر  واحد بازرگانیبه:  

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

 با سالم 

به حساب با شماره شبا  مناقصه(  دوم )تجدید 1401-06شماره  مناقصهعودت سپرده شرکت در  دستور الزم جهت لطفا 

 صادر فرمائید.را  ......... نزد بانک ............................... بنام ....................................... ................................................................ 

 

 

 ه بانکی موضوع: درخواست ابطال ضمانتنام

 شرکت صنایع مس شهید باهنر  واحد بازرگانیبه:  

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

 با سالم 

 را صادر فرمائید.مناقصه( دوم )تجدید 1401-06 شماره  ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه   دستور اقدام الزم جهتلطفا 

 

 

 :.................................. درخواست کننده نام 

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

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

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

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده: 

 

 

 

http://www.csp.ir/

