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مناقصه در شرکت نامه دعوت

.................................................... رممحت شرکت

 سالم، با

 یبیتقر مساحت به ینیزم از یبخش در مفتول و لگردیم نورد یتن هزار 600 کارخانه یاجرا حال در اروند کاوه فوالد شرکت        

 یهامگنت جرثقیل حمل و نصب ،دیخر دارد نظر در باشد یم خوزستان استان در واقع خرمشهر یصنعت شهرک در و هکتار 220

 .کند یداریخر مناقصه قیطر از را(  است اسناد مهیضم مربوطه مشخصات) مفتول و گرد لیم نورد یتن هزار 600 کارخانه

.دیینما شرکت دیخر مناقصه در ریز مراتب گرفتن نظر در با شود یم دعوت لهینوسیبد  لذا

 : مناقصه موضوع -1

مفتول و گرد لیم نورد یتن هزار 600 کارخانه یهاجرثقیلمگنت  حمل و نصب ،دیخر

: تضمین مبلغ -2

: است زیر قرار به مناقصه در شرکت تضمین مبلغ

 در مندرج نامه ضمانت نمونه مطابق دار،یخر نفع به بانکی معتبر نامه ضمانت صورت به الیر( 500،000،000) پانصد میلیون

 .مناقصه اسناد

 و باشد تمدید قابل دیگر روز 90 برای و بوده پیشنهادها افتتاح تاریخ از پس روز 90 حداقل باید قفو های تضمین اعتبار مدت

 . شود تنظیم داریخر قبول مورد فرمهای طبق باید بانکی معتبر های نامه ضمانت آن بر عالوه

3-  دریافت اسناد مناقصه  اسناد مناقصه از تاریخ 99/10/04 در سایت Aks.co.ir قابل دسترس مى باشد.:
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:4-  نشانی تحویل اسناد مناقصه 

WWW.AKS.CO.IR : سایت شرکت فوالد کاوه اروند به آدرس 

، مایل به مشارکت در مناقصه نیستند، : از خرید اسناد مناقصه  چنانچه پس  انصراف از مشارکت بعد از خرید اسناد مناقصه    -6

ایمیل  آدرس  طریق  از  ــد  ارون کــاوه  فــوالد  شرکت  به  کتبا   12/01/99 مورخ  یکشنبه  روز  اداري  وقت  آخر  تا  را  مراتب 

Purchase@aks.co.ir اعالم نمایند.

: ها پیشنهاد تسلیم مهلت -7

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ  99/10/22  می باشد.

:  اسناد امضاء و مهر -8

. شود تسلیم مناقصه پیشنهاد با همراه و برسد دهنده پیشنهاد آور تعهد و مجاز امضاء و مهر به باید مناقصه، اسناد تمام

: یشنهادهاپ افتتاح  -9

پیشنهاد هاي واصله در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 99/10/24 در کمیسیون مناقصه باز و خوانده میشود. 

: مناقصه برنده تعیین -10

 .شوند می تعیین اقصاتمن برگزاری قانون و شرکت معامالت نامه آئین اساس بر مناقصه دوم و اول برندگان

 ترتیب شود واصل مقرر مدت انقضاء از بعد که پیشنهادهائی و سپرده فاقد و مخدوش مشروط، مبهم، امضاء، فاقد پیشنهادهای به -11

.  شد نخواهد داده اثر

 دو در جامع و کامل طور به را مناقصه نیاز مورد فنی اطالعات و مدارک اسناد، کلیه که شود می توصیه دهندگان پیشنهاد به -12

.نمایند تحویل شده امضاء و مهر نسخه

 دوم برنده با و ضبط او مناقصه در شرکت تضمین نشود، معامله انجام  و قراداد انعقاد به حاضر مناقصه برنده که صورتی در -13

 .شد خواهد ضبط ورزد، امتناع معامله انجام از صورتیکه در نیز دوم برنده تضمین شود، می انجام معامله مناقصه

 مناقصات در شرکت برای آنها از دعوت در مقرر، های مهلت رعایت و مناقصه در مشارکت نامه دعوت به پاسخ در فروشنده رفتار -14

.بود خواهد مؤثر آینده
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 : پیشنهادی های قیمت -15

.گردید خواهد منعقد ریالی صورت به قرارداد مناقصه برنده با و گردد ارائه ریالی صورت به بایستی می پیشنهادی قیمتهای

.شود می برگزار ای مرحله یک و محدود  صورت به مناقصه -16

 : مناقصه در کنندگان شرکت نصاب حد  -17

 حد از کمتر کنندگان، شرکت چنانچه است بدیهی. باشد شرکت سه از کمتر نباید مناقصه، این در کنندگان پیشنهاد تعداد

.شد خواهد تجدید مناقصه باشد شده تعیین نصاب

.

اروند کاوه فوالد کتشر

امضاء و مهر
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مناقصه در شرکت دستورالعمل

 : مقدمه

 و نموده مطالعه دقت به را مناقصه اسناد و دستورالعمل این مفاد پیشنهاد، تهیه به اقدام از قبل شودمی توصیه پیشنهاددهندگان کلیه به 

 که مناقصه در کنندگان شرکت از دسته آن پیشنهاد است بدیهی. نمایند اقدام پیشنهاد ارائه و تهیه به نسبت کامل آگاهی با آن از پس

.شد خواهد مردود شود، تحویل و تهیه مبهم یا ناقص طور به مناقصه اسناد جلدهای سایر مندرجات و دستورالعمل این مفاد رعایت بدون

 :  مناقصه موضوع.  1

 وستیپ یفن مشخصات و ها نقشه طبق مفتول و لگردیم نورد رخانهکا یهامگنت جرثقیل حمل و نصب ،دیخر عبارت است از 

  : مناقصه اسناد. 2

مناقصه در شرکت دستورالعمل و نامه دعوت( الف

  پیمان فرم( ب

  مناقصه فرمهای(  ج

 مشاور مهندس و داریخر نظر مورد فنی مشخصات(  د

 داریخر به لیتحو زمانی جدول(  ه

 : همناقص پیشنهاد تهیه روش.  3

 در شود می بیان دستورالعمل این در که دیگری اسناد با و شود تکمیل و تهیه جوهر یا تحریر ماشین با باید مناقصه پیشنهاد -3-1

 . گردد تسلیم مناقصه، نامه دعوت در شده تعیین نشانی به واحد لفاف

 .گردند مشخص ارقام و حروف به باید پیشنهادها در شده تعیین مبالغ باشد شده دانسته الزم مناقصه اسناد در که مواردی در -3-2

 معتبر حروف به شده تعیین مبالغ ارقام به شده تعیین مبالغ و حروف به شده تعیین مبالغ بین اختالف مشاهده صورت در -3-3

 . بود خواهند

 امضاهای به مربوطه محلهای باید باشد داشته وجود شدگی پاک یا تراشیدگی یا و خوردگی قلم پیشنهادها درمتن صورتیکه در -3-4

 .   شد خواهد تلقی مردود و ناقص پیشنهاد صورت این غیر در. برسد دهندگان پیشنهاد مجاز

 . بود خواهد فارسی زبان به شود تسلیم دهنده پیشنهاد وسیله به باید که مشخصاتی و اطالعات کلیه -3-5

 و ابهام و قید بدون صریح، باید و شوند تهیه تغییری هیچگونه بدون مناقصه داسنا سایر و جداول ها، فرم طبق باید پیشنهادها -3-6

 . باشند الزم اسناد و توضیحات کلیه به منضم

 . گردد ممهور و برسد دهنده پیشنهاد موسسه یا شرکت مجاز امضاء به باید مناقصه اسناد اوراق و صفحات کلیه -3-7
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 باید و باشد نمایند می  تسلیم را پیشنهاد که اشخاصی یا شخص قانونی اقامت محل و تسکون محل نام، شامل باید پیشنهاد هر -3-8

 . شود مهر و امضاء او معمولی امضاء با دهنده پیشنهاد وسیله به

 امضاء اختیار که کسانی نام و شرکا کلیه مورد در کامل اطالعات متضمن باید شود می داده شرکتها بوسیله که پیشنهادهایی -3-9

 ای نماینده که صورتی در یا و شود مهر و امضاء شرکت، مجاز امضاء صاحبان وسیله به باید و بوده دارند را قراردادها و آور تعهد ناداس

 پیوست باره این در شرکت اساسنامه مصدق فتوکپی نسخه یک و الزم نامه اختیار و وکالتنامه باشد داشته امضاء اختیار آنان طرف از

. باشد شده

 . شد خواهد تلقی آنها مفاد کلیه قبول بمنزله مناقصه اسناد ذیل امضای  -3-10

 کلیه و نموده خود پیشنهاد ضمیمه آنها از قسمتی حذف یا تغییر بدون را مناقصه مدارک و اسناد کلیه باید دهندگان پیشنهاد -3-11

 چند یا یک که صورتی در.  نمایند ممهور شرکت مهر به و رسانده خود مجاز امضاء به را مناقصه مدارک و اسناد و پیشنهادها اوراق

 طرف از مناقصه اسناد شرایط تمام قبول منزله به پیشنهاد تسلیم باشد، نرسیده دهنده پیشنهاد امضاء به مناقصه اسناد از قسمت

 خواهد قلمداد مردود باشد، دهنده پیشنهاد مجاز امضاهای فاقد مناقصه اسناد کل که صورتی در.  شد خواهد تلقی دهنده پیشنهاد

 . شد خواهد عودت دهنده پیشنهاد به ترتیب بدین و شد

 مربوطه اسناد و وکالتنامه همراه به و شده تنظیم رسمی بصورت باید نماید می ارائه را دهندگان پیشنهاد وضع که اسنادی -3-12

 رسیدها، دهنده پیشنهاد طرف از توانند می و دهبو قرارداد صحیح اجرای مسئول "مستقیما اشخاصی چه نماید مشخص که دیگر

 .  باشد نمایند، امضاء را دیگر آور تعهد اسناد و قراردادها

 مناقصه اسناد به نسبت استثنائات و انحرافات فرم در وضوح به باید مناقصه اسناد شرایط به نسبت استثناء یا انحراف گونه هر -3-13

 اسناد شرایط با مطابق حیث هر از پیشنهادات موارد سایر در گردیده، درج فوق شرح به وطه،مرب فرم در که مواردی بجز. شود لیست

 . شد خواهد تلقی مناقصه

. بود خواهد رونوشت دیگر نسخه یک و اصلی نمایدی م تسلیم داریخر به دهنده پیشنهاد که پیشنهادی نسخه دو از نسخه یک -3-14

.شود نوشته رونوشت کلمه پیشنهاد رونوشت به مربوط صفحات کلیه روی و اصلی کلمه اصلی پیشنهاد به مربوط صفحات کلیه روی

 :  شود داده قرار مذکور گانه سه پاکتهای در زیر ترتیب به باید مناقصه پیشنهاد -3-15

 بانکی تامهضمنان حاوی شود می مشخص " الف " حرف با که پاکت یک مناقصه در شرکت بانکی نامه ضمانت به مربوط پاکت(  الف

. بود خواهد مناقصه در شرکت نامه دعوت در شده تعیین مبلغ و شرح به

 :  بود خواهد زیر اسناد حاوی گردد می مشخص "ب " حرف با کهاست  دیگری پاکت فنی پیشنهاد به مربوط پاکت(  ب

.باشد شده صادر مشاور مهندس وسیله هب صورتیکه در فنی های الحاقیه منجمله ،یفن مشخصات و پیشنهاد به مربوط های نقشه کلیه

 دهنده پیشنهاد تجهیزات و لوازم و آالت ماشین لیست  

 کارها ریالی حجم کار، نوع ذکر، با اجرا دست در و داده انجام کارهای مالی، وضع از دهنده،گزارشی پیشنهاد اظهاریه ، 

تفصیل به قراردادها طرف و کار پیشرفت

است شده تکمیل فروشنده توسط که داریخر نظر مورد ترتیب به اجرایی یاتعمل پیشرفت اجرای زمانی جدول .
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  مالی پیشنهاد به مربوط " ج " پاکت( ج

 .    بود خواهد ها قیمت و مقادیر جداول و قیمت پیشنهاد محتوی شود می مشخص " ج " با که دیگری پاکت

 پیشنهاد باشد شده منوط شرطی گونه هر به قیمت پیشنهاد انچهچن.  باشد شرط گونه هر فاقد بایستی قیمت " ج " پاکت محتویات

 غیر رقم نظر از  قیمت پیشنهاد چنانچه باشد خوانا بایستی قیمت پیشنهاد.  شد خواهد آن ابطال موجب و شده قلمداد مشروط قیمت

 . شد خواهد اعالم مردود پیشنهاد نباشد تشخیص قابل و خوانا

 روی و شده گذارده دیگری شده مهر و الک پاکت یا لفاف در "جمعا شده مهر و الک باید ج و ب و الف پاکت سه از یک هر  -3-16

 . باشد شده نوشته وضوح به موضوع و مناقصه کننده شرکت نشانی و نام آنها لفاف و مذکور پاکت سه از یک هر

 :  ها پیشنهاد ارسال -4

 . گردد تسلیم مناقصه دعوتنامه در شده ینتعی نشانی به باید پیشنهاد محتوی بسته در پاکت -4-1

 . گردد اخذ و مطالبه تحویل تاریخ و ساعت کامل قید با رسید باید پیشنهاد محتوی پاکتهای تسلیم مقابل در -4-2

  : پیشنهادها گشایش -5

 بوسیله دیگری از سپ یکی زیر ترتیب به است گردیده ذکر مناقصه آگهی در که تاریخی و ساعت در پیشنهادها محتوی پاکتهای

 . شد خواهند باز مناقصه کمیسیون

 دیگر شرایط و الذکر فوق الف-15-3 دربند شده تعیین ترتیب به پاکت این محتوای گاه هر. شد خواهد باز "الف" پاکت ابتدا(  الف

 پیشنهاددهنده به "عینا و آمد دنخواه بعمل اقدامی دیگر پاکتهای بازگشایی به نسبت و تلقی مردود پیشنهاد نباشد العمل دستور این

 . شد خواهد مسترد

. گردید خواهد بررسی آن محتوای و شد خواهد باز "ب" پاکت باشد شد، بیان "فوقا که شرحی به "الف" پاکت محتوی گاه هر(  ب

 . شود گذاشته "ب" پاکت در نباید قیمتی صورت گونه هیچ

 . شود می رد پیشنهاد اینصورت غیر در ،باشد ب-15-3 بند در مندرج شرایط با منطبق و کامل باید "ب " پاکت

 " ج" های پاکت بازگشایی به نسبت فنی کمیسیون باشد تایید مورد شد بیان "قبال که شرحی به "ب" پاکت محتوی گاه هر(  ج

 خواهد مسترد دهندگان دپیشنها به "عینا اند نشده واقع فنی کمیسیون قبول مورد که پیشنهادهایی ج پاکتهای. نمود خواهد اقدام

 .آمد خواهد بعمل اقدام است شده واقع قبول مورد آنان پیشنهاد که دهندگانی پیشنهاد  "ج " پاکتهای افتتاح به نسبت سپس و شد

 :پیشنهادها اعتبار.  6

 .اشدب می معتبر پیشنهادها تسلیم برای شده تعیین تاریخ از بعد روز( 90) نود مدت برای حیث هر از پیشنهادها

 : مناقصه در شرکت تضمین. 7

 تضمین و باشد پیوست بانکی نامه ضمانت بصورت مناقصه در شرکت تضمین باید پیشنهاد هر با مناقصه، شرایط مفاد طبق -7-1

 کاریهم و هزینه با داریخر بوسیله و بوده معتبر پیشنهادها تسلیم تاریخ از روز( 90) نود مدت برای بایستی حداقل مناقصه در شرکت

 .باشد تمدید قابل نیز دیگر روز( 90) نود برای پیشنهاددهنده
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 مناقصه پیشنهاد اجرای و مناقصه در شرکت پیشنهاد مفاد اجرای حسن از اطمینان حصول منظور به مناقصه در شرکت تضمین -7-2

 . است شده تعهد قرارداد امضاء درمورد پیشنهاددهنده بوسیله که است

 امضاء از پیشنهاددهنده امتناع صورت در و شد خواهد نگهداری داریخر بوسیله پیشنهادها اعتبار مدت برای همناقص در شرکت تضمین

 در ادعایی گونه هیچ حق دهنده پیشنهاد و شد خواهد ضبط داریخر بوسیله نیتضم نیا تعهدات، انجام نامه ضمانت سپردن یا قرارداد

 .داشت نخواهد را زمینه این

 قرارداد امضاء تا نیز گیرد می قرار سوم و دوم مرتبه در آنان پیشنهاد که دهندگانی پیشنهاد مناقصه در شرکت نامه ضمانت -7-3

 . گردد می آزاد مذکور کنندگان شرکت مناقصه در شرکت نامه ضمانت  آن از پس و شد خواهد نگهداری

 :  آن فسخ و پیمان اعطای. 8 

 که صورتی در. دارد را یابد می منطبق خود اهداف با بیشتر را او پیشنهاد که ای هندهد پیشنهاد هر به پیمان اعطای حق داریخر

 مسئولیت و وظیفه نامبرده و ضبط داریخر نفع به وی مناقصه در شرکت الضمان وجه کند، خودداری کار قبول از مناقصه اول برنده

 . داشت نخواهد داریخر قبال در دیگری

 دیگری دهنده پیشنهاد هر به پیمان اعطای به مجاز داریخر وی، توسط مراتب تصدیق و اول دهنده پیشنهاد با پیمان فسخ از بعد

 .باشدمی

 پیوست که ای نمونه  طبق را قرارداد دار،یخر اعالم از پس روز(  15)  پانزده حداکثر مدت ظرف باید مناقصه برنده صورت هر در

 توسط تعهدات انجام نامه ضمانت تسلیم و قرارداد امضاء تاریخ تا مناقصه در تشرک نامه ضمانت. نماید امضاء است مناقصه اسناد

 امضاء در او موجه غیر تأخیر یا فروشنده امتناع. شد خواهد تمدید مناقصه برنده هزینه به لزوم صورت در و شود یم نگهداری داریخر

 خود نفع به را مناقصه در شرکت نامه ضمانت به مربوطه وجوه که هدد می حق داریخر به تعهدات انجام نامه ضمانت تسلیم یا قرارداد

 . گردد می ابالغ حداقل سومین و دومین حائز دهنده پیشنهاد به ترتیب به مراتب شرایطی چنین در. نماید ضبط

 شرح به "عینا نهاآ مناقصه در شرکت سپرده یا نامه ضمانت ، نمایند عمل خود تعهدات به نتوانند نیز دهندگان پیشنهاد این چنانچه

 .گردید خواهد ضبط داریخر توسط باال

 :  قیمتها. 9

 . شوند مشخص دستورالعمل این  3 ماده در مندرج ترتیب به باید پیشنهادی قیمتهای -1 -9

 . کرد خواهند تعیین ریال به را خود پیشنهادی قیمت دهندگان پیشنهاد -9-2

 . گردد ارائه و محاسبه افزوده ارزش بر مالیات بدون بایست می پیشنهادی قیمتهای -9-3

 : فنی مشخصات و ها نقشه. 10

 یفن مشخصات و ها نقشه مطابق کامال یستیبا مفتول و لگردیم نورد کارخانه یهامگنت جرثقیلو نصب   دیخر اتیعمل -10-1

 .باشد وستیپ

 در است داریخر نظر مورد که استانداردها به وطمرب اطالعات یا و فنی مشخصات حداکثر و حداقل باشد الزم که مواردی در -10-2

 . شد خواهد تعیین کلی فنی مشخصات
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 مطالعه و دقت مسئولیت از را دهنده پیشنهاد است، شده تهیه مناقصه اسناد در که دیگری اطالع هرگونه و مذکور اطالعات -10-3

 . کند حاصل اطمینان پیمان موضوع کارهای انجام جهت پیشنهاد بودن کامل از راسا باید دهنده پیشنهاد و سازد نمی مبرا

 : اجتماعی تامین بیمه و کار قوانین. 11

 قوانین همچنین و فنی حفاظت اجتماعی، تامین های بیمه کار، به مربوط ومقررات قوانین جمیع از که نماید می تائید فروشنده

  یاستثنا به)  وغیره اجتماعی تامین های بیمه عوارض حقوق، ها،مالیات کلیه پرداخت. است مطلع کامال عوارض و ها مالیات به مربوط

 بعهده گیرد، می تعلق مقررات و قوانین موجب به که قبیل هر از و هرنوع از( باشد یم داریخر بعهده که افزوده، ارزش بر اتیمال

 .باشد می فروشنده

 به و کسر فروشنده های پرداخت از گردد، وصول داریخر طریق از باید ومقررات  قوانین طبق که عوارضی و مالیاتها این از مبالغی

 .شد خواهد واریز مذکور یها حساب

 : زمانی جداول.12

 درجداول. نماید تسلیم نسخه سه در خود پیشنهاد همراه به باید را پیمان موضوع کارهای اجرای بندی زمان جداول پیشنهاددهنده،

 .شود معین دقیقا آن خاتمه تاریخ و رکا از بخش هر شروع تاریخ باید بندی زمان

 : دهنده پیشنهاد صالحیت. 13

 ای کننده قانع و کافی تعداد دارای شده بینی پیش بندی زمان برنامه و مشخصات مطابق کارها اجرای جهت بایستی دهنده پیشنهاد 

 . باشد( آالت ابزار و آالت نیماش شامل) اجرایی تجهیزات

 : پیشنهاد های هزینه. 14

 .کرد نخواهد پرداخت باز او به است، شده متحمل پیشنهاد تهیه برای پیشنهاددهنده که را ای هزینه گونه هیچ داریرخ

 :گزار مناقصه زیان به سازش. 15

 و شود گزارش داریخر به مراتب و اند کرده سازش گزار مناقصه زیان به پیشنهاددهندگانی که شود حاصل وقوف ای درمناقصه هرگاه

 پیشنهاددهندگانی نام ذکر با را امر گزارش داریوخر شد خواهد ابطال مناقصه باشد، گرفته صورت امر این داریخر تشخیص به چنانچه

 برنامه معاونت. نمود خواهد ارسال جمهوری ریاست راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت به اند داشته شرکت جریان این در که

 آنها نام موقت حذف ازطریق را متخلف پیشنهاددهندگان تنبیه میزان واصله، گزارش طبق وریجمه ریاست راهبردی نظارت و ریزی

 اجرایی های دستگاه و متخلف پیشنهاددهندگان به وکتبا منعکس ها فهرست در را مراتب و تعیین سال دو تا یک از ها، فهرست از

 .نمود خواهد اعالم

 : کار واگذاری. 16

 بدون را معامله از ناشی تعهدات انتقال حق قرارداد، عقد بر دائر داریخر دستور وصول و مناقصه در دنش برنده از پس کننده شرکت

 ضمانتنامه ماده، این مفاد رعایت عدم درصورت و ندارد دیگر حقیقی یا حقوقی اشخاص یا شخص به داریخر وکتبی قبلی موافقت

 کار موقت تحویل از قبل و قرارداد عقد از پس که صورتی در چنینهم و گردید خواهد ضبط داریخر نفع به وی درمناقصه شرکت

  حقوقی یا حقیقی شخص به مجوز داشتن بدون را خود قرارداد موضوع عملیات عمده قسمت یا تمام فروشنده که شود حاصل وقوف
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 چنین نام. گردد می ید خلع دهفروشن از داریخر دستور به شود محرز موضوع الزم تحقیقات با چنانچه و است کرده  واگذار دیگری

 .گردید خواهد اعالم ربطیذ مراجع به الزم، تنبیهات و اطالع جهت یا فروشنده

 :دهنده پیشنهاد تجهیزات و لوازم و آالت ماشین. 17

 یشنهادپ ارائه موقع در پروژه، کامل اجرای جهت را خود موجود تجهیزات و لوازم و آالت ماشین لیست باید دهنده پیشنهاد -17-1

 . نماید مشاور تسلیم

 مدت طول در و اجرایی عملیاتی شروع هنگام مناقصه، برنده فروشنده به متعلق الذکر فوق تجهیزات لوازم و آالت ماشین -17-2

 .گرفت خواهد قرار نظارت دستگاه بررسی و بازدید مورد پیمان



فوالد کاوه اروندشرکت 

1399 هزار تنی نورد میلگرد و مفتول 600کارخانه پروژه احداث
30 از 12 صفحه جرثقیل و نصب مگنت د،حملیخر مناقصه اسناد

داریخر امضاء  مشاور امضاء  فروشنده امضاء

تعالی بسمه

قرارداد موافقتنامه

 نامیده پیمان و است تفکیک غیرقابـل مجموعه یک ،که آن 2 ماده موضوع مدارک دیگر و عمومـی ایطشـر همراه به موافقتنامه این

 یمل شناسه و 411418145773 یاقتصاد کـد و 2663 ثبت شماره به اروند کاوه فوالد شـرکت بین................  تاریخ در شود،می

 فاکس و061-53546460-9 تلفن ، یصنعت شهرک صادق امام دهجا اروند، آزاد منطقه: خرمشهر آدرس به و 14003160402

 و سو یک از ، شود یم دهینام داریخر پس نیا از که مهرداد حمیدی هدایت یآقا و امیر علم یآقا یندگینما به و   06153546459

  اقتصادی کد با است رسیده ثبت به                   شماره تحت              تاریخ در که                                  شرکت

 نامیده فروشنده پیمان، این در که                                            نمایندگی به و                یمل شناسه و ....................................

. دیگرد منعقد ، است شده درج نپیما این مدارک و اسناد در که شرایطی و مقررات طبق دیگر، سوی از شود،می

 موضوع ـ 1ماده

 خوزستان، منطقه در واقع اروند کاوه فوالد شرکت مفتول و لگردیم نورد کارخانه یهامگنت جرثقیل حمل و نصب ،دیخر ازعبارت است 

.باشد یم وستیپ  یاه نقشه و اسناد شامل که یفن مشخصات شرح به و یبندزمان برنامه با مطابق خرمشهر یصنعت شهرک خرمشهر،

 قرارداد مدارک و اسناد. 2 ماده

: است زیر مدارک  اسناد شامل پیمان این

موافقتنامه (الف

یبند زمان برنامه( ب

فنی استانداردهای و دستورالعملها فنی، مشخصات ها، نقشه( ج

 ها متیق و ریمقاد جدول( د

 جزو نیز گرددمی مبادله پیمان طرفین بین یا شودمی ابالغ پیمانکار به یمان،پ اجرای منظور به و کار اجرای حین که تکمیلی اسناد (ه

 به است ممکن اسناد این.  شود تهیه پیمان مدارک و اسناد چارچوب در باید اسناد این. آیدمی شمار به پیمان مدارک و اسناد

 . باشد صورتمجلس و کار دستور نقشه، فنی، مشخصات صورت

.  دارد اولویت پیمان مدارک و اسناد دیگر بر پیمان موافقتنامه پیمان، مدارک و اسناد بین دوگانگی وجود صورت در     

PC
Rectangle

PC
Rectangle
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 کار شروع تاریخ مدت، تنفیذ، تاریخ -3 ماده

 . است نافذ( کارفرما سوی از ابالغ) آن مبادله تاریخ از پیمان این( الف

 .است رییتغ قابل نیطرف توافق با مدت این. است( ماه 2) پیمان مدت( ب

 .است قرارداد عقد تاریخ کار، شروع تاریخ( ج

 : قرارداد مبلغ -5 ماده

 . است الیر                    عدد به و الیر                             حروف به قرارداد موضوع یتهایفعال هیکل انجام یبرا قرارداد مبلغ 

 . گرفت نخواهد تعلق بدان لیتعد چگونهیه و بود خواهد یقطع و ابتث قرارداد در مندرج واحد یهامتیق هیکل: 1 تبصره

 صورت در فروشنده توسط قانون یاجرا از یناش یها نهیهز و بوده افزوده ارزش بر اتیمال احتساب بدون قرارداد مبلغ و متیق: 2 تبصره

 .نمود خواهد پرداخت را افزوده ارزش بر اتیمال به مربوط وجه تنها داریخر. شد خواهد لحاظ ها تیوضع

 : کار انجام حسن و تعهدات انجام تضمین-6 ماده

 داریخر به  قرارداد یتقریب مبلغ کل درصد 5میزان به یبانک نامه ضمانت فقره یک قرارداد امضاء با همزمان است موظف فروشنده -6-1

 .گردد یم آزاد موقت تحویل رتجلسهصو امضاء و فروشنده تعهدات کامل انجام از بعد مذکور ضمانتنامه.  نماید تسلیم

 اطمینان و ضمانت دوره پایان از پس که شود یم کسر پرداخت هر از کار انجام حسن نیتضم بعنوان قرارداد مبلغ کل از درصد ده  -6-2

 .شد خواهد پرداخت فروشنده به قرارداد موضوع یکاال صحت از

 :  قرارداد مبلغ پرداخت نحوه -7 ماده

 که متهایق یکیتفک جدول.  شود یم پرداخت یبانک نامه ضمانت ازاء در پرداخت پیش بعنوان قرارداد مبلغ کل از صددر پنج و ستیب

 به آن لیتحو و قرارداد موضوع از مجموعه هر یینها لیتکم از پس. است یانیم یها پرداخت یمبنا گرفته، قرار داریخر دییتا مورد

 پرداخت فروشنده به کار انجام حسن%  10 و قرارداد یقانون کسورات کسر با مذکور، جدول با مطابق مجموعه، آن مبلغ نظارت، دستگاه

 .است یبند زمان برنامه با مطابق ها تیاولو تیرعا به منوط ها تیوضع صورت دییتا. گرددیم

 موضوع سالمت و صحت تصور در نیتضم دوره شدن یسپر از پس قرارداد، کل مبلغ %10 زانیم به کار انجام حسن نیتضم: تبصره

 .گردد یم پرداخت داریخر توسط فروشنده، یسو از یگارانت تعهدات یاجرا و قرارداد

 کسورات قانونی : -  8ماده 

 به حساب مفاصا ارائه از پس و کسر فروشنده وضعیت صورت هر از آن مبلغ که باشدیم فروشنده نهیهز و بعهده یقانون کسورات هیکل

 .شد دخواه مسترد فروشنده

 : دوره تضمین : 9ماده 
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 .باشد یم قرارداد، موضوع کل موقت تحویل از بعد ماه 12 تضمین دوره

 در مشروحه مشخصات طبق بر لحاظ هر از مفتول و لگردیم نورد کارخانه یهامگنت جرثقیل که نماید یم تضمین فروشنده :1 تبصره

 . باشد یم  آن از مطمئن یاربرد بهره به قادر  داریوخر بوده قرارداد مدارک و اسناد

 در اشتباه ای یفن مشخصات رعایت عدم از یناش که شود مشاهده قرارداد موضوع در ینقایص  و معایب تضمین دوره در چنانچه :2 تبصره

 صورت در دنمای  نیگزیجا را موارد سریعاٌ خود هزینه به است مکلف فروشنده باشد یتحویل یدستورالعملها و اطالعات ها، نقشه یاجرا

 تشخیص به را مربوطه یها وهزینه نموده نقایص رفع به اقدام راساٌ داریخر فروشنده، طرف از روز 5 مدت ظرف حداکثر نقایص رفع عدم

 .نمود خواهد برداشت فروشنده تضامین یا مطالبات محل از یباالسر هزینه درصد 15 بعالوه خود

 تعهدات فروشنده : - 10ماده 

 یم برخوردار قرارداد تعهدات یاجرا یبرا یوکاف الزم یپرسنل و یمال و یفن یتوانائ از که است متعهد و دارد یم اظهار فروشنده -10-1

 مورد یشرکتها از یکی از را سالمت و تیفیک یگواه هامگنت جرثقیل نصب از بعد و نصب نیح در ساخت، از بعد است متعهد و باشد

 توسط دیبا هامگنت جرثقیل تمام لذا .دینما لیتحو داریخر به را آن اصل و نموده افتیدر رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد سازمان دییتا

 .گردد دییتا باشد، زداشتهین را استاندارد سازمان هیدییتا که نظارت دستگاه دییتا مورد ثالث شخص بازرس

 .دینما لیتحو داریخر نظر طبق و شده نییتع زمان در را قرارداد موضوع اقالم که گرددیم متعهد  فروشنده -10-2

  وتعهدات نموده آن امضاء به اقدام قرارداد این در تعهدات وکلیه کار وکیفیت کار حجم از اطالع با دارد می اذعان  فروشنده -10-3

 .نماید یم ایفاء  توافق مورد استاندارد با مطابق را خود یقرارداد

 یبدیه. باشد سفارش موضوع طبق شده انجام کار ومقدار میزان کننده تعیین داریخر ظارتن دستگاه که پذیرد یم  فروشنده -10-4

 .بود خواهد پذیرش قابل و معتبر قرارداد موضوع کار یاجرا با ارتباط در داریخر نظارت دستگاه نماینده یسو از شده تائید کار تنها است

 و مدارک و اسناد و قرارداد مفاد طبق بر است موظف فروشنده و باشدیم او نندگاینما ای و داریخر بعهده کار یاجرا بر نظارت  -10-5

 نظر. دینما فراهم زین را یبازرس و نظارت هرگونه جهت الزم امکانات دار،یخر با یهمکار ضمن و نموده عمل داریخر یدستورالعملها

 . باشدینم کار حیصح یاجرا در فروشنده تیمسئول یناف شانیا ندگانینما ای و داریخر

 داریخر دیتأئ و یبررس از پس که باشدیم ،(قرارداد موضوع اقالم هیکل رندهیدربرگ) یکل یزمانبند برنامه ارائه به موظف فروشنده -10-6

   .شد خواهد ابالغ فروشنده به اجرا جهت

 . اردند را ریغ به قرارداد کل ای جزء یواگذار حق داریخر یکتب مجوز اخذ بدون فروشنده  -10-7

 ستیب) 20% بمبلغ حداقل را پروژه اجرای در نقدینگی عدم از جلوگیری جهت مناسب تنخواه بینی پیش ستیبایم فروشنده  -10-8

 .بگیرد نظر در قرارداد مبلغ( درصد
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 هیته مواد تیفیک و یفن مشخصات نشانگر که معتبر اسناد  شده، یداریخر هیاول مواد محموله هر یبرا است، موظف فروشنده -10-9

 زیآنال شامل محصول، و هیاول مواد یرو بر الزم یهاتست انجام یبرا نظارت دستگاه طرف از ازین اعالم صورت در. کند ارائه را باشد شده

 .  است فروشنده عهده به ها تست نیا نهیهز مربوطه، یاستانداردها با مطابق یکیمکان یها تست و پوشش تست ،ییایمیش

 را کار ادامه یفن یا یمال یتوانای فروشنده که برسد نتیجه این به داریخر عملیات، یاجرا حین در یا بکار شروع از پس چنانچه -10-10

 بود خواهد مجاز داریخر که  پذیرد یم فروشنده  ،(داریخر نظارت  دستگاه  تشخیص به کار در یکیف  یا یکم اشکاالت جمله از) ندارد

 خود از  را  یاعتراض گونه هر حق فروشنده  و  نماید  فسخ طرفه  یک بطور را  قرارداد  قرارداد،  موضوع رکا انجام از  یا مرحله هر در

 از را زاتیتجه به یاحتمال صدمات و پروژه اجراء تاخیرات از اعم ،خود به وارده خسارت بود خواهد مجاز داریخر و  می کند  سلب

 .نماید برداشت فروشنده تضامین

 یا  اشکال کار انجام روش  یا عملکرد  نحوه در قرارداد موضوع  عملیات انجام  هنگام در  داریخر  نظارت  دستگاه چهچنان -10-11

 .نماید اقدام عیب رفع به نسبت یاضاف وجه دریافت نیز و اعتراض هیچگونه بدون سریعاً بایست یم فروشنده ببیند، را  یاشکاالت

 

 تاخیرات  قرارداد : -11ماده 

 از تاخیر جریمه بعنوان قرارداد باقیمانده مبلغ رصدد نیم میزان به برنامه یاجرا در فروشنده عملکرد از یناش تاخیر روز هر یازا به 

 یم داریخر یبرا قرارداد فسخ حق موجب مذکور کسورات اعمال بر عالوه روز بیست از بیش تاخیر و شود یم کسر فروشنده یپرداختها

 فروشنده تضامین و مطالبات سایر از محل این از تامین عدم صورت در و شد خواهد کسر فروشنده به یپرداختها زا تاخیر جریمه. باشد

 .گردد یم برداشت

 دستگاه نظارت  : -12ماده  

 و یفن اصول و  قرارداد طبق بر را کارها است موظف فروشنده و  باشد یم کیسام آوران فن تیریمد و یمهندس شرکت نظارت دستگاه  

 .نماید اجرا آن یوستهایپ و قرارداد ومدارک اسناد مشخصات حدود در نظارت دستگاه نظر مطابق

 فسخ قرارداد: -13ماده 

 حق داریخر ،شده تعیین مهلت در فروشنده جانب از قرارداد این متعلقات و ضمائم موارد، از هریک وکامل صحیح یاجرا عدم صورت در  

 . بدهد آنرا وصول ترتیب یا و برداشت فروشنده مطالبات از  را قرارداد  فسخ  از یناش  خسارت و فسخ یکجانبه را قرارداد دارد

 چگونگی حل اختالف: -14ماده   

 عدم ودرصورت شد خواهد مطرح الطرفِین یمرض نماینده و فروشنده و داریخر نمایندگان از متشکل یکمیسیون در اختالف مورد موارد 

 .شد خواهد ارجاع ایران در صالحه دادگاه به رانیا اسالمی جمهوری قوانین طبق موضوع نکمیسیو در نتیجه حصول
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 فورس ماژور : -15ماده 

 سپس. کند اعالم مقابل طرف به کتباٌ را مراتب یمدع است الزم طرفین، آزاد اراده از خارج مترقبه غیر حوادث و شرایط بروز صورت در  

 .بود خواهد عمل کمال مشترک جلسه در متخذه تصمیمات

 تعدیل  : -16ماده 

 . گیرد ینم تعلق یتعدیل هیچگونه قرارداد این به  

 نسخ قرارداد: -17ماده 

تبصره و سه نسخه که هر یک حکم واحد را دارد، تهیه و به امضای طرفین قرارداد رسیده است و مفاد  5ماده،  17این قرارداد در 

 باشد.آن پس از امضاء طرفین الزم االجرا می

 

 

 

 

 

 

  

  

 /روشندهف امضاء

 

 اروند فوالدکاوه شرکت /داریخر امضاء

 :   یآقا

 رهیمد ئتیه سیرئ

 :    یآقا

 رعاملیمد 



 

 فوالد کاوه اروندشرکت 
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 مناقصه هایفرم

 

 فهرست

 

 

  مناقصه در شرکت نامه ضمانت فرم -1-1

  پرداخت پیش نامه ضمانت فرم -1-2

  تعهدات انجام نامه ضمانت فرم- 1-3

  کار انجام حسن کسور استرداد نامه ضمانت فرم -1-4

  قیمت پیشنهاد فرم -1-5
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 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 (یک نمونه)

 

 :نشانی به      * اینکه به رنظ

 ** این نماید شرکت     **** مناقصه در است مایل

  ** مقابل در       * از

  برای     

 چنانچه نمایدمی تعهد تضمین ریال      مبلغ

*** 
 قبول مورد دهنامبر کنندهشرکت پیشنهاد که دهد اطالع    ** این به

   میزان تا است، نموده استنکاف پیمان تعهدات انجام ضمانتنامه تسلیم یا بوطمر پیمان امضای از الیه مشار و شده واقع

 نماید، مطالبه     *** که را مبلغی هر ریال   

 و دلیل اقامه یا استنکاف اثبات به احتیاجی اینکه بدون     *** سوی از واصله کتبی تقاضای اولین دریافت محض به

   ***   کرد حواله یا وجه در درنگبی باشد، داشته قضائی یا قانونی ریمجا از اقدامی یا اظهارنامه صدور یا

 .بپردازد 

 .باشدمی معتبر    روز اداری ساعت آخر تا و است ماه سه ضمانتنامه این اعتبار مدت

 و است تمدید قابل دیگر ماه سه حداکثر برای      *** کتبی درخواست به بنا مدت این

 این مدت نخواهد یا ندنتوا      ** صورتیکه در

 * و نسازد فراهم را تمدید این موجب             * یا و کند تمدید را ضمانتنامه

  ** ننماید، تمدید با موافق را     

   ** کرد حواله یا وجه در را ضمانتنامه این در شده درج مبلغ باشد، مجدد مطالبه به احتیاجی اینکه بدون است متعهد

 .کند پرداخت   

 از و باطل خود به خود سررسید، در ضمانتنامه نشود، مطالبه    *** سوی از مقرر مدت در ضمانتنامه این مبلغ چنانچه

 .نگردد مسترد یا گردد مسترد اینکه از اعم است، ساقط اعتبار درجه

 فروشنده عنوان *

 مجوز دارای بانکی غیر اعتباری مؤسسات یا بانک عنوان **

 کارفرما جرائیا دستگاه عنوان ***

نظر مورد قرارداد موضوع ****
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 پرداخت پیش ضمانتنامه

 (دو نمونه)

 

 :نشانی به     * اینکه به نظر

 **** قرارداد است داده اطالع     **این به

  مبلغ قرارداد و است نموده منعقد    *** با را

 کتباً     *** که صورتی در است متعهد    *** این

 از مانده میزان تا مبلغی هر. است    * به شده داده پرداخت پیش مبلغ بازپرداخت خواستار که هدد اطالع بانک این به

 *** از واصله کتبی تقاضای اولین دریافت محض به را پرداخت پیش مبلغ

  *** کرد الهحو یا وجه در درنگبی باشد، داشته قضائی و قانونی مجاری از اقدامی یا اظهارنامه صدور به احتیاجی اینکه بدون

 .بپردازد  

 *** کتبی خواست در به بنا و است    روز اداری وقت آخر تا نامهضمانت این اعتبار

  ** که صورتی در و باشدمی تمدید قابل شود درخواست که مدتی برای شده، تعیین روز اداری وقت پایان از قبل تا واصله

 ** نتواند و نسازد فراهم را تمدید این موجب   * یا و کند تمدید را ضمانتنامه این مدت نخواهد یا نتواند  

 آنکه بدون است متعهد  ** نماید تمدید به حاضر را   

       *** کرد حواله یا وجه در را باال در شده درج مبلغ باشد، مجدد مطالبه به احتیاجی

 .کند پرداخت

 طبق است، شده درج شده واریز پرداخت پیش غمبل آن در که    * کتبی درخواست به بنا ضمانتنامه این مبلغ

 ** استعالم نامه تحویل تاریخ از روز سی ظرف حداکثر باید که    *** کتبی نظر

 واصل شده واریز پرداخت پیش مبلغ مورد در    *** به   

 نموده الماع   * که مبلغی معادل ضمانتنامه *** سوی از پاسخی وصول عدم صورت در و شودمی داده تقلیل گردد،

 .شد خواهد داده تقلیل است،

 این شود، داده تقلیل صفر به آن مبلغ و گردد واریز ضمانتنامه این در شده تعیین ترتیب به پرداختپیش این مبلغ تمام که صورتی در

 .گرددن مسترد تا گردد مسترد بانک به اصل اینکه از اعم است، ساقط اعتبار درجه از و باطل خود به خود ضمانتنامه

 فروشنده عنوان *

 مجوز دارای بانکی غیر اعتباری مؤسسات یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرائی دستگاه عنوان ***

نظر مورد قرارداد موضوع ****
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 تعهدات انجام ضمانتنامه

 (سه نمونه)

 

 : نشانی به     * اینکه به نظر

  **** قرارداد انعقاد قصد است داده اطالع   **این به

  مبلغ قرارداد و است نموده منعقد    *** با را

 مبلغ پرداخت باز خواستار که دهد اطالع بانک این به "کتبا                 **** که صورتی در است متعهد                       *** این

 تقاضای اولین دریافت محض به را پرداخت یشپ مبلغ از مانده میزان تا مبلغی هر.  است                     * به شده داده پرداخت پیش

  *** از واصله کتبی

                         *** کرد حواله یا وجه در درنگ بی ، باشد داشته قضائی و قانونی مجاری از اقدامی یا نامه اظهار صدور به احتیاجی اینکه بدون

 . بپردازد

 *** کتبی خواست در به بنا و است    روز اداری وقت آخر تا نامهضمانت این اعتبار

  ** که صورتی در و باشدمی تمدید قابل شود درخواست که مدتی برای شده، تعیین روز اداری وقت پایان از قبل تا واصله

  ** نتواند و نسازد فراهم را تمدید  این موجب              * یا و کند تمدید را ضمانتنامه این مدت نخواهد یا نتواند  

 مطالبه به احتیاجی آنکه بدون است متعهد   ** نماید تمدید به حاضر را  

 .کند پرداخت  *** کرد حواله یا وجه در را باال در شده درج مبلغ باشد، مجدد

 کتبی رنظ طبق ، است شده درج شده واریز پرداخت پیش مبلغ آن در که                       *کتبی درخواست به بنا ضمانتنامه این مبلغ

 در                                 *** به             ** استعالم نامه تحویل تاریخ از روز سی ظرف حداکثر باید که                     ***

 معادل ضمانتنامه ***  سوی از پاسخی وصول عدم صورت در و شود می داده  تقلیل گردد، واصل شده واریز پرداخت پیش مبلغ مورد

 * که مبلغی

 . شد خواد داده تقلیل ، است نموده اعالم

 این ، شود داده تقلیل صفر به آن مبلغ و گردد واریز ضمانتنامه این در شده تعیین ترتیب به پرداخت پیش این مبلغ تمام که صورتی در

 . نگردد مسترد تا گردد مسترد بانک به اصل اینکه از اعم ، است ساقط اعتبار درجه از و باطل خود به خود ضمانتنامه

 فروشنده عنوان *

 مجوز دارای بانکی غیر اعتباری مؤسسات یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرائی دستگاه عنوان ***

نظر مورد قرارداد موضوع ****
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 کار انجام حسن کسور ضمانتنامه

 (چهار نمونه)

 

 :نشانی به     * اینکه به نظر

   مبلغ است مقرر هک است داده اطالع     **این به

  ریال 

 انجام حسن کسور استرداد عنوان به      *** طرف از

  * به      **** قرارداد کار

 ** این نزد     * حساب به مزبور وجه پرداخت از پس رو این از شود، پرداخت

  *** که صورتی در است متعهد     ** این   

 * که دهد اطالع    ** این به ضمانتنامه این سررسید انقضای از قبل و کتباًًً

  *** که را مبلغی هر ریال،    میزان تا است، ورزیده تخلف شده یاد قرارداد از ناشی تعهدات از یک هر اجرای از

 *** کتبی تقاضای اولین دریافت محض به کند، مطالبه    

  *** کرد لهحوا یا وجه در درنگبی باشد، داشته قضائی و قانونی مجاری از اقدامی یا اظهارنامه صدور به احتیاجی اینکه بدون 

 .بپردازد  

 *** کتبی خواست در بنا و است    روز اداری وقت آخر تا ضمنانتنامه این اعتبار مدت

    ** که صورتی در و تمدید قابل شود درخواست که مدتی برای شده، تعیین روز اداری وقت پایان از قبل تا واصله

 * یا و کند تمدید را ضمانتنامه این دتم نخواهد یا نتواند

 ** نماید تمدید به حاضر را    ** نتواند و نسازد فراهم را تمدید این موجب

    *** کرد حواله یا وجه در را باال در شده درج مبلغ باشد، مجدد مطالبه به احتیاجی آنکه بدون است متعهد

 .کند پرداخت   

 فروشنده عنوان *

 مجوز دارای بانکی غیر اعتباری مؤسسات یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرائی دستگاه عنوان ***

نظر مورد قرارداد موضوع ****
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 (1-د)

 (ج پاکت) مفتول و لگردیم کارخانه یها مگنت جرثقیل ، حمل و نصبدیخر یبرا قیمت پیشنهاد برگ

  ..................................................... شماره مناقصه 

 و فنی مشخصات ، مناقصه شرایط مندرجات و مطالب مورد در مسئولیت و اجرا تعهد پذیرش و وآگاهی بررسی از پس زیر کننده امضاء

 درمعامالت کارمندان مداخله منع قانون شمول عدم نامه تعهد ، وقرارداد خصوصی شرایط و عمومی مدارک و اسناد و مقررات قبول

 یها مگنت جرثقیلو حمل و نصب  دیخر به مربوط.............................  شماره مناقصه اسناد و مدارک تمامی کلی بطور و دولتی

 :  که نمایم می پیشنهاد موجود وعوامل شرایط ازجمیع کامل اطالع با و اروند فوالد شرکت مفتول و لگردیم کارخانه

 (1) شماره جدول

( 
 مفتول و لگردیم نورد کارخانهبجایی بیلت و میلگرد اج یهاجرثقیلبرای مگنت دو دستگاه ، حمل و نصب دیخر - 

  اروند فوالد شرکت

 :  عدد به پیشنهادی قیمت کل جمع

 : حروف به

 : تذکرات و توضیحات

 : که نمایم می تعهد شوم انتخاب پیمانکار عنوان به و قرارگیرد قبول مورد پیشنهاد این چنانچه

 ظرف حداکثر تعهدات انجام تضمین همراه و نموده امضاء ناقصهم مدارک و اسناد در مندرج مراتب براساس را پیمان مدارک و اسناد

 و دراسناد مندرج درمدت را پیمان موضوع کارهای کلیه و نمایم تسلیم(  تعطیل روزهای باستثنای)  ابالغ تاریخ از هفته یک مدت

 .شود می محسوب پیشنهاد این جزالینفک مناقصه مدارک و اسناد ضمائم کلیه که نمایم می تائید و برسانم باتمام مدارک

یک یا هر دو  خود در صورت صالحدیدکارفرما  .ندارد  را ها پیشنهاد از هریک به کار واگذاری برای الزامی کارفرما که دارم کامل اطالع

 خریداری خواهد کرد.مگنت را 

 

 : دهنده پیشنهاد نام:      /      /                                     تاریخ

 

 : دهنده پیشنهاد مهر و آور تعهد و مجاز امضاء ، سمت ، خانوادگی نام و نام
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 (2-د)

 (ج پاکت) مفتول و لگردیم نورد کارخانه یهامگنت جرثقیل نصب و حمل ، دیخر یکیتفک متیق شنهادیپ جدول 

 

ITEM Qty. Description Unit price(rials) Tot. price(rials) 

1 1 

-Electromagnet traverse beam for billet manipulation 

(with two magnets) 

  

اروندبه کارخانه فوالد کاوه حمل    
اوه اروندکدر محل کارخانه فوالد صب ن   

2 1 

-Electromagnet traverse beam for rod bar 

(bundles) manipulation (with 4 magnets) 

  

اروندبه کارخانه فوالد کاوه حمل    
اوه اروندکدر محل کارخانه فوالد صب ن   

Total Price (rials)  
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 (ب)

 بندی زمان برنامه
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 (1-ج)

 یعموم یفن مشخصات

 

 
 : گردد رعایت فروشنده توسط میبایست ذیل فهرستمخصوصاً مربوطه های نامه آئین کلیه

 ASME B30  داردناستا -

 DIN استاندارد-

 ISO 4301 استاندارد -

 FEM 1.001 استاندارد -

 .است یاجبار استاندارد انسازم دییتا مورد یشرکتها از سالمت یگواه و ساخت نیح یبازرس خصوص در رانیا یاجبار استاندارد -

 در مندرج مقادیر و فنی مشخصات مشاور، دستگاه عملکرد مالک آن، اجرای زمان درمدت و قرارداد انعقاد از پس ذکراست شایان -

 منوط درخواستی تغییرات اعمال پیمانکار، جانب از فنی مشخصات در تغییرات هرگونه درخواست درصورت و بود خواهد قرارداد اسناد

 .میباشد کارفرما  تائید و مشاور بررسی هب
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 یفن مشخصات

 

 مفتول و لگردیم نوردخط  لیجرثقمگنت 
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Item 1-Magnet for (2 X 12.5 TN Double girder EOT crane) 

 

Double Girder 2 x 12.500 Kg lifting capacity and 31.4 m span  

Turning open winch trolley    

General characteristics 

 

 

 

-Electromagnet traverse beam for billet manipulation 

●  Nº of billets 7 (150 x 150mm) 

●  Length of billet 12 m 

●  Total weight of billet 14750 Kg 

●  Billet temperature ≤ 100°C 

●  Nº of electromagnets 2 (two) units 

●  Length of electromagnet 1100 mm 

●  Width of electromagnet Defined by supplier 

●  Electric installation, includig emergency batteries for 20 min 

●  One metallic beam 

 

CROSS TRAVEL MECHANISM ( rotated trolley ) 
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Item 2 (2x10 TN Double girder EOT crane) 

 

Double Girder 2 x 10.000 Kg. lifting capacity and 28,4 m. span  

 

 turning  open  winch trolley  

switches in all movements 

 

-Electromagnet traverse beam for rod bar manipulation 

●  Nº of bundles 4 (max. Ø300 mm) 

●  Length of the bundles 6 & 12 m 

●  Weight for each bundle 2500 Kg 

●  Bundle temperature ≤ 300°C 

●  Nº of electromagnets 4 (four) units 

●  Length of electromagnet 1200 mm 

●  Width of electromagnet Defined by supplier 

●  Electric installation, includig emergency batteries for 20 min 

●  One metallic beam 
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Electrical Equipment 

General 

The electrical system shall be according to IEC or international standard such as VDE and so on. 

Any standard other than the above-mentioned, which is used in connection with any elements, will 

be mentioned in each particular case. 

The quality certificates and testing results required in each case by the corresponding standards will 

be issued and enclosed with the most important elements of the equipment. 

Voltages 

The voltage levels standardised for the plant are the following. 

- 400V ± 8%, 3 phase + 2% -5% for low voltage distribution and motors 

- 400/230V, 3phase +neutral, 50HZ for lighting and socket system. 

- 24 VDC &120 VAC for auxiliary and control voltages. 

Main Switch 

The main switch shall be located in the main protection panel and includes the following features: 

Thermal and magnetic protection, manual cut-off and disconnect – mechanical interlock and 

emergency stop. 

The main switch isolates completely the crane’s entire installation. 

Main contactor 

The main contactor shall be situated in the m ain protection panel, downstream from the main swtch 

and includes the following features: Cut-off and disconnect per operation, the safety elements act on 

the main contactor causing a “0 category shutdown as per EN60204-1”. 

Human protection 

All receptors will be ground connected through a special protection conductor added to the multiple 

hose of active cables. The ground system will be centralized in one distribution bar mounted in the 

lower part of the electrical cabinet where the conectors of the active conductors are mounted. This 

distribution bar will be connected to the plant power supply system through the rails and crane 

power connectors. The ground conductor section will be the same as the one of the active conductors 

until 16 mm² and a size smaller for sections above 16 mm². 

Wiring 

Each cables used in the fixed connections shall have a self extinguishing antiflame PVC insulation 

for voltages up to 1000 V and the whole wire laying will be effected in steel plate channels to which 

the cable will be fixed by clamps. All the cables shall be fastened before of being contacted to the 
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terminal in order to avoid any stress effects on the terminals. From the distribution points on, 

flexible or galvanised rigid tubes, as necessary will protect the cables. Each cable shall be marked 

with a number allowing easy identification on both ends of the laying. 

The sizes will be determined in function of the specified current densities and with a maximum 

voltage dropping of 2% during start up operation. 

The feeder-cables of the crane and trolley shall be flexible These cables are, according to the 

diameter of each one, fastened to a sufficient number of appropriate glider-type cable holders, 

assuring suitable bends and approaches as required by the construction of the trolley and the Crane 

Bridge. 

According to inquiry specification, the terminal boxes on the fixed connections are installed in the 

trolley and in the bridge. These boxes have a leak proof execution with hinged doors, allowing an 

easy access to the terminals. 

The connection terminals will be numbered in conformity with the equipment’s layout, and each 

contact will have only one cable connected. 

 

General Basic Engineering 

G.A drawing. (Overall dimensional drawings of assemblies & sub-assemblies.).  

Weights and reactions table. 

Lateral reach for the main hook. 

Detailed drawings with bills of material as far as required for erection, maintenance and repair. 

Note: The drawings will be provided in AutoCAD format. 

Along with the main documentation, the following must be included: 

•Maintenance manual in ENGLISH  or FARSI LANGUAGE with indication of revision and suitable 

operating practices. 

•Operating manual in ENGLISH LANGUAGE or FARSI with instructions on personnel’s safety. 

•Various documentation:  

Erection documentation 

Electrical Scheme 

Description of cold test 

Operating instructions of grouped equipment, catalogues, brochures… 

Safety instructions. 

Detailed list of spares 




