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   دعوت نامه شركت در مناقصه
  :موضوع مناقصه -1

 220هزار تني نورد ميلگرد و مفتول در بخشي از زميني به مساحت تقريبي  600والد كاوه اروند در حال اجراي كارخانه شركت ف

ت هاي مورد نياز تجهيزاكابلسيني در نظر دارد  . اين شركتباشدميهكتار و در شهرك صنعتي خرمشهر واقع در استان خوزستان 

 كه هاييشركت از يكي را از طريق مناقصه به در اين دستورالعمل به شرح بيان شدهگرد و مفتول، هزار تني نورد ميل 600كارخانه 

 اگذارو باشند،مي معتبر صالحيت و گواهي اقتصادي كد مرتبط، اجرايي تجارب و سوابق مناسب، انساني منابع كافي، امكانات داراي

  نمايد.

 مراتب زير در مناقصه خريد شركت نماييد.شود با در نظر گرفتن ميبدينوسيله دعوت لذا 

  مبلغ انجام كار: -2

  مبلغ انجام كارهاي موضوع مناقصه بر اساس قيمت هاي پيشنهادي شركت كنندگان در مناقصه مي باشد.

 مدت اجراي كار: -3

  ) ماه شمسي مي باشد. 1( يكمدت كل اجراي كار 

 كارفرما:   -4

  .شركت فوالد كاوه اروند

 دستگاه نظارت: -5

 مهندسي و مديريت  فن آوران ساميك.شركت 

 :دستگاه مناقصه گزار -6

  .شركت فوالد كاوه اروند

 مبلغ تضمين: -7

  به قرار زير است:مبلغ تضمين شركت در مناقصه 

بانكي به نفع خريدار، مطابق نمونه ضمانت نامه   ضمانت نامه معتبر  ) ريال به صورت 150،000،000( ميليون يك صد و پنجاه 

  مندرج در اسناد مناقصه.
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ضمين هاي فوق بايد حداقل   شنهادها بوده و براي   90مدت اعتبار ت شد   90روز پس از تاريخ افتتاح پي روز ديگر قابل تمديد با

  .و عالوه بر آن ضمانت نامه هاي معتبر بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول خريدار تنظيم شود

  اسناد مناقصه: تحويل محل -8

  مي باشد.در دسترس   www.aks.co.irسايت شركت به آدرسدر  03/04/99 مورخيكشنيه  روز ازاسناد مناقصه 

  : ها پيشنهاد تسليم مهلت -9

  .باشد مي  06/05/99  مورخ دوشنبه روز اداري وقت آخر تا پيشنهادها تسليم مهلت آخرين

  ها : پيشنهاد نحوه ارسال -10

   اروند كاوه فوالد شركت اروند، آزاد منطقه صنعتي شهرك خرمشهر، آدرس به فيزيكي نسخه ارسال

  افتتاح پيشنهادها :  -11

   .در كميسيون مناقصه باز و خوانده مي شود 08/05/99 مورخ سه شنبه روز پيشنهاد هاي واصله در

  : مناقصه برنده تعيين -12

  مناقصات تعيين مي شوند.برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آئين نامه معامالت شركت و قانون برگزاري 

 پيشنهادات فني پيشنهاد دهندگان مي بايستي به صورت كامل، جامع و روشن باشد. -13

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهادهائي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتيب  -14

  .اثر داده نخواهد شد

به پيشنهاد دهندگان توصيه مي شود كه كليه اسناد، مدارك و اطالعات فني مورد نياز مناقصه را به طور كامل و جامع در دو  -15

 نمايند. دستگاه مناقصه گزار نسخه مهر و امضاء شده تحويل

يستي همزمان با امضاء باشد و برنده مناقصه مي بادرصد جمع مبلغ قرارداد مي )5( پنجميزان تضمين انجام تعهدات، معادل  -16

  امضاء نمايد. ،قرارداد نسبت به ارائه آن به كار فرما اقدام و قرارداد را طبق نمونه اي كه ضميمه اسناد مناقصه مي باشد

   اسناد مناقصه است. * روش آزاد سازي ضمانت نامه هاي انجام تعهدات و ساير ضمانتنامه ها به شرح مندرج در

وم مناقصه د او ضبط و با برنده تضمين شركت در مناقصهدر صورتي كه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قراداد و  انجام معامله نشود،  -17

  .، ضبط خواهد شديكه از انجام معامله امتناع ورزد، تضمين برنده دوم نيز در صورتمعامله انجام مي شود
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، در دعوت از آنها براي شركت در مناقصات در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرردر پاسخ به دعوت نامه مشاركت  فروشندهرفتار  -18

  آينده مؤثر خواهد بود.

  قيمت هاي پيشنهادي : -19

  قيمتهاي پيشنهادي مي بايستي به صورت ريالي ارائه گردد و با برنده مناقصه قرارداد به صورت ريالي منعقد خواهد گرديد.

  تعديل: -20

با در نظر گرفتن  مدت زمان مشخص شده جهت  انجام كار ارائه گردد. بنابراين قيمت هاي قيمت هاي پيشنهادي بايستي 

  پيشنهادي مقطوع بوده و تعديل به آن تعلق نخواهد گرفت.

مرحله اي برگزار مي شود. دومناقصه به صورت محدود و  -21



  حد نصاب شركت كنندگان در مناقصه : -22

ر از حد ، كمتنبايد كمتر از سه شركت باشد. بديهي است چنانچه شركت كنندگانصه، تعداد پيشنهاد كنندگان در اين مناق

  نصاب تعيين شده باشد مناقصه تجديد خواهد شد.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  9/2/88ك مورخ  39039/ت 26510طبق ماده دو بخشنامه شماره  -23

هاي مالي حسابرسي شده باشند ممنوع هايي كه فاقد صورتريال با شركت  4،400،000،000انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ 

ارائه نمايند و در غير اينصورت  "ب"باشد. لذا پيشنهاد دهندگان مي بايست صورت هاي مالي حسابرسي شده خود را در پاكت مي

ركت با يك شركت معتبر مورد تأييد جامعه انعقاد قرارداد با ايشان در صورت برنده شدن منوط به ارائه قرارداد حسابرسي آن ش

 حسابداران رسمي مي باشد.
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  شركت در مناقصهدستورالعمل 

  :مقدمه 

مفاد اين دستورالعمل و اسناد مناقصه را به دقت مطالعه نموده  ،دهندگان توصيه مي شود قبل از اقدام به تهيه پيشنهاد به كليه پيشنهاد 

بديهي است پيشنهاد آن دسته از شركت كنندگان در مناقصه كه  .نسبت به تهيه و ارائه پيشنهاد اقدام نمايندو پس از آن با آگاهي كامل 

 گرديده باشد، ترتيببدون رعايت مفاد اين دستورالعمل و مندرجات ساير جلدهاي اسناد مناقصه به طور ناقص يا مبهم تهيه و تحويل 

  اثر داده نشده و مردود خواهد بود.

  : موضوع مناقصه .1

  .طبق مشخصات فني پيوست  مفتولبراي تجهيزات خط  كابل سيني خريد عبارت است از

  اجراي كار: محل .2

   باشد.محل اجراي كار، كارخانه نورد ميلگرد فوالد كاوه اروند واقع در شهرك صنعتي خرمشهر استان خوزستان مي

   :مناقصه اسناد .3

  مناقصه به شرح ذيل مي باشد: اسناد .3,1

  شركت در مناقصه) شرايط مناقصه و دستورالعمل الف

  ن) فرم پيماب

  ) شرايط عمومي پيمان ج 

  ) شرايط خصوصي پيمان  د

  ) فرمهاي مناقصه  ه

  ) مشخصات فني مورد نظر خريدار و مهندس مشاور  و

  تحويل به خريدار ) جدول زماني ز

واهد خاصلي و يك نسخه ديگر رونوشت . يك نسخه پيشنهادي به كارفرما تسليم نمايد خهدو نسبايست ميپيشنهاد دهنده  .3,2

و روي كليه صفحات مربوط به رونوشت پيشنهاد كلمه  "اصلي"كلمه  بود. روي كليه صفحات مربوط به پيشنهاد اصلي

  .ه باشدنوشته شد ،"رونوشت"

  به ترتيب زير در پاكتهاي سه گانه مذكور قرار داده شود:  پيشنهاد مناقصه بايد .3,3
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ح و امه بانكي به شرنحاوي ضمنانت و شودمي مشخص "الف"كه با حرف  الف) پاكت مربوط به ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه

  مناقصه خواهد بود. آگهيمبلغ تعيين شده در 

  اد زير خواهد بود: نحاوي اسو گردد مشخص مي "ب"به پيشنهاد فني كه با حرف  مربوطب) پاكت 

  است.كليه مشخصات فني و جداول اطالعات فني كه توسط پيمانكار تكميل گرديده  

 ر كه به وسيله مهندس مشاور صاد كليه مشخصات فني و نقشه هاي مربوط به پيشنهاد منجمله الحاقيه هاي فني در صورتي

  شده باشد.

  ليست ماشين آالت و لوازم و تجهيزات پيشنهاد شده  

 حجم ريالي كارها،  ،گزارشي از وضع مالي، كارهاي انجام داده و در دست اجرا با ذكر نوع كار، اظهاريه پيشنهاد دهنده

.طرف قراردادها به تفصيل و پيشرفت كار

  اجراي پيشرفت عمليات اجرايي به ترتيب مورد نظر كارفرما كه توسط پيمانكار تكميل شده است. زمانيجدول  

خواهد جداول مقادير و قيمت ها و محتوي پيشنهاد قيمت گردد و مشخص مي "ج"كه با حرف ج) پاكت مربوط به پيشنهاد مالي 

     بود.

بايست فاقد هر گونه شرط باشد. چنانچه پيشنهاد قيمت به هر گونه شرطي باشد، ميمي قيمت كه مربوط به "ج"محتويات پاكت 

 چنانچه .پيشنهاد قيمت مشروط قلمداد شده و موجب ابطال آن خواهد شد. پيشنهاد قيمت بايستي خوانا باشد ،منوط شده باشد

  پيشنهاد مردود اعالم خواهد شد. ،قم غير خوانا و قابل تشخيص نباشدرنظر پيشنهاد قيمت از 

در لفاف يا پاكت الك و مهر شده ديگري گذارده شده و  بايد الك و مهر شده جمعاً "ج"و  "ب"و  "الف"هر يك از سه پاكت  -6-4

  وضوح نوشته شده باشد. نشاني شركت كننده مناقصه و موضوع بهو روي هر يك از سه پاكت مذكور و لفاف آنها نام 

   تهيه پيشنهاد مناقصه: .4

تورالعمل دساگانه به ترتيب تعيين شده در اين در دو نسخه در پاكت هاي جد جوهربا يا  به صورت چاپيپيشنهاد مناقصه بايد  4-1

عوت نامه ر دو با اسناد ديگري كه در اين دستورالعمل بيان مي شود در لفاف واحد به نشاني تعيين شده دتهيه و تكميل شود 

 .مناقصه، تسليم گردد

گونه پاك شدگي، قلم خوردگي، تغيير در عبارت يا ارقام بايد با امضاهاي مجاز پيشنهاد دهنده مورد تأييد قرار هر 4-2

 گيرد.
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  ارسال پيشنهاد ها:  5

  .محتوي پيشنهاد بايد به نشاني تعيين شده در آگهي مناقصه تسليم گردد در بسته پاكت 5-1

  .و تاريخ تحويل مطالبه و اخذ گردددر مقابل تسليم پاكتهاي محتوي پيشنهاد بايد رسيد با قيد كامل ساعت  5-2

  گشايش پيشنهادها :  6

پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در آگهي مناقصه ذكر گرديده است به ترتيب زير يكي پس از ديگري  محتوي پاكتهاي 6-1

  بوسيله كميسيون مناقصه باز خواهند شد.

فوق الذكر و شرايط ديگر  )الف-3-3(بند  باز خواهد شد . هر گاه محتواي اين پاكت به ترتيب تعيين شده در "الف"الف ) ابتدا پاكت 

يشنهاددهنده به پ "پاكتهاي ديگر اقدامي بعمل نخواهد آمد و عينابازگشايي اين دستور العمل نباشد پيشنهاد مردود تلقي و نسبت به 

  مسترد خواهد شد .

محتواي آن جهت بررسي به كميته باز خواهد شد و  "ب"باشد پاكت  ،بيان شد در باالبه شرحي كه  "الف"هر گاه محتوي پاكت ب ) 

   گذاشته شود. "ب"هيچ گونه صورت قيمتي نبايد در پاكت تسليم خواهد گرديد.  فني و بازرگاني

  ب باشد در غير اينصورت پيشنهاد رد مي شود. -15-3بايد كامل و منطبق با شرايط مندرج در بند  "ب"پاكت 

 "ج"فني نسبت به بازگشايي پاكت هاي بيان شد مورد تاييد باشد كميسيون  "به شرحي كه قبال "ب"هر گاه محتوي پاكت ج ) 

مسترد خواهد  به پيشنهاد دهندگان اند عيناًپيشنهادهايي كه مورد قبول كميسيون فني واقع نشده "ج"پاكتهاي  .اهد نموداقدام خو

  .كه پيشنهاد آنان مورد قبول واقع شده است اقدام بعمل خواهد آمد يدهندگان پيشنهاد  "ج"و سپس نسبت به افتتاح پاكتهاي  شد

  تهيه پيشنهادها:  روش 7

اسناد و  تهيه خواهد شد. در سه نسخه "ج"در دو نسخه و پاكت  "ب"هاي در يك نسخه و پاكت "الف"محتويات پاكت  7-1

مدارك مناقصه و الحاقيه و غيره كه توسط مهندسين مشاور تهيه و به پيشنهاد دهنده تسليم گرديده كه در يك نسخه خواهد 

  بود بايد توسط پيشنهاد دهنده تهيه و تسليم شوند.

  .و ارقام مشخص گردند دانسته شده باشد مبالغ تعيين شده در پيشنهادها بايد به حروفالزم در مواردي كه در اسناد مناقصه  7-2

مبالغ تعيين شده به حروف معتبر  ،در صورت مشاهده اختالف بين مبالغ تعيين شده به حروف و مبالغ تعيين شده به رقم 7-3

  خواهند بود.
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داشته باشد بايد محلهاي مربوطه به امضاي وجود متن پيشنهادها قلم خوردگي و يا تراشيدگي يا پاك شدگي  كه در صورتيدر  7-4

  پيشنهاد دهندگان برسد. در غير اين صورت پيشنهاد ناقص و مردود تلقي خواهد شد.  

  اطالعات و مشخصاتي كه بايد به وسيله پيشنهاد دهنده تسليم شود به زبان فارسي خواهد بود. كليه 7-5

بدون هيچگونه تغييري تهيه شوند و بايد صريح، بدون قيد و ابهام  بايد طبق فرم ها، جداول و ساير اسناد مناقصه پيشنهادها 7-6

  و منضم به كليه توضيحات و اسناد الزم باشند.

  مجاز شركت يا موسسه پيشنهاد دهنده برسد و مهمور گردد. اعضاي كليه صفحات و اوراق اسناد مناقصه بايد به امضاء 7-7

  وضع پيشنهاد و امضاء آن:  8

د و مي نمايند باش  م، محل سكونت و محل اقامت قانوني شخص يا اشخاصي كه پيشنهاد را تسليمهر پيشنهاد بايد شامل نا 8-1

  بايد به وسيله پيشنهاد دهنده امضاء و مهر شود.

پيشنهادهايي كه بوسيله شركتها داده مي شود بايد متضمن اطالعات كامل در مورد كليه شركا و نام كساني كه اختيار امضاء 

قراردادها را دارند بوده و بايد به وسيله صاحبان امضاء مجاز شركت، امضاء و مهر شود و يا در صورتي كه  اسناد تعهد آور و

ده اي از طرف آنان اختيار امضاء داشته باشد وكالتنامه و اختيار نامه الزم و يك نسخه فتوكپي مصدق اساسنامه شركت ننماي

  در اين باره پيوست شده باشد.

  اقصه بمنزله قبول كليه مفاد آنها تلقي خواهد شد.امضاي ذيل اسناد من 8-2

پيشنهاد دهندگان بايد كليه اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغيير يا حذف قسمتي از آنها ضميمه پيشنهاد خود نموده و كليه  8-3

اوراق پيشنهادها و اسناد و مدارك مناقصه را به امضاء مجاز خود رسانده و به مهر شركت ممهور نمايند. در صورتي كه يك يا 

ضاء پيشنهاد دهنده نرسيده باشد، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط اسناد مناقصه چند قسمت از اسناد مناقصه به ام

از طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد و در صورتي كه كل اسناد مناقصه فاقد امضاهاي مجاز پيشنهاد دهنده باشد، مردود 

اده دكت مفتوح نشده و به پيشنهاد دهنده عودت قلمداد خواهد شد و بدين ترتيب پاكتها از سوي كميسيون مناقصه اين شر

  خواهد شد.

 هاسنادي كه وضع پيشنهاد دهندگان را ارائه مي نمايد بايد بصورت رسمي تنظيم شده و به همراه وكالتنامه و اسناد مربوط 8-4

دها، د دهنده رسيمسئول اجراي صحيح قرارداد بوده و مي توانند از طرف پيشنها ديگر كه مشخص نمايد چه اشخاصي مستقيماً

   .قراردادها و اسناد تعهد آور ديگر را امضاء نمايند، باشد
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هر گونه انحراف يا استثناء نسبت به شرايط اسناد مناقصه بايد به وضوح در فرم انحرافات و استثنائات نسبت به اسناد مناقصه   8-5

ط شراي موارد پيشنهادات از هر حيث مطابق با ليست شود. بجز مواردي كه در فرم مربوطه به شرح فوق درج گرديده، در ساير

  اسناد مناقصه تلقي خواهد شد.

  اعتبار پيشنهادها: 9

  ) روز بعد از تاريخ تعيين شده براي تسليم پيشنهادها معتبر مي باشد.90پيشنهادها از هر حيث براي مدت نود (

  تضمين شركت در مناقصه:  10

تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي پيوست باشد و ، با هر پيشنهاد بايد شرايط مناقصهطبق مفاد   10-1

) روز از تاريخ تسليم پيشنهادها معتبر بوده و بوسيله خريدار با 90تضمين شركت در مناقصه حداقل بايستي براي مدت نود (

  .) روز ديگر نيز قابل تمديد باشد90نود ( هزينه و همكاري پيشنهاددهنده براي

به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي مفاد پيشنهاد شركت در مناقصه و اجراي  ناقصهتضمين شركت در م  10-2

  .است شده تعهد پيشنهاد مناقصه است كه بوسيله پيشنهاددهنده درمورد امضاء قرارداد

تضمين شركت در مناقصه براي مدت اعتبار پيشنهادها بوسيله خريدار نگهداري خواهد شد و در صورت امتناع   10-3

بوسيله خريدار ضبط خواهد شد و پيشنهاد  ، اين تضمينپيشنهاددهنده از امضاء قرارداد يا سپردن ضمانت نامه انجام تعهدات

  دهنده حق هيچ گونه ادعايي در اين زمينه را نخواهد داشت.

امضاء قرارداد  گيرد نيز تاقرار ميكه پيشنهاد آنان در مرتبه دوم  ضمانت نامه شركت در مناقصه پيشنهاد دهندگاني 10-4

.گرددنگهداري خواهد شد و پس از آن  ضمانت نامه شركت در مناقصه شركت كنندگان مذكور آزاد مي

  تضمين هاي ديگر:  11

  تضمين هاي ديگر قرارداد مطابق شرايط عمومي پيمان خواهد بود.

  تفسير يا تصحيح اسناد و مدارك قرارداد:  12

پيشنهاد دهنده مي بايست به دقت اسناد و مدارك قرارداد را بررسي كرده و كامالً از كليه شرايط و موضوعاتي كه مي تواند به هر 

صورت در كار يا در هزينه آن مؤثر باشد اطالع حاصل نمايد. هر گاه پيشنهاد دهنده اختالفي در اسناد مالحظه كند يا متوجه از قلم 

اسناد ديگري گردد يا در مورد معاني آنها ترديد شود، بايد فوراً خريدار را كتباً مطلع نموده و قبل از تسليم افتادگي مشخصات يا 
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پيشنهاد، كتباً توضيح او را دريافت دارد. نسخ پاسخ شامل شرح سؤال ولي بدون ذكر منبع آن براي كليه پيشنهاد دهندگاني كه اسناد 

  خواهد شد. مناقصه را دريافت نموده اند، ارسال

الحاقيه (هاي) صادره در مورد توضيح و تشريح اسناد و يا تمديد مدت مناقصه كه در فرايند برگزاري مناقصات ابالغ مي گردد جزء 

الينفك اسناد مناقصه بوده و بايستي در پاكتي كه در متن الحاقيه تعيين مي شود قرارداده شود. پاكتهايي كه هر يك از الحاقيه (ها) 

  بر نداشته باشد كامل نبوده و مردود مي باشد و بدين ترتيب پاكتهاي مفتوح نشده، به پيشنهاد دهنده عودت داده مي شود.را در 

  تجديد نظر در اسناد مناقصه:  13

ا ي در تعويق يا تغيير تاريخ قبولمي تواند ساعت قبل از تاريخ آخرين فرصت براي تسليم پيشنهاد در اسناد مناقصه،  72كارفرما تا 

  .نمايدگشايش پيشنهادها طي الحاقيه اي تجديد نظر 

ها جزء الينفك اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و اين الحاقيه از هر الحاقيه براي هر يك از دعوت شدگان ارسال خواهد ينسخه هاي

  شد.

  نكات مهم در تعيين برنده مناقصه:  14

  برنده مناقصه بر مبناي كل قيمت پيشنهادي با توجه به موارد زير تعيين خواهد شد:  

ابق كاري و نحوه عملكرد در پروژه هاي قبلي و همچنين اعتبار مالي و تضميناتي كه وصالحيت پيشنهاد دهنده و س  14-1

   .بوسيله پيشنهاد دهنده داده شده است

دهنده بر اساس مفاد شرايط مناقصه و شرايط خصوصي  هيزات پيشنهادامكانات پرسنلي و ماشين آالت و لوازم و تج 14-2

  پيمان.

  تكميل اوراق اطالعات فني در پيشنهاد. قبول شرايط قراردادي و مشخصات فني و  14-3

 ،ستبررسي ا در دستهاي ذينفع بايد بدانند در موقعي كه پيشنهاد  پيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنها و ساير طرف 14-4

وع تماس با هر يك از كاركنان كارفرما براي كسب اطالعات نسبت به نتايج بررسي پيشنهاد خودداري كنند. هر از هر ن اكيداً

نده پيشنهاد ده آن نوع كوشش جهت اعمال نفوذ مستقيم يا غير مستقيم بوسيله هر پيشنهاد دهنده موجب سلب صالحيت

  خواهد بود.

.ركت كنندگان در مناقصه انجام خواهد گرفتهاي پيشنهادي ش ارزيابي پيشنهادها بر اساس قيمت 14-5
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  سخ آن: اعطاي پيمان و ف 15

مي يابد را دارد. در صورتي كه   اي كه پيشنهاد او را بيشتر با اهداف خود منطبقپيمان به هر پيشنهاد دهنده خريدار حق اعطاي

برنده اول مناقصه از قبول كار خودداري كند، وجه الضمان شركت در مناقصه وي به نفع خريدار ضبط و نامبرده وظيفه و مسئوليت 

  .ديگري در قبال خريدار نخواهد داشت

اعطاي پيمان به هر پيشنهاد دهنده ديگري ميبعد از فسخ پيمان با پيشنهاد دهنده اول و تصديق مراتب توسط وي، خريدار مجاز به 

  باشد.

اي كه پيوست اسناد نمونه  ، قرارداد را طبقخريداراز اعالم  ) روز پس10( دهدر هر صورت برنده مناقصه بايد ظرف مدت حداكثر 

 يدارخرامضاء نمايد. ضمانت نامه شركت در مناقصه تا تاريخ امضاء قرارداد و تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات توسط مناقصه است 

يا تأخير غير موجه او در امضاء قرارداد  فروشندهامتناع  .برنده مناقصه تمديد خواهد شد هلزوم به هزينشود و در صورت مينگهداري 

نفع خود ضبط دهد كه وجوه مربوطه به ضمانت نامه شركت در مناقصه را به حق مي خريداردات به يا تسليم ضمانت نامه انجام تعه

  .گرددحداقل ابالغ ميين . در چنين شرايطي مراتب به ترتيب به پيشنهاد دهنده حائز دومنمايد

باال  به شرح "، ضمانت نامه يا سپرده شركت در مناقصه آنها عينادنيز نتواند به تعهدات خود عمل نماي هچنانچه اين پيشنهاد دهند

  ضبط خواهد گرديد. خريدارتوسط 

  قيمتها:  16

  .شوند مشخصاين دستورالعمل   3 قيمتهاي پيشنهادي بايد به ترتيب مندرج در ماده 16-1

  .پيشنهاد دهندگان قيمت پيشنهادي خود را به ريال تعيين خواهند كرد 16-2

.بايست بدون ماليات بر ارزش افزوده محاسبه و ارائه گرددقيمتهاي پيشنهادي مي  16-3

  كسب اطالعات و بازديد از محل كارگاه: 17

قرارداد را بررسي كرده و كليه اطالعات الزم را از مناقصه/پيشنهاد دهنده بايد قبل از تهيه پيشنهاد، اسناد و مدارك  17-1

شرايط محيط و قوانين و مقررات كشور ايران و غيره را بدست ها، بنادر، انبار و اطراف و حوالي آن و  جهت آب و هوا و راه

پيشنهاد، استناد به جهل يا اشتباه  آورد. منجمله پيشنهاد دهنده به هيچ وجه و تحت هيچ عنواني نمي تواند پس از تسليم

  خود نمايد.
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ئوليت خود هر گونه اطالعاتي پيشنهاد دهنده بايستي محل كار و اطراف آن را مورد بازديد و بررسي قرار داده و به مس 17-2

  داند تهيه نمايد. را كه جهت تهيه پيشنهاد و انعقاد قرارداد اجراي كارها الزم مي

كاتبات شامل كليه م يا بوسيله دورنگار به دستگاه مناقصه گزار يا مشاور او اطالع دهند. دهندگان بايستي سؤاالت خود را كتباً پيشنهاد

ارائه شده، براي كليه پيشنهاد دهندگان احتمالي ارسال خواهد شد. هر گونه تغييراتي كه در اسناد سؤاالت مطرح شده و پاسخ هاي 

هاي كتبي اعمال خواهد شد. هزينه هاي مربوط به بازديد از محل كار به از طريق صدور الحاقيه و نامه منحصراً ،مناقصه الزم گردد

  دهندگان خواهد بود. عهده پيشنهاد

وظف است راساً اطالعات كاملي در مورد كليه شرايط و عوامل موثر بر اجرا و تكميل كارها، بدون هرگونه محدوديتي پيشنهاد دهنده م

شامل قابليت دسترسي و هزينه كارگر و مصالح، قوانين و مقررات جاري و تسهيالت حمل و  نقل، جابجايي و انباركردن مصالح و 

ي است كه عوامل مذكور بايستي به دقت بررسي شده و در تهيه پيشنهاد تسليمي مد تجهيزات و ساير شرايط را بدست آورد. بديه

نظر قرار گيرند. در صورت ارجاع قرارداد كارهاي موضوع اين مشخصات و اسناد مناقصه، هيچ گونه ادعاي تعديل مالي و زماني به 

  ما قرار نخواهد گرفت.لحاظ فقدان اطالعات قبلي يا اثرات آنها بر هزينه كارها مورد قبول كارفر

بديهي است كه برنامه ريزي و اجراي كارهاي موضوع مشخصات و اسناد حاضر بايستي به نحوي هماهنگ گردد كه هيچگونه تداخلي 

  با كارهاي ساير پيمانكاران يا كارفرما پيش نيايد.

  مشخصات فني : 18

  باشد.بايستي كامال مطابق مشخصات فني پيوست  ها  كابلتامين  18-1

ا ر پيشنهاد خود را بر اساس اقالم توليدي خود به نحوي ارائه كند كه كامال نيازهاي طراح و استانداردهاي مربوطه  18-2

  ورده سازد و متناسبا فهرست تفكيكي پيشنهاد قيمت را تكميل كند.آبر

 خريدارورد نظر در مواردي كه الزم باشد حداقل و حداكثر مشخصات فني و يا اطالعات مربوط به استانداردها كه م 18-3

  .است در مشخصات فني كلي تعيين خواهد شد

، پيشنهاد دهنده را از مسئوليت دقت و كه در اسناد مناقصه تهيه شده استاطالعات مذكور و هرگونه اطالع ديگري  18-4

اطمينان حاصل سازد و پيشنهاد دهنده بايد راسا از كامل بودن پيشنهاد جهت انجام كارهاي موضوع پيمان مطالعه مبرا نمي

.كند

  تغيير مقادير كار: 19
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ذكر مقادير تخميني كارها در قيمتهاي مناقصه به پيشنهاد دهنده حق نمي دهد كه اجراي كامل مقادير مذكور را  19-1

  .درخواست نمايد

هاي ارائه شده توسط حداكثر ميزان افزايش وزن باسكول قطعات و ملحقات ساخته شده فلزي نسبت به وزن نقشه 19-2

هاي ابالغي كارفرما، بابت نسبت به وزن نقشه %5باشد. بديهي است در صورت اضافه وزن بيش از (پنج درصد) مي %5 كارفرما،

  وزن اضافه مبلغي از سوي كارفرما به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

  قابل افزايش يا كاهش خواهد بود.  %35بنابر صالحديد كارفرما حجم قرارداد تا  19-3

  تامين اجتماعي:قوانين كار و بيمه  20

بوط و همچنين قوانين مرتائيد مي نمايد كه از جميع قوانين ومقررات مربوط به كار، بيمه هاي تامين اجتماعي، حفاظت فني فروشنده 

ها، حقوق، عوارض بيمه هاي تامين اجتماعي وغيره (به استثناي ماليات ها و عوارض كامال مطلع است. پرداخت كليه مالياتماليات به

گيرد، بعهده فروشنده مي باشد) از هرنوع و از هر قبيل كه به موجب قوانين و مقررات تعلق ميميبر ارزش افزوده، كه بعهده خريدار 

  .باشد

كسر و به هاي فروشنده ريق خريدار وصول گردد، از پرداختها و عوارضي كه طبق قوانين  ومقررات بايد از طمبالغي از اين ماليات

  هاي مذكور واريز خواهد شد.حساب

  جداول زماني : 21

درجداول  نسخه تسليم نمايد. دو ا بايد به همراه پيشنهاد خود دربندي اجراي كارهاي موضوع پيمان رجداول زمان پيشنهاددهنده،

  .دقيقا معين شود تاريخ خاتمه آن كار وبخش از  بندي بايد تاريخ شروع هرزمان

  صالحيت پيشنهاد دهنده : 22

امكانات و پيشنهاد دهنده بايستي جهت اجراي كارها مطابق مشخصات و برنامه زمان بندي پيش بيني شده داراي  22-1

   اي باشد.كافي و قانع كننده نيروي انساني و توان مالي

برنامه زمان بندي پيش بيني شده داراي تعداد كافي  پيشنهاد دهنده بايستي جهت اجراي كارها مطابق مشخصات و 22-2

  تجهيزات اجرايي باشد. از اي و قانع كننده

در مواردي كه پيشنهاد دهنده در نظر دارد كار را توسط پيمانكاران جزء اجرا نمايد، بايستي مداركي مبين مديريت  22-3

  و هماهنگي پيمانكاران جزء در كارهاي مشابه را ارائه دهد.
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در مورد بايست مي اين صورت شرايط مذكور در رار است بخشي از كارها به پيمانكار جزء محول گردد،چنانچه ق  22-4

كه  پرسشنامه هاي الزمه به همان نحو مدارك مناسب و اطالعات و و يمانكاران جزء نيز اعمال گرددپتوانائي و تجربيات 

  دهنده تسليم شود. به پيشنهاد هنيز بايستي به همراه اطالعات مربوط ،درمورد پيمانكار عمل مي شود

ي امواردي كه قرار است بخش عمده در دهنده بايستي حدود فعاليت هاي پيمانكاران جزء را تشريح نمايد. پيشنهاد 22-5

يشنهاد پخود ان نسبتي كه كه پيمانكار جزء به هم دهددهنده بايستي اطمينان  پيشنهاد جزء محول گردد، از كارها به پيمانكار

كارهاي  تضمين دهنده به لحاظ اجرا، راه اندازي و نسبت به پيشنهاد پيمانكار جزء نيز دهنده نسبت به كارفرما مسئوليت دارد،

  طرف اين قرارداد مي باشد. حال بعهده پيمانكار هر در مسئوليت انجام تعهدات مربوطه مربوطه، مسئوليت دارد.

  : هزينه هاي پيشنهاد 23

  ، به او باز پرداخت نخواهد كرد.براي تهيه پيشنهاد متحمل شده استاي را كه پيشنهاددهنده هيچ گونه هزينه خريدار

  ار:زمناقصه گسازش به زيان  24

گزارش شود و  خريداراند و مراتب به سازش كرده مناقصه گزاردهندگاني به زيان  اي وقوف حاصل شود كه پيشنهادمناقصه هرگاه در

گزارش امر را با ذكر نام پيشنهاددهندگاني  خريدار مناقصه ابطال خواهد شد و ،اين امر صورت گرفته باشد خريدارچنانچه به تشخيص 

معاونت برنامه  .كه در اين جريان شركت داشته اند به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال خواهد نمود

دهندگان متخلف را ازطريق حذف موقت نام آنها  رت راهبردي رياست جمهوري طبق گزارش واصله، ميزان تنبيه پيشنهادريزي و نظا

از يك تا دو سال تعيين و مراتب را در فهرست ها منعكس وكتبا به پيشنهاددهندگان متخلف و دستگاه هاي اجرايي  ،هااز فهرست

  اعالم خواهد نمود.

  واگذاري كار: 25

حق انتقال تعهدات ناشي از معامله را بدون  ،دائر بر عقد قرارداد خريدارشركت كننده پس از برنده شدن در مناقصه و وصول دستور 

ه ضمانتنام ،به شخص يا اشخاص حقوقي يا حقيقي ديگر ندارد و درصورت عدم رعايت مفاد اين ماده خريدارموافقت قبلي وكتبي 

ضبط خواهد گرديد و همچنين در صورتي كه پس از عقد قرارداد و قبل از تحويل موقت كار  دارخريشركت درمناقصه وي به نفع 

تمام يا قسمت عمده عمليات موضوع قرارداد خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقيقي يا حقوقي  فروشنده وقوف حاصل شود كه 

نام چنين  .گرددخلع يد ميفروشنده از  خريداره دستور ديگري واگذار كرده است و چنانچه با تحقيقات الزم موضوع محرز شود ب

  خواهد گرديد.اعالم  مراجع ذيربطبه  ،جهت اطالع و تنبيهات الزم ايفروشنده
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  ها:اصالحات و الحاقيه 26

اكثر تا بايستي حد باشند، اسناد مناقصه سوالي داشته مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات و يك از دعوت شدگان در هر

به كارفرما يا مشاور وي اطالع دهند و تقاضاي دريافت توضيح  مدارك مناقصه، مراتب را كتباً روز پس از تاريخ دريافت اسناد و )دو( 2

نوع توضيح يا تجديد نظر اضافي يا حذف مطالبي از مدارك مناقصه از طريق رسمي انجام و طي نامه اي از طرف  كتبي بنمايند. هر

 آگهي مناقصهدر  ،ساعت قبل از بازگشايي پاكات 72 تا كارفرما يا نماينده او مي توانند مشاور به آدرس دعوت شدگان ارسال مي گردد.

ها و مشخصات فني با ارسال الحاقيه يا الحاقيه هايي تجديد نظر نمايند و در اين صورت الحاقيه ها جزء و ساير اسناد مناقصه، نقشه

. چنانچه پيشنهادي قبل از ارسال الحاقيه هاي مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاد دهنده شد ناقصه محسوب خواهندالينفك اسناد م

حق دارد تقاضاي استرداد آن به منظور انجام تغييرات و اصالحات الزم بنمايد و چنانچه اين تجديد نظر يا اصالح مستلزم تغيير مقادير 

اين صورت كارفرما مي تواند با اعالم كتبي، آخرين روز دريافت پيشنهاد ها را به تعويق اندازد  يا قيمت پيشنهادي يا هر دو باشد در

  به نحوي كه پيشنهاد دهندگان فرصت كافي براي اعمال اصالحات و تجديد نظر داشته باشند.

  تشكيالت پيشنهادي پيمانكار جهت اجراي پيمان: 27

تشكيالتي و اجراي پروژه را تهيه و يك نسخه از آن را به مشاور جهت تاييد ارائه پيمانكار موظف است قبل از امضاء پيمان، چارت 

  دهد.
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موافقتنامه قرارداد

موضوع -1 ماده

شــهرك صــنعتي -خرمشــهر -در منطقه خوزســتانكاوه اروند واقع فوالد  ســايتدر  اســتفادهجهت  كابلخريد عبارت اســت از 

.اسناد پيوست مطابق باخرمشهر 

پيماناسناد و مدارك  -2ماده 

مدارك زير است: واين پيمان شامل اسناد 

موافقتنامه الف)

شرايط عموميب) 

زمان بنديبرنامه ) ج

دستورالعملها و استانداردهاي فني، مشخصات فني )د

قيمت هاو كار جدول مقادير ) ه

سناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابالغ مي  )و نيز جزو گرددشود يا بين طرفين پيمان مبادله مي ا

شمار مي    سناد و مدارك پيمان به  شود     ا سناد و مدارك پيمان تهيه  سناد بايد در چارچوب ا ست به .آيد. اين ا سناد ممكن ا اين ا

فني، دستور كار و صورتمجلس باشد. صورت مشخصات

.در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد
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سازمان مديريت و  3/3/78مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  4311شرايط عمومي پيمان براساس نشريه شماره 

  در اين قرارداد كاربرد دارد.ريزي كشور برنامه

  تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع كار -3ماده 

  .اين پيمان از تاريخ مبادله آن (ابالغ از سوي كارفرما) نافذ استالف) 

  اين مدت با توافق طرفين قابل تغيير است. .ماه) است 2مدت پيمان (ب) 

  تاريخ شروع كار، تاريخ عقد قرارداد است.ج) 

 قرارداد :مبلغ  -4ماده 

  .ل استمبلغ قرارداد براي انجام كليه فعاليتهاي موضوع قرارداد به حروف                             ريال و به عدد                    ريا 

  . هاي واحد مندرج در قرارداد ثابت و قطعي خواهد بود و هيچگونه تعديل بدان تعلق نخواهد گرفتكليه قيمت: 1تبصره 

قيمت و مبلغ قرارداد بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده بوده و هزينه هاي ناشي از اجراي قانون توسط فروشنده در : 2تبصره 

  .ها لحاظ خواهد شد. خريدار تنها وجه مربوط به ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت خواهد نمودصورت وضعيت

  : قرارداد مبلغ پرداخت نحوه -5 ماده

 جدول. دشو يم پرداختمورد قبول كارفرما به پيمانكار  يبانك ضمانتنامه يازا در پرداخت پيش بعنوان قرارداد مبلغ كل از درصد ده 10%

 راردادق موضوع از مجموعه هر يينها ليتكم از پس. است يانيم يها پرداخت يمبنا گرفته، قرار خريدار دييتا مورد كه متهايق يكيتفك

 نوطم فاكتورهاي فروش دييتا. گردديم پرداختپيمانكار  به مذكور، جدول با مطابق مجموعه، آن مبلغ نظارت، دستگاه به آن ليتحو و

  .است يبند زمان برنامه با مطابق ها تياولو تيرعا به

  :تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار -6ماده 

مبلغ تقريبي قرارداد به خريدار  درصد كل 10 ميزانفروشنده موظف است همزمان با امضاء قرارداد يك فقره ضمانت نامه بانكي به  -6-1

  .گرددميامضاء صورتجلسه تحويل موقت آزاد  ضمانتنامه مذكور بعد از انجام كامل تعهدات فروشنده و .تسليم نمايد

شود كه پس از پايان دوره ضمانت و مياز هر پرداخت كسر  درصد از كل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام كار پانزده -6-2

  .اطمينان از صحت كاالي موضوع قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد
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  :نظارت بر اجراي كار -7ماده 

به عهده شركت مهندسي و مديريت فن آوران ساميك مي باشد نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، 

  شود. شرايط عمومي انجام مي 33و  32كه با توجه به مواد 

  كسورات قانوني: -8ماده 

شنده مي   سورات قانوني از جمله ماليات بعهده و هزينه فرو شد كه مبلغ آن از كليه ك سر و پس از ارائه       با شنده ك ضعيت فرو صورت و هر 

  .حساب به فروشنده مسترد خواهد شدمفاصا 

  : دوره تضمين -9 ماده

  .باشدميماه بعد از تحويل موقت كل موضوع قرارداد، هركدام زودتر باشد،  24يا  مفتولماه بعد از راه اندازي خط  12دوره تضمين 

از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در اسناد و مدارك قرارداد بوده وخريدار    هاكابلسيني نمايد كه ميفروشنده تضمين  :3 تبصره

  . باشدميقادر به بهره برداري مطمئن از آن  

 ، اطالعاتناشي از عدم رعايت مشخصات فنيچنانچه در دوره تضمين معايب و  نقايصي در موضوع قرارداد مشاهده شود كه  :4تبصره 

شد فروشنده مكلف است به هزينه خود سريعاٌ موارد را جايگزين  نمايد در صورت عدم رفع نقايص حداكثر و دستورالعملهاي تحويلي با

 15هزينه هاي مربوطه را به تشخيص خود بعالوه  روز از طرف فروشنده، خريدار راساٌ اقدام به رفع نقايص نموده و 5ظرف مدت 

  .ه برداشت خواهد نموددرصد هزينه باالسري از محل مطالبات يا تضامين فروشند

  تعهدات فروشنده : - 10ماده 

ميدارد و متعهد است كه از توانائي فني و مالي و پرسنلي الزم وكافي براي اجراي تعهدات قرارداد برخوردار ميفروشنده اظهار  -10-1

  .باشد

 تحويل نمايد.در سايت خرمشهر گردد كه اقالم موضوع قرارداد را در زمان تعيين شده و طبق نظر خريدار فروشنده  متعهد مي -10-2

  شود)مي(هزينه حمل توسط خريدار پرداخت 

ــنده  -10-3 ــاء آن نموده وتعهدات            اذعان مي   فروشـ دارد با اطالع از حجم كار وكيفيت كار وكليه تعهدات در اين قرارداد اقدام به امضـ

  .نمايدميردادي خود را مطابق با استاندارد مورد توافق  ايفاء قرا

مقدار كار انجام شده طبق موضوع سفارش باشد. بديهي  پذيرد كه دستگاه نظارت خريدار تعيين كننده ميزان وميفروشنده   -10-4

  موضوع قرارداد معتبر و قابل پذيرش خواهد بود.است تنها كار تائيد شده از سوي نماينده دستگاه نظارت خريدار در ارتباط با اجراي كار 
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باشد و فروشنده موظف است بر طبق مفاد قرارداد و اسناد و مدارك و نظارت بر اجراي كار بعهده خريدار و يا نمايندگان او مي  -10-5

زرسي را نيز فراهم نمايد. نظر امكانات الزم جهت هرگونه نظارت و با دستورالعملهاي خريدار عمل نموده و ضمن همكاري با خريدار،

  باشد. خريدار و يا نمايندگان ايشان نافي مسئوليت فروشنده در اجراي صحيح كار نمي

دار باشد كه پس از بررسي و تأئيد خريفروشنده موظف به ارائه برنامه زمانبندي كلي (دربرگيرنده كليه اقالم موضوع قرارداد)، مي -10-6

  غ خواهد شد. جهت اجرا به فروشنده ابال

  فروشنده بدون اخذ مجوز كتبي خريدار حق واگذاري جزء يا كل قرارداد به غير را ندارد.   -10-7

(بيست درصد) مبلغ  20بايست تنخواه مناسب جهت جلوگيري از عدم نقدينگي در اجراي پروژه را حداقل بمبلغ %فروشنده  مي  -10-8

  قرارداد در نظر بگيرد.

موظف است، براي هر محموله مواد اوليه خريداري شده،  اسناد معتبر كه نشانگر مشخصات فني و كيفيت مواد تهيه فروشنده  -10-9

هاي الزم مطابق با استانداردهاي مربوطه، هزينه اين شده باشد را ارائه كند. در صورت اعالم نياز از طرف دستگاه نظارت براي انجام تست

  تست ها به عهده فروشنده است.  

شود، انجام مي           سته  ضروري دان صورتي كه توسط مهندسين مشاور  شود. اگر نتيجه آزمايش مؤيد عدم كيفيت باشد،   آزمايشات زير در 

  هاي آن بعهده خريدار است:باشد، در غير اينصورت هزينهپرداخت هزينه آزمايش بعهده فروشنده مي

  اي هاديزمون تعيين مقاومت حجمي عايق سيم و كابل در حداكثر دمآ )1

   Co20آزمون تعيين مقاومت الكتريكي هادي سيم و كابل در )2

   شده هاي جدا كننده اكسترود هاي غير فلزي و غالفگيري ضخامت عايق و روكشاندازه  )3

  هاي غير فلزي قبل و بعد از كهنگيهاي تعيين خواص مكانيكي عايق و روكشآزمون )4

    بر روي كابل آزمون انتشار شعله )5

چنانچه پس از شروع بكار يا در حين اجراي عمليات، خريدار به اين نتيجه برسد كه فروشنده توانايي مالي يا فني ادامه كار را   -10-10

پذيرد  كه خريدار مجاز خواهد بود ميندارد (از جمله اشكاالت كمي يا  كيفي در كار به تشخيص  دستگاه  نظارت خريدار)،  فروشنده 

خود سلب   فروشنده حق هر گونه اعتراضي را از  .نجام كار موضوع  قرارداد،  قرارداد  را بطور يك  طرفه فسخ  نمايددر هر مرحله اي  از ا

و خريدار مجاز خواهد بود خسارت وارده به خود را اعم از تاخيرات اجراء پروژه و صدمات احتمالي به تجهيزات را از تضامين  هنمود

  فروشنده برداشت نمايد.
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يا اشكاالتي را ببيند،  چنانچه دستگاه  نظارت خريدار در انجام موضوع قرارداد در نحوه  عملكرد يا روش انجام كار اشكال -10-11

  اقدام نمايد. آنبايست سريعاً بدون هيچگونه اعتراض و نيز دريافت وجه اضافي نسبت به رفع ميفروشنده 

  :حفاظت از اطالعات -11 ماده

انجام قرارداد و در طول اجراي آن به عنوان امين شركت فوالد كاوه اروند محسوب شده و هرگونه استفاده و بهره شركت پيمانكار پس از 

برداري از اطالعات (ديجيتالي و غير ديجيتالي) خارج از حوزه قرارداد و يا واگذاري آن به اشخاص ثالث و نگهداري آن در شركت پيمانكار 

  مقررات رفتار خواهد شد. تخلف تلقي شده و با خاطي برابر

  تاخيرات  قرارداد: -12ماده 

ــنده در اجراي برنامه به ميزان يك    ــي از عملكرد فروش ــد مبلغ باقيمانده قرارداد بعنوان جريمه تاخير از دبه ازاي هر روز تاخير ناش رص

سر     شنده ك سخ قرارداد براي خريدار     ده روزو تاخير بيش از  شود ميپرداختهاي فرو سورات مذكور موجب حق ف ميعالوه بر اعمال ك

جريمه تاخير از پرداختهاي به فروشنده كسر خواهد شد و در صورت عدم تامين از اين محل از ساير مطالبات و تضامين فروشنده        . باشد 

  .گرددميبرداشت 

  دستگاه نظارت: -13ماده  

باشد  و فروشنده موظف است كارها را بر طبق قرارداد  و اصول فني     مييت فن آوران ساميك  دستگاه نظارت شركت مهندسي و مدير     

  .و مطابق نظر دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد ومدارك قرارداد و پيوستهاي آن اجرا نمايد

  فسخ قرارداد: -41ماده 

صورت     ضمائم و   در  صحيح وكامل هريك از موارد،  شده    متعلقات اين عدم اجراي  شنده در مهلت تعيين  خريدار  ،قرارداد از جانب فرو

  . يا ترتيب وصول آنرا بدهد حق دارد قرارداد را يكجانبه فسخ و خسارت  ناشي از  فسخ  قرارداد را از مطالبات فروشنده برداشت و

  چگونگي حل اختالف: -51ماده   

 عدم صورت درمستقر در معاونت حقوقي قراردادها در بنياد ارجاع خواهد شد و  "هيات داروي اشخاص در بنياد"به  اختالف مورد موارد

  .شد خواهد ارجاع ايران در صالحه دادگاه به رانيا اسالمي جمهوري قوانين طبق موضوع كميسيون در نتيجه حصول

  فورس ماژور: -61ماده 

كند. حوادث غير مترقبه خارج از اراده آزاد طرفين، الزم اســـت مدعي مراتب را كتباٌ به طرف مقابل اعالم  صـــورت بروز شـــرايط و در  

  .سپس تصميمات متخذه در جلسه مشترك مالك عمل خواهد بود
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  تعديل: -71ماده 

  .گيردميبه اين قرارداد هيچگونه تعديلي تعلق ن  

  نشاني دو طرف  -81ماده 

   06153546459 فاكس و061-53546460-9 تلفن -يصنعت شهرك -صادق امام جاده -اروند آزاد منطقه -خرمشهر نشاني كارفرما:

  .......................................................................................................................................... نشاني پيمانكار:

طرفين قرارداد؛ نشـــاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضـــوع را كتباً به طرف ديگر اطالع دهد و تا وقتي كه هر گاه يكي از 

  دد.ابالغ شده تلقي مي گرنشاني جديد به طرف ديگر ابالغ نشده است، كليه نامه هايي كه به نشاني مذكور در قرارداد ارسال گرديده، 

  نسخ قرارداد: -91ماده 

سه نسخه كه هر يك حكم واحد را دارد، تهيه و به امضاي طرفين قرارداد رسيده است و مفاد آن پس  تبصره و 4ماده،  19قرارداد در اين 

  باشد. رفين الزم االجرا مياز امضاء ط

  

  

  نماينده كارفرما  نمايندگان پيمانكار

  فوالد كاوه اروندشركت   ......................شركت

    

    

  تاريخ:  تاريخ:
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فرمهاي مناقصه - 4  
 

فرم ضمانت نامه شركت در مناقصه  -1  

فرم ضمانت نامه پيش پرداخت  -2  

فرم ضمانت نامه انجام تعهدات  -3  

فرم ضمانت نامه استرداد كسور حسن انجام كار -4  

  دولتيد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت اتعهد نامه پيشنهفرم  -5

فرم پيشنهاد قيمت  -6  
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  امه شركت در مناقصهتنانضم
  يك) نهمو(ن

  شاني:ن به          *اينكه  به ظرن
  **نمايد اين ت ركش         ****است در مناقصه ل ايم
   ايبر          **قابل م در            *ز ا
  ***نمايد چنانچه تضمين تعهد ميل يار          غ بلم
د قبول واقع شده و مشار اليه از امضاي پيمان ورم دهكننده نامبردهد كه پيشنهاد شركت عطالا       **ن اي به

هر ل يار          مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است، تا ميزان 
        ***از سوي  اصلهبه محض دريافت اولين تقاضاي كتبي و يد،انمالبه مط       ***مبلغي را كه 

درنگ در امه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد، بياقا ي به اثبات استنكاف ياينكه احتياج نوبد
  زد.داپرب       ***    وجه يا حواله كرد 

  .باشدر ميتبمع     ا آخر ساعت اداري روز تو  تمانتنامه سه ماه اسض عتبار اينا دتم
 **ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه  اهم سهحداكثر  ايبر          ***واست كتبي دت بنا به درخم ينا

       *د يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا انتون          
   **وافق با تمديد ننمايد، م را          *اين تمديد را فراهم نسازد و  جبمو          
   **انتنامه را در وجه يا حواله كرد ضمن اياست بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در  دهعتم  
  ت كند.اخردپ        

از  و لود به خود باطخ به نشود، ضمانتنامه در سررسيد،المط      ***ه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي نچناچ
  گردد يا مسترد نگردد. ستردكه مدرجه اعتبار ساقط است، اعم از اين

  يمانكارپ اننوع *
  ا مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوزي نكبا اننوع **
  ارمرفكادستگاه اجرائي  اننوع ***
  موضوع قرارداد مورد نظر ****
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امه پيش پرداختتنانضم  

  دو ) نهمو(ن

  شاني:ن به        *اينكه  به ظرن
  ****ع داده است قرارداد الاط        **ناي به
  نموده است و قرارداد مبلغ  قدنعم       *** باا ر
به اين بانك اطالع دهد كه خواستار بازپرداخت  باًكت        ***ه ك تيد است در صورعهمت      *** ينا

هر مبلغي تا ميزان مانده از مبلغ پيش پرداخت را به محض دريافت اولين ت. اس      *مبلغ پيش پرداخت داده شده به 
  ***تقاضاي كتبي واصله از 

   ***درنگ در وجه يا حواله كرد داشته باشد، بي ئيضاق ر اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني وصدو اينكه احتياجي بهن دوب
  ازد.ردبپ   

  ***و بنا به در خواست كتبي ت اس     روز  نامه تا آخر وقت ادارير اين ضمانتباعتا
   **باشد و در صورتي كه يد ميتمد ده، براي مدتي كه درخواست شود قابلشين يتع زون وقت اداري رياتا قبل از پا لهاصو

 **اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ب وجم      *هد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا وانخا ند يوانت   
در  شده رجد غجدد باشد، مبلم است بدون آنكه احتياجي به مطالبه هدتعم    **اضر به تمديد نمايد ح را     

  خت كند.داپر            ***له كرد اوح اباال را در وجه ي
ر آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر كتبي د كه      *خواست كتبي در به اين ضمانتنامه بناغ بلم

ورد مبلغ م در      *** به      **د حداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعالم ايب كه      ***
 *نامه معادل مبلغي كه نتماض ***سوي  شود و در صورت عدم وصول پاسخي ازاخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده ميدپر شپي

  نموده است، تقليل داده خواهد شد. معالا    
اين  شود، ادهدل يلقغ آن به صفر تبلو م پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گرددپيشرتي كه تمام مبلغ اين صور د

  بانك مسترد گردد تا مسترد نگردد. به صلنكه اياز درجه اعتبار ساقط است، اعم از ال و ضمانتنامه خود به خود باط
  پيمانكار اننوع *
  كي داراي مجوزبانك يا مؤسسات اعتباري غير بان اننوع **
  دستگاه اجرائي يا كارفرما اننوع ***
  رقرارداد مورد نظ وعوضم ****
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 محل مهرو امضاء خريدار محل مهرو امضاء مشاور محل امضاء فروشنده

نامه انجام تعهداتنتماض  

  (نمونه سه )

  شاني :نبه         *اينكه  بهر نظ
   ****ع داده است قصد انعقاد قرارداد الاط     **به اين

  منعقد نموده است و قرارداد مبلغ      ***ا ب را
به اين بانك اطالع دهد كه خواستار باز پرداخت مبلغ پيش  "كتبا                 ****متعهد است در صورتي كه                          ***ن يا

ز هر مبلغي تا ميزان مانده از مبلغ پيش پرداخت را به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله ا .است                     *پرداخت داده شده به 
***   

                         ***بي درنگ در وجه يا حواله كرد  ،هار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضائي داشته باشدتياجي به صدور اظبدون اينكه اح
  .بپردازد

  ***و بنا به در خواست كتبي ت اس     نامه تا آخر وقت اداري روز عتبار اين ضمانتا
      **و در صورتي كه  دباشمي ديشود قابل تمد ستقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواتا قبل از پايان و لهاصو
 را      **تمديد را فراهم نسازد و نتواند  اين ب وجم               *يا  مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و واهدند يا نخوانت
 ااست بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه ي هدتعم      **اضر به تمديد نمايد ح
  ت كند.داخرپ    ***له كرد اوح

                     ***طبق نظر كتبي  ،كه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است                       *مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي
پيش پرداخت واريز شده  در مورد مبلغ                                 ***به              **بايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعالم كه 

  *ضمانتنامه معادل مبلغي كه  ***تقليل  داده مي شود و در صورت عدم وصول پاسخي از سوي   ،واصل گردد
  .تقليل داده خواد شد ،اعالم نموده است

ن ضمانتنامه اي ،در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود
  .اعم از اينكه اصل به بانك مسترد گردد تا مسترد نگردد ،خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است

  پيمانكار اننوع *
  بانك يا مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز اننوع **
  دستگاه اجرائي يا كارفرما اننوع ***
  رقرارداد مورد نظ وعوضم ****
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 محل مهرو امضاء خريدار محل مهرو امضاء مشاور محل امضاء فروشنده

رنامه كسور حسن انجام كانتاضم  
  چهار) نهمو(ن

  شاني:ن به        *اينكه  بهر نظ
  ل يار      ع داده است كه مقرر است مبلغ الاط        **ناي به
     ****وان استرداد كسور حسن انجام كار قرارداد عن به           ***ف طرز ا

   * به     
  **اين د نز        *ت شود، از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب اخردپ
   ***د است در صورتي كه عهمت        **ن اي    
  *ع دهد كه الاط      **ضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين نقا ازو قبل  اًًتبك
   ***، هر مبلغي را كه الري     اي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا ميزان رجا زا

 يااينكه احتياجي به صدور اظهارنامه  ونبد     ***محض دريافت اولين تقاضاي كتبي  بهد، نبه كالمط      
  ازد.ردبپ      ***له كرد يا حوادرنگ در وجه امي از مجاري قانوني و قضائي داشته باشد، بيقدا
  ***ت كتبي اسو بنا در خوت اس     عتبار اين ضمنانتنامه تا آخر وقت اداري روز ا دتم
      **كه ي رتصوو در  براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديدده، تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين ش لهاصو
  *د و يا ند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كنوانت
  **اضر به تمديد نمايد ح را      **اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ب وجم
       ***له كرد اوح ار وجه يرا دجدد باشد، مبلغ درج شده در باال مبه لطامنكه احتياجي به آ است بدون هدتعم

  خت كند.داپر     
  پيمانكار اننوع *
  بانك يا مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز اننوع **
  دستگاه اجرائي يا كارفرما اننوع ***
  قرارداد مورد نظر وعوضم ****
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   هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه پروژه احداث

 44از  31صفحه    (خط مفتول)كابل سيني و نردبان خريد اسناد مناقصه 
 

 محل مهرو امضاء خريدار محل مهرو امضاء مشاور محل امضاء فروشنده

  22/10/1337د دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ اتعهد نامه پيشنه

يد مينمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت  بدينوسيله تائ قه ل اين ورذيء ضا اما ب دهناد دهيشنه اين پ
راردادگزار حق دارد كه ق رما يافرموضــوع به اثبات برســد، كا نيا فنميباشــد و چنانچه خال 1337در معامالت دولتي، مصــوب دي ماه 

  . يدماا ضبط نر مناقصه ركت درشتضمين  و ودردم ار قفو مناقصهده براي ش د ارائـههاپيشن
اين پيشنهاد دهنده برنده قرارداد فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار پيمان مربوطه را  هاگ ره هك ددرگيئيد ماهمچنين قبول و ت

ممنوعيت شمول را كه م ديراافه چاننچ يا دسبرت ااثب ) بهفوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت اظهارات امضاء نمايد و خالف
يد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند، كارفرما حق خواهد داشت كه امن عفنيذ و ميهيمان سپور در قانون فوق هستند در اين مذك
اخذ  موال اوا ازا ر ركا ايجرا راخييمان و تپ اثر فسخ دركار را ضبط و خسارات وارده ناات پيمدهسخ و ضمانت نامه انجام تعف ار داقرارد

  . دشابيارده با تشخيص كارفرما مو رتساميزان خ نمايد تعيين
بور مز قانونات در دستگاه دولت مشمول باصتنا شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يامتعهد مي اين پيشنهاد دهنده

ه چه اين پيشنهاد دهندانچنت ي اسده شود. بديهتمه داقررات به پيمان خام ا طبقت دبرسانگردد، مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما 
 هربوطه را ضبط نمايد، بلكم ياه مهمراتب فوق را بالفاصله باطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نا

  د .مون داهوصول خو پيشنهاد دهندهن ياموال از ا ودخ صخيتش نا بهب نيزار را ك در اجراير اشي از فسخ پيمان و يا تاخين خسارات
دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق يم مالعاده دهن داين پيشنها مضافاً

  باشد.مي مجازاتهاي مربوطه
  
   ده:نام پيشنهاد دهن          : خيرات

  
  د دهنده: مهر پيشنهاآور و از تعهد مجي ضاامو گي وادام خانن ام ون
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   هزار تني نورد ميلگرد و مفتول 600كارخانه پروژه احداث

 44از  32صفحه    (خط مفتول)كابل سيني و نردبان خريد اسناد مناقصه 
 

 محل مهرو امضاء خريدار محل مهرو امضاء مشاور محل امضاء فروشنده

  (پاكت ج) خط مفتولهاي سيني و نردبان كابل پيشنهاد قيمت فرم
مشخصات فني و    ،امضاء كننده زير پس از بررسي وآگاهي و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات شرايط مناقصه      

صي و        صو شرايط خ سناد و مدارك عمومي و  شمول قانون منع مداخله كارمندان درمعامالت   ،قرارداد قبول مقررات و ا تعهد نامه عدم 
صه    سناد مناق يت سا  و نردبان هاي خط مفتول كابلسيني  خريد  عملياتمربوط به ..............شماره  دولتي و بطور كلي تمامي مدارك و ا

  صه پيشنهاد مي نمايم كه : از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقامل ازجميع شرايط وعوامل موجود و با اطالع ك اروند
  )1جدول شماره (

)  خط مفتولهاي سيني و نردبان كابل-

  جمع كل قيمت پيشنهادي 
  به عدد :

 به حروف :

  توضيحات و تذكرات :

  است. فروشندهآيد به عهده به وجود ـ هرگونه خسارت كه بعلت حمل و نقل 1
  انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه : فروشندهچنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرارگيرد و به عنوان 

اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف 
تسليم نمايم و كليه كارهاي موضوع پيمان را درمدت مندرج دراسناد و مدارك مدت يك هفته از تاريخ ابالغ ( باستثناي روزهاي تعطيل ) 

  .باتمام برسانم
  تائيد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزالينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.

تواند كار را به خود مي صرفه و صالحتوجه به و با  ندارد به هريك از پيشنهادها را  اطالع كامل دارم كه كارفرما الزامي براي واگذاري كار
  واگذار كند. هر بخش را به بهترين پيشنهاد دهنده براي بخش مزبورچند بخش تقسيم و 

  تاريخ :      /      /                                    نام پيشنهاد دهنده :
  امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده : ،سمت ،نام و نام خانوادگي
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  (پاكت ج) (خط مفتول)  سيني و نردبان  كابلفرم پيشنهاد قيمت تفكيكي خريد  -2جدول شماره 

زير حاوي اطالعات ارسالي از طرف پيمانكار پروژه مي باشد كه توسط يكي از وندورهاي خارجي تهيه شده،  فرم پيشنهاد قيمتتبصره: 
لذا الزم است شركت كنندگان در مناقصه، با مراجعه به كاتالوگ ضميمه اسناد مناقصه، اقالم مشابه توليدي خود را با توجه به نكات زير 

  در نظر بگيرند:

  ميليمتر در نظر گرفته شود. 2دبان كابلها ضخامت ورق سيني و نر-1 

  ميليمتر در نظر گرفته شود. 1,5ضخامت كاور سيني كابل -2

  در نظر گرفته شود. 2,5ضخامت ورق ساپورتها (براكت) -3

  ميليمتر در نظر گرفته شود. 300فاصله پله ها در نردبان كابل  -4

  نمودارهاي موجود در نمونه كاتالوگ موجود در ضميمه اسناد مشخص شده است.حداقل مقاومت تحمل بار سيني و نردبان كابل در -5

  نقشه كليه اقالم جهت ارزيابي فني بايد در پاكت ب اسناد مناقصه قرار داده شود.-6

  مطابق استاندارد در نظر گرفته شود.   (HDG)كليه اقالم با پوشش گالوانيزه گرم -7

  

PART 
NUMBER 

DIMENSIONS 
Sum of 
QTY  or 
length 

unit 
weig
ht 

Total 
weight 

unit 
price 

total 
price 

02.003  
  300X100 CABLE LADDER 

692 m             

02.005  
  600*100 CABLE LADDER 

638 m             

02.008  
  300X100 CABLE TRAY 

352 m             

02.010  
  600*100 CABLE TRAY 

72 m             

02.008  
  300X100 CABLE COVER 

352 m             

02.010  
  300X100 CABLE COVER 

72 m             

02.050  LADDER JOINT KIT M8X20+M8  6857             

02.050  TRAY JOINT KIT M6X12+M6  2742             

02.080  HILTI ANCHOR HST‐R M12X145  2345             

02.081  CHANNEL FLOOR BOSS 41X41  974             

02.092  CHANNEL FLOOR BOSS 41X82  54             
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PART 
NUMBER 

DIMENSIONS 
Sum of 
QTY  or 
length 

unit 
weig
ht 

Total 
weight 

unit 
price 

total 
price 

02.082  REINFORCED RAIL 41X41  541             

02.093  REINFORCED RAIL 41X82    126             

02.083  SHOULDER SCREW M6X12  4330             

02.084  SERRATED HEXAGON FLANGE NUT M8  4330             

02.901  SUPPORT RPLUS REINFORCED 150 X 79 270   

02.903  SUPPORT RPLUS HIGH REINFORCED 300 X 79  378             

02.905  SUPPORT RPLUS HIGH REINFORCED 600 X 79  793             

02.088  HEX NUT M10  2977             

02.089  SPRING CHANNEL SCREW M10  2977             

02.090  TEE JOINT Nº8  108             

02.091  HOLD DOWN CLAMP  2977             

GRAND TOTAL             
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  برنامه زمانبندي - 5
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 مدت انجام كار (روز) عنوان عمليات

 5 زمان عقد قرارداد

 10 تهيه اقالم مورد نياز

كابل هايسيني و نردبانتامين
  مورد نياز

40 

  5  حمل به كارگاه
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 مشخصات فني عمومي  -6

  

  .گردد رعايت فروشندهتوسط  ميبايستمخصوصا استاندارد زير كليه آئين نامه هاي مربوطه 
 IECاستاندارد  و ديگر استانداردهاي  60811,60702,60502,60332,60287,60245,60228,60227,60173,60038

  مرتبط.
مشخصات فني و مقادير مندرج در اسناد  ،مالك عملكرد دستگاه مشاور ،درمدت زمان اجراي آنشايان ذكراست پس از انعقاد قرارداد و  -

اعمال تغييرات درخواستي  فروشنده،قرارداد خواهد بود و درصورت درخواست هرگونه تغييرات در مشخصات فني و مقادير كار از جانب 
  .ميباشد خريدارتائيد  بررسي مشاور و منوط به 
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هاپيوست - 7  

  هاي معرفي شده: VENDORارزياني نحوه  -7-1
  در ارزيابي دو بخش كلي مورد بررسي قرار خواهد گرفت: -الف

 امتياز 20سوابق فني و فروش شركت ها                                                      -1

 امتياز 80           امتيازات فني تجهيزات                                                    -2

  باشد:مينحوه تاثير امتياز فني در كل قيمت با توجه به بخش نامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري به شرح زير 
100

100 100
 

L = قيمت تراز شده  
C = (درج شده در پاكت قيمت پس از همسان سازي) قيمت پيشنهادي  
i =  درنظر گرفته شده است) 0,4ضريب تاثير (كه در اينجا  
t  = باشد)مي 100تا  60امتياز فني (كه بين  

 : نحوه ارزيابي و امتياز دهي شركت كننده گان در مناقصه1-1جدول 

  وزن  سوابق فني و اجرايي  رديف
  7  سوابق فروش كار در پروژه هاي مشابه  1
  6  اداري -مهندسي -پرسنل فني  2
  4  امكانات دفتري، فني و مالي و نرم افزار هاي محاسباتي  3
  3  كيفيت ارائه پيشنهاد مناقصه  4
  80  )3-1و  2 -1 نحوه ارزيابي فني(مراجعه به جدول  5
  100  جمع كل امتياز فني  6

  
  ارائه شده توسط هر يك از پيشنهاد دهنده گان بر اساس جدول زير مورد ارزشيابي فني قرار خواهد گرفت: هاي كابل
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ها كابل سيني و نردبانمشخصات فني  -7-2  

  

GENERAL INFORMATION 

 

This Document is prepared to specify the features and system selection of electrical cable tray and 
ladder of the Hot Rolling Mill Plant in Khorramshar. 

The Hot Rolling Mill Plant will be established in Khorramshar in approximately 20 km north of 
Abadan city. 

SITE CONDITION 

 

Altitude                   18 m 

Maximum of mean daily temperature                30 ºC 

Minimum of mean daily temperature                 10 ºC  

Absolute maximum temperature                50 ºC  

Absolute minimum temperature                0 ºC  

Maximum relative humidity                 53% 

Minimum relative humidity                 17% 

System Frequency                        50 Hz 

TECHNICAL AND GENERAL SPECIFICATION 

 

1. Vendor shall supply above equipment complete with all accessories for installing and 
commissioning. 

2.  Steel items for cable ladder supports: 
 It is preferred that All items should be manufactured from steel profile by cutting. 
 The minimum galvanizing thickness shall be 86 micron (610 g/m²). 
 Main body and caps of supports shall be sized by manufacture. 
 Finished items shall be smooth surfaced without any sharp edge causing injury for human body 

or cables. 

3. Cable ladder: ROLL BOLTS WILL BE PROVIDED BY ERECTION CONTRACTOR.  

 Cable ladders shall be manufactured of carbon steel. 

The supply will consists basically of: 

 Hot dip galvanized cable Ladder, to be supplied in different size and completed with all the 
joints accessories. 

 Hot dip galvanized fittings like bends, reducers and tee junctions (if any). 
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 Hot dip galvanized covers for the above cable Ladders. 

 Hot dip galvanized nuts, bolts and washers for diameter ≥ 10mm, for smaller diameter they 
shall be stainless steel. 

Finished items shall be smooth surfaced without any sharp edge causing injury for human body or 
cables. 

The minimum galvanizing thickness shall be 45 micron (320 g/m²) for carbon steel having thickness 
<2mm, for carbon steel having thickness ≥ 2mm the minimum galvanizing 

thickness shall be 65 micron (460 g/m²). 

 Cable trays where used shall be fabricated from hot dip galvanized steel. The tray shall 
be of such construction that it shall not sag more than 0.5 cm at the midpoint between 
supports when the tray has been loaded with cables. 

 Cable tray supports shall be placed at 1.5 meter intervals maximum. 

 
    

 CONSTRUCTION 
 
 

1.1 MATERIALS 
 
Cable tray systems shall be made of either corrosion-resistant metal, such as stainless steel or metal 
with a corrosion-resistant finish. 
 
1.2 FINISHES 
 

1.2.1 Carbon steel used for cable trays shall be protected against corrosion by one of the following 
processes: 

 
 

(a)  Type 1-Hot-dip galvanizing after fabrication in accordance with ASTM A 123/A 123M; 
 

NOTE-Fabricated products that are hot-dip galvanized are thoroughly cleaned, fluxed, and 
immersed in a bath of molten zinc, where they react to form a metallurgically bonded zinc coating. 
Normal oxidation of the galvanized surfaces will, in a short period of time, appear as a dull gray 
or white coating. Some degree of roughness and variations of thicknesses can be expected as a 
result of the hot-dipping process. Because the galvanizing process takes place at the low end of 
the stress-relieving temperature range, some stress relief occurs, and some distortion or warping 
may result. 

 
(b)  Type 2-Hot-dip mill galvanizing in accordance with ASTM A 653/A 653M, coating 
designation G90; 

 
NOTE-Hot-dip mill galvanized coatings are produced by continuously rolling steel sheets or 

strips in coils through a bath of molten zinc. The process involves pretreating the steel to make 
the surface react readily with molten zinc as the strip moves through the bath at high speeds. 
During fabrication, where slitting, forming, cutting, or welding is performed, the cut edges and 
heat-affected zone of welding are subject to superficial oxidation. These areas are then protected 
through electrolytic action of the adjacent zinc surfaces. The coating is smooth, ductile, and 
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adherent. 
 

NOTE-For corrosive or wet locations, other coatings may be more suitable. 
 

(c)  Type 3-Eiectrodeposited zinc in accordance with ASTM B 633 (SC 2 minimum); or 
 
 

1.2.2 For installations in highly corrosive environments, such as alkaline or acidic conditions, 
different or additional protective coatings may be provided, as agreed to between the end 
user and the manufacturer.  

 
1.2.3 Carbon steel nuts and bolts shall be protected against corrosion by one of the following 

processes:  
 

(a) Zinc electroplating in accordance with ASTM B 633; or  
 

(b) Other coatings as appropriate for the application. Where a nationally recognized standard 
exists, the coating shall be applied in accordance with that standard.  

 
 
1.3 TYPICAL DIMENSIONS 
 

1.3.1 Lengths of Straight Sections  
Typical lengths, not including connectors, are: 

 
(a) 3m± 5 mm (10ft± 3/16 in.);  
(b) 3.66 m ± 5 mm (12ft± 3/16 in.);   
(c) 6 m ± 9 mm (20ft± 5/16 in.); and   
(d) 7.32 m ± 9 mm (24ft± 5/16 in.).  

 
1.3.2 Fill Depths  

1.3.2.1 For other than channel cable trays or wire mesh cable trays, typical depths for sections 
are: 

 
(a) 75 mm (3 in.);  
(b) 100 mm (4 in.);   
(c) 125 mm (5 in.); and  
(d) 150 mm (6 in.).  

 
NOTE-The tolerance of the depths is within± 10 mm (3/8 in.). 

 
Outside depths shall not exceed inside depths by more than 30 mm (1-1/4 in.). 

 
1.3.2.2 For channel cable trays, typical depths are 30-50 mm (1-1/4-2 in.) for outside dimensions.  

 
1.3.2.3 For wire mesh cable trays, typical depths are:  

 
(a) 25 mm (1 in.);   
(b) 50 mm (2 in.);  
(c) 100 mm (4 in.); and   
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(d) 150 mm (6 in.).  
 

NOTE-The tolerance of the depths is within± 10 mm (3/8 in.). 
 

Outside depths shall not exceed inside depths by more than 30 mm (1-1/4 in.). 
 

1.3.3 Nominal Rung Spacings on Straight Sections 
 

Typical rung spacings are: 
 

(a) 150 mm (6 in.);  
(b) 225 mm (9 in.); and  
(c) 300 mm (12 in.).  

  

INSPECTION, QUALITY CONTROL AND QUALITY RECORDS 

2.1 Inspection, Quality Control 

2.1.1 Purchaser’s  inspector, or his authorized representative shall have free access to the 
manufacturing plant engaged in the manufacture of the tray, to carry out necessary inspection at 
any stage of work. 

2.1.2 Inspection may include the visit to quality control laboratories, work shops, testing bay etc. 

2.1.3 The supplier shall make available technical data, test pieces and samples that the purchaser’s 
representative may require for verification in conjunction with pertinent equipment. If required the 
supplier shall forward the same to any person or location that the purchaser’s representative may 
direct. 

2.2 Quality Records 

2.2.1 The supplier shall maintain appropriate inspection and test records to substantiate 
conformance with specified requirements, and made available on request by purchaser. 

2.2.2 Quality record shall be legible and relevant to the product involved. 

2.2.3 The supplier shall establish and maintain procedure for identification, collection, indexing, 
filing, storage, maintenance and disposition of quality records. 

2.2.4 Supplier shall submit to purchaser: reports, test schedules, and test certificates (in ....... copies) 
on completion of tests. 

TESTS AND CERTIFICATION 

3.1 General Requirements for Tests 

3.1.1 Purchaser may require witnessed tests to be carried out in the presence of his nominated 
representative who should be informed at least ...... weeks in advance of the date of the tests and 
confirmed...... weeks before the tests. 

The certificates shall be approved by the purchaser before shipment instructions are given. 

3.1.2 Approval by the purchaser’s inspector or representative shall not relieve the vendor of his 
commitments under the terms of this specification or any associated order. 

3.1.3 The cable tray and ladder may be rejected if measurement and inspection reveal any 
discrepancies between quoted figures resulting in purchase order and those measured actually. 
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SHIPMENT 

4.1 Shipment 

4.1.1 The greatest care must be taken to ensure that shipping and associated documents with exact 
description for custom release are accompanied with the shipment. 

GUARANTEE 

5.1 All cable tray&ladders shall be guaranteed by the vendor against defective material, poor design 
and workmanship. 

5.2 The vendor shall guarantee the tray&ladders performance under specified conditions. 

 

Vendor Notification: 

1. Purchaser’s inspector or his authorized representative shall have free access to the manufacturing 
plant engaged in the manufacture of the equipment, to carry out necessary inspection in accordance 
with purchaser’s inspection procedure at any stage of work. Inspection may include visit to quality 
control laboratories, workshop, testing bay, etc. The supplier shall make available technical data, test 
pieces and samples that the purchaser’s representative may require for verification in conjunction 
with pertinent equipment. 

2. Catalogues all of equipment shall be submitted in hard copy and electronic file at proposal stage. 

3. The supplier of the equipment shall guarantee the equipment and shall replace any damaged 
equipment/parts resulting from poor workmanship and / or faulty design. 

The supplier shall replace any equipment failed under the following condition: 

- Failure under commissioning tests performed according to IEC recommendations. 

- Failure under normal usage for a period of 12 months, not exceeding 24 months from the date of 
dispatch from the manufacturers works. 
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Data Sheet for Cable Tray and Ladder 

ITEM 
 

DESCRIPTION 
 

TECHNICAL 
PARTICULARS 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 

 

Manufactrer’s name and country 
Manufactures type and designation 
Material 
PERMISSIBLE LADDER LOAD FOR 
600 mm WIDTH (2M SPAN) 
PERMISSIBLE LADDER LOAD FOR 
400 mm WIDTH (2M SPAN) 
PERMISSIBLE LADDER LOAD FOR 
300 mm WIDTH (2M SPAN) 
PERMISSIBLE LADDER LOAD FOR 
200 mm WIDTH (2M SPAN) 
PERMISSIBLE LADDER LOAD FOR 
150 mm WIDTH  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


