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 هـ دعوتنامه شرکت در مناقصـ

 

 

   

 

 06/1400/ 27:مورخ HBT00-001شماره 

 

 

 

 

عملیات کامل استخراج ، بارگیری و حمل  باطله و  سنگ آهن معدن آنومالی شمالی  و   موضوع :

عملیات کامل ماشین آالتی مورد نیاز خط دانه بندی تا بارگیری کامیون های حمل محصول نهایی  

 سرویان دلیجان معدن سنگ آهن 

 

 

 

 

 معدن سنگ آهن سرویان دلیجانمحل اجرا:
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 ................................... مهندس  جناب آقاي 

 ............................ عامل محترم شرکت مدیر

 ........................................ با سالم و احترام؛ 

  

به    با مشخصات ذیل را  HBT00-001به شماره    مناقصه دارد  در نظر   شرکت صنعتی معدن حدید باستان      

از  پیمانکاران زبده و با موضوع واگذار نماید، لذا در صورت تمایل  برخوردار  توانمندی فنی و مالی متناسب 

طبق   است  و رسید دریافت مقتضی  تحویل  به شرکت  و  اقدام  اسناد  تکمیل  به  نسبت  مناقصه،  زمانبندی  برنامه 

  .نمایند

ـ مـوضوع مناقص .1  ه:ـ

عملیات کامل استخراج ، بارگیری و حمل  باطله و  سنگ آهن معدن آنومالی "از    است  موضوع قرارداد عبارت

بندی تا بارگیری کامیون های حمل محصول نهایی  شمالی  و عملیات کامل ماشین آالتی مورد نیاز خط دانه  

 . "معدن سنگ آهن سرویان دلیجان

گر موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه با هماهنگی قبلی به دقت بازدید    مناقصه  تبصره:

 نماید، لذا هیچ گونه ادعایی در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود. 

   .قم - کیلومتری جاده دلیجان 15 معدن سنگ آهن سرویان واقع در  : اجرای کارمحل  .2

 . ماهه دیگر  6 ی و قابل تمدید برای سه دوره ( ماه شمسیهجده)  18 مدت اجرای کار: .3

 . صنعتی معدن حدید باستانشرکت  کارفرما: .4

با کاربرخوردار از توانمندی فنی و مالی  و    اشخاص حقوقی  شرایط شرکت در مناقصه: .5 واجد    متناسب 

 شرکت در مناقصه می باشند.شرایط 

 :تضمین شرکت در مناقصه .6

 52،500،000،000همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ   مناقصه گر میبایست  - 1-6

( ریال را بصورت یک یا ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه  پنجاه و دو میلیارد و پانصد میلیون)

 به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.  پاکت )الف(در 
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ماه از   سهمدت  بانکی باید به   نامه ، این ضمانتنام شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه  بهبانکی   نامه ضمانت - الف

ماه دیگر    گزار، با هزینه مناقصه گر برای مدت سه تاریخ گشایش پیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم مناقصه

  قابل تمدید باشد.

  نزدIR45018000000000563608349 شماره شبای 5636083498شماره حساب به واریز وجه - ب

و ارائه اصل فیش در پاکت  فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهانبه نام شرکت جلفا اصفهان  شعبه ، بانک تجارت

  .الف

 درصد  5پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان    روز 14برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی    - 2-6

مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت تضمین مورد قبول مناقصه گزار بابت تضمین انجام تعهدات به ایشان تحویل و  

نسبت به امضای قرارداد مربوطه اقدام نماید. در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه برنده اول ضبط گردیده 

معامالت، تصمیمات الزم را در خصوص ادامه و مناقصه گزار بر اساس ضوابط، تشریفات قانونی و نظر کمیسیون  

 فرآیند مناقصه اتخاذ خواهد کرد. 

تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه   و سوم  در مناقصه برنده دوم  تضمین شرکت  - 3-6

 درخواست کتبی به آنروز پس از تعیین برنده و با    4مدت   ظرف گزار باقیمانده و تضمین سایر پیشنهاددهندگان

 .مسترد خواهد شد ها

 :بندی مناقصه زمان .7

اسناد، ضمن همراه داشتن معرفی نامه با درج آدرس پست  منظور شرکت در مناقصه و جهت دریافت به  - 1-7

تغییرات، تصویر کد اقتصادی و تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری در  آگهی  آخرین تصویر الکترونیکی،

دستگاه مناقصه   دبیرخانه به 1400/ 07/ 30لغایت   27/06/1400کاری از تاریخ  روزهای    17الی    8ی   ها ساعت

فلزتدارک فوالد مبارکه ،شرکت   219،پالک   جنب بیمه پاسارگاد ،ن آپادانا اول، خیابااصفهانگزار به نشانی  

 مراجعه شود.  اصفهان

داخلی    031- 36641212خصوص اسناد با شمارهدر صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در    - 2-7

 .تماس گرفته شود 212

 . میباشد 10/07/1400مورخ   14ساعت  تسلیم پیشنهادها مهلت آخرین - 3-7
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تا آخر  به صورت مکتوب  چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را    - 4-7

 .گزار اعالم نمایید اقصهبه دستگاه من 1400/ 08/07وقت اداری مورخ 

توسط  فلزتدارک فوالد مبارکه  در محل شرکت   14/07/1400مورخ   صبح  10پیشنهادهای واصله در ساعت    - 5-7

 میگردد.    کمیسیون معامالت گشوده  

 برگزار می گردد.  04/07/1400جلسه توجیهی جهت شرکت کنندگان در مناقصه روز  - 6-7

حداکثر    - 7-7 مدت  تواند ظرف  می  گزار  بررسی    10مناقصه  به  نسبت  پاکات  بازگشائی  جلسه  از  پس  روز 

 هادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید مناقصه اقدام نماید.نپیش

  :و مبنای پرداخت قیمت پیشنهاد .8

 صورت به ،3در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در پیوست   میبایست پیشنهادی قیمت  - 1-8

 .ارائه گردد ناخالص

فکیک نموده برداری از خط دانه بندی( را ترارداد )استخراج و بهره  قختار است شرح موضوع  کارفرما م  - تبصره

 ها را به دو پیمانکار واگذار نماید.یک یا هر کدام از آنع را به از هر دو موضویصورت نو در 

دستگاه   پس از کسر کسور قانونی و تایید  پیمانکار  های ماهیانه  صورت وضعیت  بر اساسنحوه پرداخت    - 2-8

 نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

( درصد از مبلغ سال اول قرارداد به عنوان  20پیمانکار ، حداکثر معادل بیست )در صورت درخواست کتبی    -تبصره  

پیش پرداخت ، در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت، پس از استقرار و آماده به کار شدن  

ه بیل مکانیکی ، یک دستگاه  درصد ماشین آالت مورد نیاز دوره شش ماهه اول قرارداد شامل حداقل دو دستگا   50حدود  

دستگاه کامیون با امکانات اسکان پرسنل در معدن ، به وی پرداخت می گردد و استهالک    5بلدوزر ، یک دستگاه لودر و  

 این پیش پرداخت به تناسب از هر صورت وضعیت کسر خواهد شد.

 ش پرداخت پیمانکار کسر می گردد. بدیهی است در صورت عدم تسویه مبلغ پرداختی پیش پرداخت، از ضمانت نامه پی

 : و مدارک ضمیمه مناقصه اسناد  .9

  همراه اسناد مناقصه قراردادیش نویس پ •

  اسناد و شرایط مناقصه •

  شرایط عمومی پیمان •
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 طرح استخراج معدن  •

 گر توسط مناقصه شده برآورد و آنالیز ارائه •

 : پیشنهادات رائها .10

پیشنهاد دهندگان پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت  

  نمایند. فلزتدارک فوالد مبارکه شرکت  دبیرخانهدر مقابل اخذ رسید، تحویل  )پاکت د( سر بسته الک و مهر شده 

 .حاوی تضمین شرکت در مناقصه پاکت الف( 

اظهارنامه   شده، آخرین حسابرسی مالی صورتهای آخرین به همراه تصاویر خالصه رزومه کاری حاوی  پاکت ب( 

 مدیره هیئت اعضای شناسنامه و کارت ملی و روزنامه رسمی، تغییرات ثبت شرکت، اساسنامه، آخرین آگهی مالیاتی،

در   نامه فرم ضمانت نمونه دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، امضایمهر و   پرینت، و همچنین و مدیرعامل

افراد حقوقی ،1پیوست شماره   قرارداد مهر و امضا شده،تکمیل فرم ارزیابی  ،2 شماره موجود در پیوست مشخصات 

 پیمانکاران،گواهی امضای صاحبین امضای مجاز.

 . و آنالیزهای مربوطه ( 3شماره )پیوست حاوی فرم و جداول پیشنهاد قیمت پاکت ج( 

 برای پیشنهاد دهنده ایجاد مزیت می نماید.  : ارائه آنالیز قیمتهای پیشنهادی1تبصره   

مخدوش،    به پیشنهادهای گردد. و تنظیم و شرط و ابهام تهیه طور صریح، بدون قید به باید  قیمت پیشنهاد :2تبصره    

مبهم و مشروط و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختالف داشته و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب 

 اثر داده نخواهد شد. 

 کلیه اسناد و مدارک ارائه شده باید مهر و امضا شده باشد.: 3تبصره   

یا قرارداد اجاره  گر  ارائه لیست ماشین آالت و تجهیزات مورد نظر مناقصه  :4تبصره      اسناد مالکیت و  جهت    شامل 

 الزامیست.  "ب "پاکت در  بکارگیری در پروژه، متناسب با موضوع مناقصه و مدت زمان اجرای کار

 : یا رد پیشنهادها قبول  اختیار  .11

شده وآنالیز قیمت ها، برنده مناقصه را تعیین می نماید. دستگاه مناقصه دستگاه مناقصه گزار با بررسی پیشنهادهای ارائه  

 گزار در قبول یا رد پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند. 

 با تبانی کنندگان:   برخورد  .12

اند تبانی کرده  هم  با  پیشنهاد دهندگان  اطالع حاصل شود که  ماده   هرگاه  تشخیص     9طبق  نامه  صالحیت آئین 

 پیمانکاران ساختمانی و نحوه ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.
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 1پیوست شماره 

 

 شرکت در مناقصه  نامه نمونه فرم ضمانت -1

 نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات  -2
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 شرکت در مناقصه  نامه ضمانت

  ()نمونه یک 

 

 

 ، در مقابل**   *   از   مایل است در مناقصه**** شرکت نماید، این**           به نشانی:    نظر به اینکه*

 اطالع می دهد که پیشنهاد         و تعهد می نماید چنانچه*** به این** ریال تضمین            ، برای مبلغ

و مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات  واقع قبولشرکت کننده نامبرده مورد 

 اولینمبلغی را که *** مطالبه نماید، به محض دریافت    هر ریال     میزان تا، است نمودهپیمان استنکاف 

اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار  بدون  ***  سویواصوله از    کتبی  تقاضای

داشته   قضائی  یا  قانونی  مجاری  از  اقدامی  یا   در    درنگ  بی،    باشدنامه 

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز معتبر   وجه یا حواله کرد*** بپردازد.

*** برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی کتبی  درخواست  بهمی باشد. این مدت بنا  

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

را موافق با تمدید ننماید** متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این 

غ این ضمانتنامه در مدت  چنانچه مبل را در وجه یا حواله یا حواله کرد*** پرداخت کند.ضمانت نامه  

خود   به  خود  سررسید،  در  ضمانتنامه  نشود،  مطالبه   *** سوی  از     باطل مقرر 

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

 *عنوان پیمانکار 

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه 

 ***عنوان دستگاه اجرایی 

 ****موضوع قرارداد مورد نظر  
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  ضمانتنامه انجام تعهدات 

  )نمونه دو(

 

 

در   از ***دارد، این *را با* به این**** اطالع داده است قصد اسناد قرارداد** :نظر به اینکه* به نشانی

انجام تعهداتی   برای مبلغ *** مقابل به منظور    گیرد   می    عهده  به  شده  یاد   قرارداد  موجب  به  کهریال 

***کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این**  که    صورتیدر    نماید  می    تعهدو    تضمین

  میزان           تا،    ورزیده است  تخلف   شده  یاد  قرارداداز    ناشی  تعهداتاز    یک  هر  اجرایاطالع دهدکه* از  

ریال، هر مبلغی را که*** مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی*** بدون  

 یا   وجهدر    درنگ  بی،  باشد  داشته  قضاییآنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و  

ست و با درخواست کتبی ا    مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز  ***بپردازد.کرد   حواله

 می   تمدید  قابل  شده  درخواست   که  مدتی  برای ،  شدهواصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین   ***

**نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا* موجب این تمدید    که  صورتیو در    باشد

 مجدد  مطالبه   به    احتیاجی  آن که  بدون  است  عهدمت را فراهم نسازد و نتواند** را حاضر به تمدید نماید**

 **پرداخت کند. یا حواله کرد  وجهرا در   باالدر   شدهدرج  مبلغ، باشد
 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه 

 ***عنوان دستگاه اجرایی 

 ****موضوع قرارداد مورد نظر  
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  2 پیوست شماره

 حقوقی  مشخصات افراد 
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 مشخصات اشخاص حقوقی 
 

 از درجه ،درصورت عدم درج اطالعات صحیح، پیشنهاد ارائه شده موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

  اعتبار ساقط خواهد بود.

         :مشخصات شرکت 

 :سال تأسیس                                       :ام مدیر عاملن                                     :نام شرکت 

 :کد اقتصادی                                            :شناسه ملی                                     :شماره ثبت

 :کدپستی                                      :شرکت آدرس                                  :زمینه فعالیت

  :فکس                                     :همراه)مدیرعامل(                          :ثابت شماره تلفن

  :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت

                                    سمت:                                         کد ملی:                                               نام و نام خانوادگی:

                                                      سمت:                                         کد ملی:                                             نام و نام خانوادگی:

                                              سمت:                                       کد ملی:                                                نام و نام خانوادگی:

   سمت:                                      کد ملی:                                                 نام و نام خانوادگی:
 

 :امضاء اسامی صاحبان مجاز

  سال 5کمتر از            سال 10الی  5بین             باالی ده سال              :            سابقه فعالیت در زمینه مربوطه

 ( تاریخ اعتبار –پایه  –با درج رشته  )صالحیت یا پروانه اشتغال بکار  گواهینامه

1 - 

2 - 

3  - 

 :نام و نام خانوادگی

 :مهرو امضاء

 :تاریخ  

 ضمیمه: 

 صویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات ت
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  3 پیوست شماره

 فرم پیشنهاد قیمت
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 برگ پیشنهاد قیمت 
 

 

نقشهاین   اسناد، مدارک،  قبول، مهر و امضاء کلیه  بررسی،  از شرایط مناقصه و  با آگاهی کامل  ها و   شرکت 

عملیات کامل    -1ت:  دو عملیا  برای ، مبلغ پیشنهادی خود  قراردادپیش نویس    مناقصه و  موضوعمشخصات فنی  

ی مورد نیاز  عملیات کامل ماشین آالت  -2  استخراج ، بارگیری و حمل  باطله و  سنگ آهن معدن آنومالی شمالی  و

  ناخالص  به صورترا      خط دانه بندی تا بارگیری کامیون های حمل محصول نهایی معدن سنگ آهن سرویان دلیجان

به   و  ریال(.................................................................  )مبلغ  به  مجموعاو    ذیل  جدول  شرح  به

عملیات همچنین جهت    .نماید اعالم می   )............................................................................................(حروف

ی مورد نیاز خط دانه بندی تا بارگیری کامیون های حمل محصول نهایی معدن سنگ آهن سرویان  کامل ماشین آالت

به   و  ریال(.................................................................  )مبلغ  نیز  دلیجان

   .گرددمیاعالم  )............................................................................................(حروف

تأئید این برگ متعهد می با  ارائه   در صورت برنده شدن،  شود همچنین این شرکت  به  در مهلت مقرر نسبت 

 مجاز   فلزتدارک فوالد مبارکهصورت، شرکت    قرارداد اقدام نماید. در غیراین   تضمین انجام تعهدات و امضاء  

گونه اعتراضی نخواهد  نماید و این شرکت حق هیچ  است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط  

برچیدن کارگاه به پیوست   داشت. ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت برای ردیف فوق و نیز هزینه تجهیز و  

   ارائه می گردد.

      دهنده نام و نام خانوادگی پیشنهاد                                                            

 تاریخ مهر و امضاء                                                          
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عملیات کامل استخراج ، بارگیری و حمل  باطله و  سنگ آهن معدن آنومالی شمالی  و  مت دهییجدول ق

ی مورد نیاز خط دانه بندی تا بارگیری کامیون های حمل محصول نهایی معدن سنگ  عملیات کامل ماشین آالت

 آهن سرویان دلیجان

 واحد شرح عملیات ردیف 
مقدار 

 برآوردی 

مبلغ واحد 

 )ریال(

 مبلغ کل برآوردی

 ریال()

1 
از معدن   هر تن سنگ آهن  )استخراج( برداشت

 بطور كامل 
   650.000 تن

2 
 باطله هر تن  )استخراج( برداشت

 بطور كامل از معدن  
   3.700.000 تن

3 

حمل و باراندازي آن از  بارگيري سنگ آهن ، 

محل استخراج معدن تا دپوي سنگ شکن در 

 فاصله چهار كيلومتري معدن و تسطيح دپو

   650.000 تن

4 

تا فاصله یک حمل بارگيري باطله معدن و 

و باراندازي آن از محل استخراج معدن  کیلومتر  

 دپوتا دپوي باطله و تسطيح 

   3.700.000 تن

5 

فاصله بیشتر از یک حمل با اضافه بهاء بابت 

به ازاي هر كيلومتر مسافت مازاد بر   کیلومتر

 یک كيلومتر 

تن / 

 كيلومتر 

* 

5.550.000 
  

6 

انجام كامل عمليات ماشين آالتی مورد نياز خط 

  2سنگ شکن و دانه بندي تشریح شده در بند 

تن سنگ آهن شارژ موضوع قرارداد به ازاي هر 

 شده به سيلوي سنگ شکن

   650.000 تن

7 

بارگيري دپوهاي باطله موجود در معدن از  

حمل تا خط دانه بندي  یا محل  سنوات قبل و 

 به فاصله یک کیلومتر مورد نظر كارفرما 

   500.000 تن

8 

فاصله بیشتر از یک حمل با اضافه بهاء بابت 

به ازاي هر كيلومتر مسافت مازاد بر   کیلومتر

 یک كيلومتر 

تن / 

 كيلومتر 
500.000   

9 

متر از   4تسطيح جاده اصلی معدن به عرض 

قم با   -انتظامات معدن تا جاده آسفالت دليجان 

 گریدر و آب پاش 

   15 كيلومتر 

   200 ساعت  470بارگيري متفرقه با لودر  10

   200 ساعت  چرخحمل متفرقه با كاميون ده  11

  جمع کل )ریال(

جدول   5كيلومتر می باشللد ، حجم ردی     5/2*  با توجه به اینکه فاصللله حمل باطله معدن تا دپوي باطله حدود  

 كيلومتر مازاد بر یک كيلومتر برآورد گردیده است.  5/1تن/كيلومتر براي   5.550.000فوق به ميزان 
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 عملیات کامل استخراج ، بارگیری و حمل  باطله و  سنگ آهن معدن آنومالی شمالی مت دهییجدول ق

 واحد شرح عملیات ردیف 
مقدار 

 برآوردی 

مبلغ واحد 

 )ریال(

 مبلغ کل برآوردی

 )ریال(

1 
از معدن   هر تن سنگ آهن  )استخراج( برداشت

 بطور كامل 
   650.000 تن

2 
 باطله هر تن  )استخراج( برداشت

 بطور كامل از معدن  
   3.700.000 تن

3 

حمل و باراندازي آن از  بارگيري سنگ آهن ، 

محل استخراج معدن تا دپوي سنگ شکن در 

 فاصله چهار كيلومتري معدن و تسطيح دپو

   650.000 تن

4 

تا فاصله یک حمل بارگيري باطله معدن و 

و باراندازي آن از محل استخراج معدن  کیلومتر  

 دپوتا دپوي باطله و تسطيح 

   3.700.000 تن

5 

فاصله بیشتر از یک حمل با اضافه بهاء بابت 

به ازاي هر كيلومتر مسافت مازاد بر   کیلومتر

 یک كيلومتر 

تن / 

 كيلومتر 

* 

5.550.000 
  

6 

متر از   4تسطيح جاده اصلی معدن به عرض 

قم با   -انتظامات معدن تا جاده آسفالت دليجان 

 گریدر و آب پاش 

   15 كيلومتر 

   200 ساعت  470بارگيري متفرقه با لودر  7

   200 ساعت  چرخحمل متفرقه با كاميون ده  8

  جمع کل )ریال(

جدول   5كيلومتر می باشللد ، حجم ردی     5/2*  با توجه به اینکه فاصللله حمل باطله معدن تا دپوي باطله حدود  

 كيلومتر مازاد بر یک كيلومتر برآورد گردیده است.  5/1تن/كيلومتر براي   5.550.000فوق به ميزان 
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ی مورد نیاز خط دانه بندی تا بارگیری کامیون های حمل محصول  عملیات کامل ماشین آالت مت دهییجدول ق

 نهایی معدن سنگ آهن سرویان دلیجان

 واحد شرح عملیات ردیف 
مقدار 

 برآوردی 

مبلغ واحد 

 )ریال(

 مبلغ کل برآوردی

 )ریال(

1 

انجام كامل عمليات ماشين آالتی مورد نياز خط 

  2سنگ شکن و دانه بندي تشریح شده در بند 

تن سنگ آهن شارژ موضوع قرارداد به ازاي هر 

 شده به سيلوي سنگ شکن

   650.000 تن

2 

بارگيري دپوهاي باطله موجود در معدن از  

حمل تا خط دانه بندي  یا محل  سنوات قبل و 

 به فاصله یک کیلومتر مورد نظر كارفرما 

   500.000 تن

3 

فاصله بیشتر از یک حمل با اضافه بهاء بابت 

به ازاي هر كيلومتر مسافت مازاد بر   کیلومتر

 یک كيلومتر 

تن / 

 كيلومتر 
500.000   

  جمع کل )ریال(

 


