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 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 عمومی اسناد مناقصه

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه  بیمه عمر و حوادث گروهی

 گل گهر
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 بسمه تعالی

                    

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر بیمه عمر و حوادث گروهی موضوع مناقصه:    

 

 ر:محل اجراي کا -1

 منطقه معدني و صنعتي گل گهرکرمان، شهرستان سیرجان، استان 

 کارفرما: -2

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 دستگاه نظارت: -3

 توسعه مدیریت و سرمایه انسانيحد وا

 :مناقصه گزاردستگاه  -4

 گل گهرشرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه 

 تضمین شرکت در مناقصه: -5

صه باید مبلغ  ضمانتنامه بانكي به  ریال 717،444،000 )به عدد( شرکت کننده درمناق صورت  شرکت در فرایند ارجاع کار ب سپرده  عنوان 

شماره  ضمین برای معامالت دولتي به  ساس آیین نامه ت شماره  02/02/94هــــ مور   50659ت /123402برا ضمانتنامه   1و مطابق فرم 

سط یكي از بانك صه که تو سناد مناق شده وضمیمه ا ضا و تأیید  صادر و ام شودن  90برای مدت  های مجاز ایراني  روز از تاریخي که برای گ

صه تعیین شنهادات مناق شد  پی سه ماه قابل تمدید با ست کتبي اداره کل بمدت  سید بدون نیاز به درخوا سرر شته و در هر  گردیده اعتبار دا

 همراه پیشنهاد خود تسلیم نمایدتهیه و به

 

 مورد قبول نمی باشد.توجه: چک و سفته 

   100220280101112350801001شماره شبا: 

14004856874شناسه ملي شرکت :        

411478576577شماره اقتصادی شرکت :       

کد پستي شرکت         

7817817938 
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 عمومی اسناد مناقصه

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گل گهر
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 معرفی نامه دریافت اسناد مناقصه: -6

 اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. 

 بررسی موضوع و اسناد مناقصه:  -7

مناقصه گر باید، قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسي کرده و تمام اطالعات الزم، مانند حمل و نقل، -11-1

وضع راههای دسترسي، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالي آن، شرایط محلي، قوانین و مقررات نافذ و جاری آن، به دست آورد. 

 یشنهاد، نمي تواند استناد به ناآگاهي یا اشتباه خود کند. مناقصه گر، پس از تسلیم پ

هر یك از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالي داشته باشد، مي تواند بصورت -11-2

از مفاد اسناد  کتبي مناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبي بنماید. اگر به نظر مناقصه گر قسمتي

مناقصه اشتباه یا اشكالي از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشكال را قبل 

از تسلیم پیشنهاد، تا منعكس کند و در صورت اقتضاء پیشنهاد اصالحي خود را ارائه نماید. مناقصه گزار به درخواستهای 

اسناد مناقصه، که در مهلت مقرر دریافت کند، کتباً پاسخ خواهد داد. پاسخ مناقصه گزار و شرح اولیه توضیح یا اصالح 

پرسش یا اشكالها، برای تمام شرکت کنندگان در مناقصه که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعالم انصراف نكرده اند، بطور 

دون اشكال و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر وی تلقي یكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به منزله ب

 خواهد شد. 

 تجدیدنظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه: -8

در م پیشنهادها، در پاسخ به توضیحات ( روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلی7مناقصه گزار، مي تواند تا هفت )-12-1

 موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد.  اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا

هر گاه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، باید مراتب طي الحاقیه ای به شرکت کنندگان -12-2

نندگان در مناقصه باید بي درنگ در مناقصه اعالم گردد و فرصت کافي برای اعمال اصالح و تغییر، به ایشان داده شود. شرکت ک

 وصول الحاقیه را اعالم کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج شده در آن، از سوی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 الحاقیه ها، اجزای جدانشدني اسناد مناقصه محسوب مي گردند. -12-3

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: -9

  1401/  10 /19 دوشنبه  مور 13:30ساعت :  دهاآخرین مهلت تسلیم پیشنها

 توجه:

هر گونه اصالح ،تغییر ،انصراف پس از تحویل پاکت ها امکان پذیر نمی باشد و منجر به ضبط ضمانت نامه بانکی می 

 شود.(

 پاکت هاي فاقد الک و مهر تحویل آن ها امکان پذیر نمی باشد.

 تحویل دبیرخانه این شرکت گردد.پاکت هاي حتما باید حضوري و توسط نماینده 
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 عمومی اسناد مناقصه

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گل گهر
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 نشانی محل تسلیم پیشنهادها:  -10

الزم به )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر -گهره شیراز مجتمع معدني و صنعتي گل جاد 50سیرجان کیلومتر 

ت اعمال تحویل گردد در غیر این صورت  مسئولیورت حضوري به دبیرخانه این شرکت ذکر است پیشنهادات باید به ص

 .خالف این ماده با خود شرکت کننده می باشد

 مضاء اسناد: ا -11

دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت  تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد

 تسلیم شود. 

 

 )جهت هماهنگي ورود(آقای شامحمدی 09132457402:هاي جهت اسناد شماره تماس 

 آقای بلوردی جهت سواالت حقوقي 09131420642                                           

 جهت سواالت فنينم زماني سرکار خا 0913 1451070                                        

                                                        

 اختیار در رد یا قبول پیشنهادها:  -12

دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات 

 و دیگر مقررات تعیین مي شوند.  17/11/83مور   130890به شماره 

 یياجرا یدستگاهها رزه با رشوه درو مبا یریشگینامه پ نیی( آ1ماده ) یاعمال مندرج دربندها از يكیشرکت مرتكب  چنانچه

 یشنهادهایآن شود، سازمان در رد پ یبعد یها هیو اصالح 22/12/1383هـ مور 30374ت/73377نامه شماره بیموضوع تصو

 مرتبط مختار است.

 عدیل آحاد بهاء: ت -13

 .تعدیل تعلق نمي گیرد قراردادبه این 

 ایر شرایط:س -14

 سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسالمي ایران و شرایط مناقصه، عمومي و خصوصي پیمان مي باشد. 

 

 

 مناقصه گرمهر و امضاي مجاز  گزار امضاي دستگاه مناقصه

 :     /     /تاریخ                                                                                     :     /     /تاریخ                  
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 مناقصه شرایط 
 

 شرایط مناقصه-1-2

 قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتیتعهد نامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول  -2-2

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت هاي ناشی از مقررات و اسناد ومدارک عمومی مناقصه و پیمان   -3-2

 برگ پیشنهاد قیمت   -4-2

 فرم خود اظهاري ) ظرفیت آماده به کار ( -5-2

 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
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 عمومی اسناد مناقصه                                      

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر
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                                  پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر بیمه عمر و حوادث گروهیموضوع مناقصه:   

 

 

عمل قرار  عالوه بر مراتبي که در مشخصات مناقصه و شرایط عمومي شرکت در این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروح زیر نیز مورد

 خواهد گرفت.

 در که از دستورالعمل بند همین مفاد با مطابق را مناقصه در شرکت جهت نیاز مورد مستندات و مدارک میبایست پیشنهاددهنده -1

 .دهد قرار گردند مشخص مي "ج"و "ب" ، " الف" حروف با که یيپاکتها در شد خواهد اشاره آن به ادامه

 اصل یا نقدی رسید سپرده قبض اصل حاوی باشد مي مناقصه در شرکت ضمانتنامه به مربوط که پاکت این:  "الف" پاکت -1-1

 .بود خواهد دستورالعمل این " مناقصه در شرکت تضمین" ماده در شده تعیین مبلغ و شرح به مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 میبایست شرح ذیل به مستندات و مدارک و بوده "پیشنهاددهنده  ارزیابي فني بازرگاني " به مربوط پاکت این:  "ب" پاکت -1-2

 روی بر اصل نسخه شدهنسخه اسكن یك و اصل کاغذی نسخه یك در پیشنهاددهنده تعهدآور مجاز اصل امضاء و مهر از پس

CD گردند گزارمناقصه تسلیم و شده داده قرار مذکور پاکت در: 

 .نقصان و کمبود هیچگونه بدون مناقصه اسناد .1-2-1

 اصل امضاء و از مهر پس میبایست ذیل شرح به مستندات و مدارک و بوده مالی پیشنهاد به مربوط پاکت این:  "ج" پاکت -1-3

 :گردند گزارتسلیم مناقصه و شده داده قرار مذکور پاکت در پیشنهاددهنده تعهدآور مجاز

 .شده تكمیل قیمت پیشنهاد فرم .1-3-1

تحویل  دیگری شده مهر و الک یا پاکت یك لفاف در و جمعاً شده مهر و الک جداگانه باید "ج" و "ب" ، "الف" پاکت سه از یك هر -2

 نوشته وضوح به مناقصه موضوع و شماره پیشنهاددهنده، نشاني و نام آنها لفاف و مذکور هایپاکت از یك هر مناقصه گزار گردند. روی

 .گردند اصل امضاء و مهر پیشنهاددهنده توسط میبایست آنها لفاف و پاکتها از یك هر. باشد شده

 توسط موضوع این نشدن صورت رعایت در. شود گذارده نباید " ب" و "الف" های پاکت در قیمتي پیشنهاد هیچگونه شود دقت -3

 .شد حذف خواهد مناقصه از پیشنهاددهنده و بوده مردود مذکور پیشنهاد پیشنهاددهنده،

 و مهر به آن محل باشد باید ارقام و عبارات در تغییر یا شدگي پاک یا تراشیدگي یا و خوردگي قلم پیشنهادها متن در صورتیكه در -4

 .شد خواهد تلقي و مردود ناقص پیشنهاد صورت این غیر در. باشد رسیده پیشنهاددهنده تعهدآور و اصل امضاء

 قبول منزله به تسلیم پیشنهاد باشد، نرسیده پیشنهاددهنده امضاء به مناقصه مدارک و اسناد از قسمت چند یا یك که صورتي در -5

 .شد خواهد تلقي پیشنهاددهنده طرف از مناقصه مدارک و اسناد مشخصات و شرایط تمام
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 عمومی اسناد مناقصه                                      

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر
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 نحوه گشایش پیشنهادها -6

شود. در صورتي که محتوای های بعد آن( گشوده مينامه و الحاقیه)ضمانت "الف"تاریخ گشایش پیشنهادها ابتدا پاکت در  -6-1

 "ب"کامل نباشد پیشنهاد مردود تلقي شده و پاکت  "تضمین شرکت در مناقصه"شده در بند به ترتیب تعیین "الف"پاکت 

 گردانده خواهد شد.گر باز عیناً به صورت ناگشوده به مناقصه "ج"و 

پیشنهاددهنده گشوده و پس از بررسي اولیه مدارک تحویل کمیته  مربوط به ارزیابي فني بازرگاني "ب"در مرحله بعد پاکت  6-2

 "ج"شده در اسناد ارزیابي فني بازرگاني تكمیل نگردد پاکتفني بازرگاني خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت به ترتیب تعیین

شود. پس از اعالم امتیازات کسب شده مناقصه گران توسط کمیته فني دهنده برگشت داده مي شود به پیشنهادبدون که گشوده 

ترین پیشنهاد با تاثیر امتیاز فني بازرگاني و بر اساس باز خواهد شد و کمیسیون مناقصه در مورد مناسب "ج"و بازرگاني پاکت 

 خواهد گرفت. تصمیم متناسب های قیمت دامنه تعیین دستورالعمل

هر یك از دعوت شدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامي داشته باشند باید حداکثر تا سه روز پس از دریافت اسناد  -7

 و مدارک مناقصه، مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطالع داده و تقاضای توضیح کتبي نماید.

و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوی دستگاه مناقصه هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف  -8

 گزار اعالم و جزو اسناد و مدارک قرارداد منظور خواهد شد.

مي مناقصه گزار حق تغییر، اصالح یا تغییر نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ  -9

شود و در صورتي که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابالغ مي

شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. از آنجا که ممكن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات، 

یر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار مي تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبي مستلزم تغییر مقاد

 به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنها فرصت کافي برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

ابق با شرح خدمات مرتبط، به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برای تعیین برنده رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار، مط -10

 مناقصه ارقامي که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود. و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است.

با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به او،  -11

انعقاد قرارداد مبادرت نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون هیچ تشریفات قضایي به نفع کارفرما ضبط مي 

به انعقاد قرارداد نشود، نفر دوم به  شود و حق هیچ گونه اعتراضي ندارد. در صورتي که برنده مناقصه در مهلت پیش بیني شده، حاضر

عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمین شرکت او هم 

 به نفع کارفرما ضبط مي شود مناقصه تجدید خواهد شد.

 در مناقصه نفرات بعدی، بالفاصله مسترد مي شود. مناقصه، تضمین شرکتپس از تعیین نفرات اول و دوم  -12

نشاني پیشنهاد دهنده همان است که در پشت پاکت مناقصه ذکر شده و هر گونه مكاتبه ای که به نشاني مذکور ارسال شود ابالغ  -13

 اطالع داده شده باشد.شده تلقي خواهد گردید مگر آنكه هر گونه تغییری در نشاني قباًل و به صورت کتبي به دستگاه مناقصه گزار 



 

 

 20 از   10صفحه

 عمومی اسناد مناقصه                                      

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر
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 سایر اطالعات و شرایط مناقصه در اسناد مندرج است. -14

 پیشنهاد دهنده باید در کلیه مكاتبات خود به موضوع مناقصه اشاره نماید. -15

  

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز                        نام و امضاي دستگاه مناقصه گزار              

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                                                                                                                  

 تاریخ:         /        /          :          /      /                                                               تاریخ                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 20 از   11صفحه

 عمومی اسناد مناقصه                                      

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر

 

 
 

 

V2.00 

 
 بسمه تعالی                                                                        

 دولتی در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالتتعهد نامه پیشنهاد دهنده 

 22/10/1337مورخ 

                                  پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر بیمه عمر و حوادث گروهی مربوط به مناقصه:

ع ـــون منـــذکور در قانـــنمایـد کـه مشـمول ممنوعیـت ماین پیشـنهاد دهنـده بـا امضـاء ذیـل ایـن ورقـه بدینوسـیله تائیـد مـي 

ــه اثبــات برســد،  1337داخله کارمنــدان دولــت در معــامالت دولتــي مصــوب دی مــاه ـــــم نمیباشــد و چنانچــه خــالف ایــن موضــوع ب

ضـبط نمایـد کارفرما یا مناقصه گزار حـق دارد کـه پیشـنهاد ارائـه شـده بـرای مناقصـه فـوو را مـردود و تضـمین شـرکت در مناقصـه را 

. 

ــین قب ـــهمچن ـــول و تـ ــوان ـ ــوو تشــخیص داده شــود و بعن ــده مناقصــه ف ــده برن ــن پیشــنهاد دهن ــاه ای ــه هرگ ــردد ک ــي گ أیید م

ارات فــوو در خــالل مــدت پیمــان ) تـا تحویــل موقــت ( باثبــات برســد یــا ــــالف اظهـــانكار پیمــان مربــوط را امضــاء نمایــد و خـــپیم

وعیت مـذکور در قـانون فـوو هسـتند در ایـن پیمـان سـهیم و ذینفـع نمایـد و یـا قسـمتي از کـار ـــچنانچه افرادی را که مشـمول ممن

را بــه آنهــا محــول کنــد کارفرمــا حــق خواهــد داشــت کــه قــرارداد را فســخ و ضــمانتنامه انجــام تعهــدات پیمانكــار را ضــبط و خســارات 

تعیــین میــزان خســارات وارده بــه تشــخیص کارفرمــا مــي  وارده در اثــر فســخ پیمــان و تــأخیر اجــرای کــار را از امــوال او اخــذ نمایــد.

ابات در دسـتگاه دولـت ـــباشد . این پیشنهاد دهنـده متعهـد مـي شـود چنانچـه در حـین اجـرای پیمـان بـه دلیـل تغییـرات و یـا انتص

را فســخ نمــوده و ول قــانون مزبــور گــردد و مراتــب را بالفاصــله بــه اطــالع کارفرمــا نرســاند نــه تنهــا کارفرمــا حــق دارد پیمــان ــــمشم

ــ ــای مرب ــمانتنامه ه ــه خسـض ــد، بلك ــبط نمای ـــوط را ض ــز بنـ ــار را نی ــرای ک ــأخیر در اج ــا ت ــان و ی ــخ پیم ــي از فس ـــارات ناش ــه ـ ا ب

ـــتشخی ــن پیشنهـ ــافاً ای ــود . مض ــد نم ــده وصــول خواه ــن پیشــنهاد دهن ــوال ای ــود از ام ـــص خ ـــاد دهنـ ــر ـ ــه ب ــدارد ک ــالم می ده اع

 قانون فوو آگاهي کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه مي باشد. مجازاتهای مترتب بر متخلفین از

 نام پیشنهاد دهنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . .           تاریخ :     /    /                                     

 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . : .نام و نام خانوادگي و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده 

 

                            

 



 

 

 20 از   12صفحه

 عمومی اسناد مناقصه                                      

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر
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 بسمه تعالی                                                                        

 ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه  و پیمانتعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت هاي 
 

                                  پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر بیمه عمر و حوادث گروهی مربوط به مناقصه :  

 

ل ــده اطالع کامــان دهنــنش ،رین اوراوــده در آخــاد دهنــاز این پیشنهــاء مجــر و امضــي نماید که مهــأیید مــوسیله تــبدین -الف

وبات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور کلي اسناد و مدارک نامبرده ــوانین، مصــــن قــده از متــاد دهنــن پیشنهــای

 شده در بند ج ذیل میباشد .

ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن « ج»موضوع بند  همچنین بدینوسیله تأیید مي نماید که اسناد و مدارک -ب

سئولیتهای الزم و  شنهاد دهنده بوده، تمامي م صه و پیمان، مورد قبول این پی شده در آنها در ارتباط با این مناق نیز و مفاد و ترتیبات مقرر 

 عهد مي شود .اجرای کامل آنها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و ت

 مطابق جدول پیوست بوده است. فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پیمان -ج

 

    نام پیشنهاد دهنده :

 تاریخ:      /     / 

 نام و نام خانوادگي و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

ـاتب مشروح در این فــرم وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشي از پیمان و مناقصه ، مورد تأیید و قبول اط با تكالیف و ــرم در ارتبـ

 این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد .

 نام و امضای کارفرما ) در پیمان (                              نام و امضای مناقصه گزار ) در مناقصه (    

 

 

 



 

 

 20 از   13صفحه

 عمومی اسناد مناقصه                                      

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر
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 برگ پیشنهاد قیمت          

وتنامه شرکت در ــدرجات دعــامضاء کننده زیر پس از بررسي و آگاهي کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و من      

ای ــقیمتهادیر و ـرست مقـرائي، فهـي اجــرایط خصوصي مناقصه و پیمان، مشخصات فني عمومي نقشه های کلي و تفصیلــمناقصه، ش

ومي مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان ـبرآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عم

پرسنل شرکت توسعه، عمران و  بیمه عمر و حوادث گروهیدر معامالت دولتي و بطور کلي تمامي مدارک و اسناد 

پس از بازدید از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد     مدیریت منطقه گل گهر

 مناقصه پیشنهاد مي نمایم که :

 مناقصه و دارک ـاد و مـرایط و مشخصات مندرج در اسنــاس شـاس رــوو را بــاقصه فـوع منـوضـات مــعملی -1

 پیمان به مبلغ
 )به حروف(

 .دهمریال انجام 
 )به عدد(

ـــود تعهــد مي نمــایم کــه :  چنــانچــه -2 ــــه انتخــاب ش ــده منــاقص ـــنهــاد مورد قبول قرارگیرد و بعنوان برن  این پیش

ام ــمین انجــراه تضــوده و همـدارک مناقصه امضاء نمــاد و مـدرج در اسنــراتب منـراساس مــان را بــاد و مدارک پیمــالف ـ اسن 

 خ ابالغ بعنوان برنده مناقصه ) باستثنای روزهای تعطیل ( تسلیم نمایم .ــمدت هفت روز از تاریداکثر ظرف ــتعهدات ح

 ائم اسناد و مدارک مناقصه جزو الینفك این پیشنهاد محسوب مي شود .ـایم که کلیه ضمــأیید مي نمــت -3

 ندارد . اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامي برای واگذاری کار به هر یك از پیشنهادها -4

ان و تسلیم تضمین اجرای ــــه پیمـادلــاء و مبــد به امضــور تعهــــه و به منظــاقصــرکت در منـش رــمیوان ضــت عنـتح -5

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام . 10تعهد، تضمین موضوع بند 

 نام پیشنهاد دهنده :تاریخ :       /   /                                                     

 هندهو تعهدآور و مهر پیشنهاد د نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز

   



 

 عمومی اسناد مناقصه

 20 از   14صفحه

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر

 
 

V2.00 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 

 

 

 نمونه فرم ضمانتنامه ها و   بیمه نامه ها
 

 



 

 عمومی اسناد مناقصه

 20 از   15صفحه

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر

 
 

V2.00 



 

 عمومی اسناد مناقصه

 20 از   16صفحه

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر

 
 

V2.00 



 

 عمومی اسناد مناقصه

 20 از   17صفحه

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر

 
 

V2.00 



 

 عمومی اسناد مناقصه

 20 از   18صفحه

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر

 
 

V2.00 

 



 

 عمومی اسناد مناقصه

 20 از   19صفحه

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر

 
 

V2.00 

 بسمه تعالی

 هانمونه فرم بیمه نامه ها، کار

                                  پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر بیمه عمر و حوادث گروهی موضوع مناقصه :

 

 

ــ ــوان برن ــه بعن ــه چنانچ ــد ک ــي نمای ــد م ــیله تأیی ــه بدینوس ــن ورق ــل ای ــاء ذی ــا امض ــده ب ــنهاد دهن ــن پیش ده مناقصــه ـای

ـــ ـــردد در م ـــاب گ ـــوو انتخ ــــف ـــرارداد، آن قســـمت ازعملی ـــد ق ــــوقع عق ـــرارداد مناقصـــه ـات م ـــه در وضوع ق ـــور را بطوریك مزب

شـــرایط عمـــومي پیمـــان پـــیش بینـــي شـــده اســـت در مقابـــل خطـــرات احتمـــالي مربـــوط بـــه  21شـــرایط مناقصـــه و مـــاده 

 ر بیمه نماید .ـول کارفرما بشرح زیـه مورد قبـزدیكي از شرکتهای بیمــاجرای عملیات، ن

 بیمههزینه    مبلغ کل مورد بیمه  حوادث موضوع بیمه  عملیات موضوع بیمه

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ــت  ــل ودر پاک ــره تكمی ــیز و غی ــه و فرانش ــر  بیم ــل از ن ــالع کام ــا اط ــذکر ب ــوو ال ــدول ف ــه ج ــد ک ــي نمای ــد م ــمناً تأیی ض

 ب تسلیم شده است .

ه ـوط تنظـــیم و تســـلیم گـــردد و چنانچــــــــامه مربـــــأیید مـــي شـــود در موقـــع مبادلـــه قـــرارداد بیمـــه نــــــهمچنـــین ت

ــت ــر عل ــا ه ــه ی ــریفات بیم ــت تش ــه  بعل ــف ب ــرارداد مكل ــه ق ــس از مبادل ــاه پ ــه م ــداکثر س ــا ح ــود ت ــر نش ــر میس ــن ام ــر ای دیگ

ــــتســـلیم بیمـــه ن ـــوده و در صـ ــــوط ب ــــامه مرب ــــورت تـ ـــاده ـ ـــي مطـــابق م شـــرایط عمـــومي  22أخیر آنگـــاه دســـتگاه اجرائ

یدکـــه بـــه نما واهد نمـــود و البتـــه چنانچـــه در ایـــن خـــالل حـــواد  ســـویي پیشـــامدـپیمـــان راســـاً در ایـــن مـــورد اقـــدام خـــ

 د .شمسئول خسارات ناشیه مي با عملیات انجام شده آسـیب واردنمایداین پـیـشنهاد دهـنده

 نام پیشنهاد دهنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            تاریخ :     /   /        

نام و نام خانوادگي و سمت و مهر و امضا پیشنهاد 



 

V2.00 

 

 عمومی اسناد مناقصه

 20 از   20صفحه

پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل  بیمه عمر و حوادث گروهی

                                  گهر

 

 

  

 

 یس قراردادپیش نو
 



 

 
 منطقه گل گهر تیریشرکت توسعه عمران و مد

 

 

 

 :بیمه گر
 

 

 

 

 موضوع:
 

و شرکت های  عمران و مدیریت منطقه گل گهر ،پرسنل شرکت توسعه قرارداد بیمه عمر و حوادث گروهی

 زیر مجموعه

 



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   2صفحه

 

 

 قرارداد
 

 

 

 

 

 

 

 



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   3صفحه

 

 عنوان طرح :  

 شماره طرح :  

 عنوان پروژه : قرارداد بیمه عمر و حوادث گروهی پرسنل شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل 

                                                                               و شرکت های زیرمجموعه گهر

 منطقه گل گهر تیریعمران و مد ،شرکت توسعه عنوان دستگاه اجرایی: 

 بیمه میهنشرکت :نام بیمه گر

 سایر منابع               درآمد عمومی                         غیرعمرانی               نوع اعتبار :

 تاریخ پیمان :                        شماره پیمان:

 سیرجانشهرستان :                کرماناستان محل اجرا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   4صفحه

 

 

ایـن موافقتنـامه بـه همـراه شرایط عمومی و دیگر مدارك الحاقی آن یك مجموعه غیر قابل تفكیك است 

منطقه گل گهر به شماره  تیریبین شرکت توسعه عمران و مد ................... تاریخ و پیمان نامیده می شـود، در

 محسن آرش انیآقا یندگیبا نما 411478576577یو کد اقتصاد 14004856874یو شناسه مل 3790ثبت

بیمه گذار ( که در این پیمان رهیمد ئتیه سی)رئمصطفی عبداللهی   ی( و آقاو عضو هیئت مدیره رعاملی)مد

به شماره ملی   ............................. به نمایندگی ............................شرکت نامیده می شود، از یك سو، 

شود ، ازسوی دیگر طبق  یخوانده م بیمه گر مانیپ نیپس در ا نیکه از ا ....................نام پدر  .........................

 می گردد. وشرایطی که دراسناد ومدارك این پیمان درج شده است، منعقد رراتمق

 

ار که جزو ذو درخواست کتبی بیمه گ 1316این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 

و مورد توافق طرفین است همچنین دارای دو م گردیده ار تنظیذالینفك بیمه نامه است بین بیمه گر و بیمه گ

 شامل تعداد پرسنل و مشخصات حقوقی می باشد. پیوست

تعاریف و اصطالحات این بیمه نامه صرف نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشد با مفاهیم زیر استفاده می 

 شود. 

  



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   5صفحه

 

 کلیات –فصل اول 

 : بیمه گر:1ماده 

ا طبق شرایط که جبران خسارت و یا پرداخت غرامت ناشی از حوادث تعیین شده ر ........................شرکت 

 به عهده میگیرد. مقرر در بیمه نامه

 ار: ذ: بیمه گ2ماده 

عمران و مدیریت منطقه گل گهر، که شخصیت حقوقی آن برای بیمه گر محرز گردیده و متعهد  ،شرکت توسعه

 پرداخت حق بیمه قرارداد در وجه بیمه گر و انجام سایر وظایف تعیین شده در بیمه نامه می باشد.

 : بیمه شدگان:3ماده 

از سوی بیمه گزار می گردند و عبارتند از: کلیه کارکنان شاغل بیمه گزار که مشمول پرداخت کسور بیمه 

 کسور آنان ماهانه توسط بیمه گذار پرداخت می گردد.

سال تمام تحت پوشش بیمه عمر و از   70بیمه شدگان این قرارداد از بدو تولد به باال و تا سن  – تبصره یك

مگر آنكه در شرایط خصوصی توافق دیگری  باشند، سال تمام تحت پوشش بیمه حادثه می 75بدو تولد تا سن 

 انجام شده باشد.

 از کل کارکنان بیمه گزار بایستی تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند. 70حداقل %  –تبصره دو 

به انتخاب خود از تعدادی متقاضی  روز پس از دریافت لیست بیمه، 10حداکثر تا  بیمه گر میتواند –تبصره سه 

كی به عمل آورده و متعاقباً در رد و قبول و همچنین تائید پوشش بیمه ای بعضی از آنان با بیمه معاینات پزش

 اضافه نرخ پزشكی مختار است.

شرط پرداخت حق بیمه از طرف نمایند ببیمه شدگانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می -تبصره چهار

 قبل از شروع مرخصی مذکور ،کماکان می توانند پوشش بیمه ای خود را ادامه دهند. ارذبیمه گ

 : موضوع قرارداد: 4ماده 



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   6صفحه

 

بیماری و حادثه(  –عبارت است از پوشش بیمه ای کلیه بیمه شدگان در مقابل خطر فوت به هر علت ) طبیعی 

شدگان در اثر حادثه تحت پوشش این کلی یا جزئی( بیمه نقص عضو یا از کارافتادگی دائم )و بیمه فوت و 

 بیمه نامه و بر اساس شرایط مقرر در این قرارداد.

 : حق بیمه:5ماده 

ار موظف است طبق شرایط مندرج در بیمه نامه و یا شرایط خصوصی آن به ذحق بیمه وجهی است که بیمه گ

 بیمه گر بپردازد.

 : سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه:6ماده 

یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات سرمایه بیمه و 

 ار بپردازد.ذمشمول بیمه طبق شرایط بیمه نامه به بیمه گ

 : حادثه: 7ماده 

حادثه موضوع این بیمه نامه، هر واقعه ناگهانی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر 

 ضو، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.به جرح،  نقص ع

 نقص عضو یا از کارافتادگی دائم )کلی یا جزئی(: – 8ماده 

کلی یا جزئی( قطع، تغییر شكل و یا ازدست دادن توانایی انجام کار نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ) منظور از

به وجود می آید و حداکثر تا دوسال بعد عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه 

 از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی می باشد.

 خطرات بیمه شده: – 9ماده 

تامین غرامت مورد تعهد از سوی بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه شامل 

ت ناشی از موارد زیر جزو تعهدات بیمه گر محسوب و همچنین خسارت یا غرام 4تحقق خطرات موضوع ماده 

 می شود:

 غرق شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید –الف 

 اه زخم و گزیدگییابتال به هاری، کزاز، س –ب 



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   7صفحه

 

 دفاع مشروع بیمه شده –ج 

 اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه –د 

 سقوط از ارتفاع_ه

 _آسیب ناشی از حوادث رانندگی به صورت عابر پیاده یا سرنشین وسایل نقلیه)هوایی سوانح رانندگی)-و

 دریایی( در داخل و خارج از کشور _زمینی

 طوفان و...( -زلزله-هرگونه بالیای طبیعی)سیل-ز

 انفجار)انفجار معدن و انفجار حاصل از عملیات تروریستی(-ح

 حرفه ایحوادث ناشی از ورزش های -ط

 برق گرفتگی و سوختگی-ی

 

 قبل از انقضاء سال اول بیمه ای در اثر بیماری هایی که منشاء قبلی داشته فوت بیمه شده در :یك تبصره

 DB5جراحی   دیابت، بیماری های قلبی، اسكولیوز، صرع مقاوم به درمان، سرطان، شامل: انواع پیوند اعضاء،

بستریهای طوالنی  کاشت حلزون، مسمومین، ،%35سوختگی باالی  برای بیماران پارکینسون و دیستونی،

ماه دوره  3، دارای ، هپاتیت، هموفیلی و ایدزMS، دیالیز، تاالسمی، بیماریهای روانی مدت در بخشهای ویژه،

 انتظار  می باشند.

روزه  20وره انتظار )با تایید سازمان بهداشت جهانی( نظیر کرونا، دبیماریهای اپیدمی و مزمن تبصره دو: برای 

 در نظر گرفته شده است.

  



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   8صفحه

 

 ارذوظائف و تعهدات بیمه گ –فصل دوم 

 اصل حسن نیت: 10ماده 

ار و بیمه گر مكلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر کلیه اطالعات راجع به ذبیمه گ

بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از ار و ذموضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند اگر بیمه گ

اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمداً برخالف واقع اظهار بنمایند، بیمه نامه باطل و بی اثر خواهد بود ولو 

مطلبی که کتمان شده یا برخالف واقع اظهار شده هیچ گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این 

پرداختی حتی بیمه گزار مسترد نخواهد شد، بلكه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را صورت نه فقط وجوه 

ار در طول مدت اعتبار بیمه نامه و یا هنگام بروز خسارت به عمد ذنیز مطالبه نماید. همچنین چنانچه بیمه گ

منزله عدم رعایت اصل از اظهار مطلبی که موثر بر تعهدات بیمه گر و وظایف بیمه گر باشد خودداری نماید به 

 حسن نیت خواهد بود.

: در قرارداد گروهی در صورتیكه هر یك از بیمه شدگان اظهارات خالف واقع عمدی داشته باشد یك تبصره

 بیمه نامه  نسبت به وی باطل خواهد شد.

 نحوه اعالم اسامی بیمه شدگان: -11ماده 

روز پس از شروع قرارداد لیست اسامی و  30بیمه گزار موظف است هنگام عقد قرارداد و حداکثر مدت 

مشخصات بیمه شدگان را مطابق با اطالعات مورد نظر بیمه گر ارسال نماید و همچنین این لیست را از طریق 

هی است هرگونه جبران پست الكترونیكی رسمی خود به پست الكترونیكی رسمی بیمه گر ارسال نماید. بدی

 خسارت منوط به ارائه لیست و درج نام بیمه شده در لیست مذکور می باشد. 

 اطالعات مورد نیاز بابت تهیه لیست اسامی بیمه شدگان به شرح ذیل می باشد: –تبصره یك 

، تاریخ تولد بیمه شده، نام پدرشماره ردیف که همان شماره بیمه ای بیمه شده می باشد. نام و نام خانوادگی 

ملی هریك از بیمه شدگان مهمترین شاخص، کد پرسنلی، جنسیت بیمه شده، نسبت  روز/ ماه / سال(، کد)

درمورد بیمه نامه هایی که همسر و فرزندان بیمه شده اصلی عضای خانواده یا بیمه شده اصلی )به هریك از ا

 .نیز در گروه بیمه شدگان قرار دارند(



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   9صفحه

 

افرادی که در طول مدت قرارداد میتواند به عداد بیمه شدگان اضافه شوند کارکنان جدید االستخدام  -1-11

از کارافتاده  –بازنشسته  –و انتقالی میباشند و موارد حذف بیمه شدگان عبارتست از بیمه شدگان متوفی 

 مستعفی و اخراجی که رابطه همكاری آنان با بیمه گزار قطع میشود. –

ار یك روز پس از تاریخ ذریخ موثر برای پوشش بیمه ای کارکنان جدید االستخدام یا انتقالی بیمه گتا -2-11

ار در دبیرخانه بیمه گر خواهد بود، چنانچه اعالم تغییرات در تعداد بیمه شدگان ذثبت درخواست کتبی بیمه گ

ه تعهدی در پرداخت غرامات ) افزایش( در طول مدت اعتبار قرارداد بدین روال نباشد، بیمه گر هیچگون

احتمالی این قبیل کارکنان را نخواهد داشت و در مورد حذف بیمه شدگان، زمان موثر همان تاریخ قطع 

 30ار بیش از ذار است مگر آنكه از تاریخ قطع همكاری تا اعالم کتبی بیمه گذهمكاری بیمه شده یا بیمه گ

ار در دبیرخانه بیمه گر ذبیمه تاریخ ثبت نامه بیمه گ روز گذشته باشد که در این صورت مالك محاسبه حق

 است.

 : روش پرداخت حق بیمه:12ماده 

ار و قبول بیمه گر صادر می شود ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات ذبیمه نامه با تقاضای بیمه گ

 پرداخت حق بیمه به ترتیب ذیل می باشد: بابیمه گر 

ار مكلف است حق بیمه ذاین قرارداد بیمه گ 11مطابق با مهلت مقرر در ماده پس از ارائه لیست بیمه شدگان 

قسط یك ماهه در وجه حساب  12ساالنه قرارداد را همزمان با دریافت الحاقیه تعیین تعداد بیمه شدگان طی 

 این قرارداد پرداخت نماید. 13اعالم شده در ماده 

 اریخ انقضای قرارداد می باشد.مهلت تسویه کل حق بیمه حداکثر یك ماه قبل از ت

ار هر یك از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نكند بیمه گر می تواند پس از اعالم بیمه ذبیمه گ

 گزار و در صورت عدم پرداخت از ناحیه ایشان بیمه نامه را فسخ نماید.

 : حق بیمه:13ماده 

 می باشد  ).................( ریال ....................مبلغ کل قرارداد 

و حق بیمه ساالنه هریك از افراده خانواده  ریال..................... )(  کارکنانحق بیمه خالص ساالنه هر یك از 

با  .................... ار موظف است حق بیمه را به شماره حساب ذبیمه گ کهمی باشد  ریال................ )(  شاغل

 .در وجه بیمه گر پرداخت نماید نزد بانك ملت .....................شناسه واریز 



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   10صفحه

 

 می باشد. (2)پیوست شماره  جزئیات تعداد پرسنل مطابق با

در نظر گرفتن کارکنان با  بابت پوشش فوت به هر علت ........................ )( ریالاز حق بیمه ساالنه معادل 

بابت پوشش فوت و نقص عضو دائم و یا از کار افتادگی  ................. )( ریالسال و معادل  36میانگین سنی 

ار موظف است بر اساس تعداد کل بیمه شدگان ذدر اثر حادثه می باشد که بیمه گکارکنان دائم )کلی و جزئی( 

خصوصی روش دیگری توافق در وجه بیمه گر پرداخت نماید. مگر اینكه در شرایط  12آن را مطابق با ماده 

 گردیده باشد.

محاسبه حق بیمه در الحاقیه اضافی و یا کاهشی ناشی از تغییر در تعداد بیمه شدگان به صورت  -تبصره یك

 روز شمار محاسبه می گردد.

تعیین  یهالحاقحق بیمه مربوط به تغییرات ماهانه بیمه شدگان )افزایش و کاهش( که به وسیله  -تبصره دو

 ار تسویه شود.ذمی گردد می بایست حداکثر تا یك ماه قبل از اتمام قرارداد توسط بیمه گ

ار موظف است باقیمانده حق بیمه بیمه شدگانی که فوت می نمایند را پس از فوت آنان ذبیمه گ -تبصره سه

 تثنائات قرارداد(تا سال قرارداد محاسبه و به طور یك جا در وجه بیمه گر پرداخت نماید )به جز اس

هر گونه تغییر در مفاد و شرایط قرارداد در طول مدت اعتبار آن با صدور الحاقیه که جز الینفك  -تبصره چهار

صورت می پذیرد. لذا چنانچه  رار از سوی بیمه گذقرارداد می باشد پس از ارسال درخواست کتبی بیمه گ

ار اعتراضی نسبت به مفاد آن نداشته ذابالغ شود و بیمه گار ذصادر و به بیمه گ رالحاقیه ای از سوی بیمه گ

باشد و مراتب را حداکثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ دریافت آن به صورت مكتوب به بیمه گر اعالم ننموده 

ار پذیرفته شده تلقی می گردد و مفاد آن توسط طرفین الزم االجرا می ذباشد الحاقیه ای از سوی بیمه گ

 باشد.

 ار مقدم بر تعهدات بیمه گر می باشد.ذدر هر صورت انجام تعهدات بیمه گ -نجتبصره پ

  



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   11صفحه

 

 تعهدات بیمه گر -فصل سوم

 :14ماده 

ار در ذار و انجام وظایف و تعهدات از سوی بیمه گذبیمه گر متعهد است در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه گ

دریافت کلیه اسناد و مدارك مثبته مندرج در صورت وقوع هر یك از خطرات مشمول این بیمه نامه پس از 

ار ذار پرداخت می نماید تا بیمه گذسرمایه های موضوع این قرارداد را مطابق ذیل در وجه بیمه گ 16ماده 

 حسب مورد بر اساس فرم ذینفع از سوی بیمه شده در وجه وراث قانونی بیمه شده پرداخت نماید.

ار در اختیار وی به منظور تكثیر ذدرخواست کتبی از سوی بیمه گفرم تعیین ذینفع در صورت  -تبصره یك

 و توزیع بین بیمه شدگان قرار خواهد گرفت و بیمه گر مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

ار به ذینفعان متوفی مندرج در فرم ذینفع ذدر صورت عدم پرداخت حق غرامت از سوی بیمه گ -تبصره دو

 ولیتی نخواهد داشت.وی بیمه گر مسئسرپرست  و

بیماری( هر یك از بیمه شدگان مشمول این بیمه  -طبیعی)پرداخت غرامت در صورت فوت به هر علت -14-1

 ریال 000،000،000.3نامه در مدت اعتبار قرارداد مبلغ 

 بارپرداخت غرامت فوت در اثر حوادث مشمول این بیمه نامه جهت هر یك از بیمه شدگان در مدت اعت-14-2

 ریال 000،000،000.3قرارداد مبلغ 

پرداخت غرامت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم در اثر حوادث مشمول بیمه جهت هر یك از بیمه -14-3

 ریال 000،000،000.3شدگان در مدت اعتبار قرارداد مبلغ 

مبلغ پرداخت غرامت نقص عوض یا از کارفتادگی دائم در اثر حوادث مشمول بیمه ضریبی از -14-4

طبق جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه های حوادث اشخاص در مدت  ریال 000،000،000.3

 اعتبار قرارداد

در صورت بروز فوت در اثر حادثه مشمول بیمه سرمایه مورد تعهد بیمه گر مجموع سرمایه )فوت  -تبصره یك

 خواهد بود. ریال000،000،000،6 دلامع 2-14و  1-14به هر علت و فوت ناشی از حادثه( بندهای 

می  ریال 000،000،000.3مبلغ 4/14و  3/14با احتساب تعهدات بندهای  2/14حداکثر تعهد بند  -تبصره دو

 باشد.



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   12صفحه

 

 اعضای خانواده شاغلینبیماری( هر یك از -طبیعی)پرداخت غرامت در صورت فوت به هر علت -14-5

 ریال 000،000،500،1در مدت اعتبار قرارداد مبلغ  و فرزند( )همسر

 اعضای خانواده شاغلینپرداخت غرامت فوت در اثر حوادث مشمول این بیمه نامه جهت هر یك از -14-6

 ریال 000،000،005،1قرارداد مبلغ  باردر مدت اعت فرزند( )همسر و

پرداخت غرامت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم در اثر حوادث مشمول بیمه جهت هر یك از بیمه -14-7

 ریال 000،000،1.500شدگان در مدت اعتبار قرارداد مبلغ 

پرداخت غرامت نقص عوض یا از کارفتادگی دائم در اثر حوادث مشمول بیمه ضریبی از مبلغ -14-8

ضو مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه های حوادث اشخاص در مدت طبق جدول نقص ع ریال 000،000،1.500

 اعتبار قرارداد

در صورت بروز فوت در اثر حادثه مشمول بیمه سرمایه مورد تعهد بیمه گر مجموع سرمایه )فوت  -تبصره یك

 خواهد بود. ریال000،000،000،3 دلامع 6-14و  5-14به هر علت و فوت ناشی از حادثه( بندهای 

می  ریال 000،000،1.500مبلغ 8/14و  7/14با احتساب تعهدات بندهای  2/14حداکثر تعهد بند  -دو تبصره

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   13صفحه

 

 پرداخت خسارت -فصل چهارم

 : مهلت اعالم خسارت:15ماده 

به محض وقوع حادثه غیر از فوت )نقص عضو( بیمه شده موظف است به پزشك مراجعه و دستورات  -15-1

بعد از تاریخ وقوع حادثه مراتب را کتباً از طریق بیمه  کاری روز 30وی را رعایت نماید و حداکثر ظرف مدت 

 ران خسارت نخواهد داشت.ار به اطالع بیمه گر برساند در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نسبت به جبذگ

از کاری ار باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت سی روز ذدر صورت وقوع فوت بیمه شده، بیمه گ -15-2

تاریخ فوت بیمه شده مراتب را کتباً به اطالع بیمه گر برساند در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نسبت به 

 جبران خسارت نخواهد داشت.

روز مدارك را  30عد از دریافت کلیه مدارك مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت بیمه گر باید ب -15-3

بررسی و نتیجه را اعالم نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دالیل 

 ار اعالم نماید و در صورت قبول خسارت آن را پرداخت نماید.ذبه طور مكتوب به بیمه گ

 مدارك مورد نیاز جهت پرداخت خسارت: -16ماده 

 در صورت فوت -الف

 اصل یا رونوشت برابر اصل مدارك ذیل:

 گواهی فوت، صادره از طرف اداره ثبت احوال و آمار؛-1

 گواهی پزشك قانونی یا آخرین پزشك معالج که در آن علت فوت تعیین شده باشد.-2

 شده باشد؛ )در موارد فوت ناشی از حادثه(گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح تهیه -3

 شناسنامه متوفی؛-4

 کارت ملی متوفی-5

 آخرین حكم کارگزینی و فیش حقوقی ماه قبل از فوت متوفی؛-6

 ار خواهد رسید.ذهر گونه مدارك مورد نیاز مازاد بر موارد فوق حسب مورد کتباً به اطالع بیمه گ-7



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   14صفحه

 

 کارپذیر و متوفی باشد، ارائه کپی شناسنامهدر صورتیكه متوفی از خانواده پرسنل -8

 در صورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم )کلی و جزئی( -ب

 اصل یا رونوشت برابر اصل مدارك ذیل:

 گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصالح تهیه شده باشد؛-1

 گواهی پزشك معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل عالج بودن نقص عضو؛-2

شرح حال و گواهی پذیرش مربوط به اولین مرجع درمانی که پس از وقوع حادثه بیمه شده به آن مراجعه -3

 نموده و مهمور به مهر و امضای پزشك می باشد.

 شناسنامه بیمه شده؛-4

 کارت ملی بیمه شده؛-5

 آخرین فیش حقوقی بیمه شده؛-6

 ار خواهد رسید.ذورد کتباً به اطالع بیمه گهر گونه مدارك مورد نیاز مازاد بر موارد فوق حسب م-7

ار متعهد است در صورت وقوع هر یك از خطرهای مشمول بیمه عمر زمانی و یا حوادث ذبیمه گ -یك تبصره

منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کامل هر یك از بیمه شدگان، حق بیمه مربوط به سال بیمه ای 

 ماید.وی را به طور کامل پرداخت ن

چنانچه بیمه گذار از پرداخت حق بیمه موضوع تبصره یك امتناع نماید بیمه مجاز است که مبلغ -دو تبصره

 مذکور را از محل سرمایه )غرامت( قابل پرداخت کسر نماید.

 :17ماده

وجوهی هرگاه ثابت شود که بیمه شده عمداً بوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارك نادرست اقدام به دریافت 

برای خود نموده است در این حالت نام بیمه شده از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق به دریافت 

 وجوه ایست که تحت هر عنوان بابت غرامت به بیمه شده پرداخت نموده است.

 



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   15صفحه

 

 :18ماده

قرارداد می باشد که حوادث ناشی از رانندگی توسط شخص بیمه شده در صورتی مشمول بیمه حوادث این 

بیمه شده دارای گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده که در آئین نامه و مقررات اداره 

 راهنمایی و رانندگی پیش بینی شده است باشد.

 :19ماده

ر علت( حداکثر سن بیمه شده هنگام وقوع خطر مشمول این قرارداد در مورد بیمه عمر زمانی )فوت به ه

سال تمام پذیرفته می شود، بیمه گر نسبت به کسانی 75سال تمام و در مورد بیمه های حوادث تكمیلی 70

 که سن آنها از سنوات اعالم شده بیشتر باشد هیچگونه تعهدی ندارد.

 :20 ماده

 د ذیل:حق بیمه هایی که بابت قرارداد به بیمه گر پرداخت شده باشد قابل استرداد نبوده مگر در موار

 اشتباه در محاسبه -1

این قرارداد باشدو   3حق بیمه، بیمه شدگانی که سن آنان از محدوده سنی مندرج در تبصره یك ماده -2

 نامبردگان حق بیمه پرداخت شده باشد.

 :21 ماده

هرگونه تغییر در شرایط این قرارداد با توافق طرفین و بوسیله صدور الحاقی که جزء الینفك می باشد انجام 

 واهد گرفت.خ

 خسارت های خارج از تعهدات بیمه گر در پوشش حادثه )استثنائات( :22ماده

 خودکشی و یا اقدام به آن. -1

 صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن شود. -2

 مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و روان گردان -3

 استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشك -4



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   16صفحه

 

 ارتكاب بیمه شده به اعمال محرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن -5

 هر نوع دیسك و یا فتق بیمه شده -6

بیماری و ابتال به جنون بیمه شده مگر آن ابتال به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه نامه  -7

 باشد.

 آتش فشان و فعل و انفعالت هسته ای فعالیت -8

نگام رانندگی دچار حادثه گردد و دارای گواهینامه رانندگی مجاز و متناسب آن چنانچه بیمه شده ه -9

 وسیله نقلیه نباشد.

 : 23ماده

خسارات مربوط به بیمه شدگان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای قابلیت  

 مشخص بوده و پروانه کار دریافت نموده باشند.

 :24ماده 

ظور تسریع در رسیدگی و پرداخت بیمه شدگان، حق تحقیق و بررسی حادثه برای بیمه گر محفوظ می به من

 باشد.

 :  حل اختالف نظر25ماده 

مكان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختالف از طریق اطرفین قرارداد باید اختالف خود را تا حد 

 یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند.مذاکره حل و فصل نشد می توانند از طریق داوری 

 : مدت قرارداد26ماده 

 24شروع و تا ساعت  01/11/4011مورخ   24ساعت که از .است یكسال تمام هجری شمسیمدت این قرارداد 

سال از تاریخ انعقاد قرارداد قابل  3درصورت رضایت طرفین، مدت بیمه تا  یابد.خاتمه می30/10/2014مورخ 

 تمدید خواهد بود.

 

 



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   17صفحه

 

 : 27ماده 

تابع عرف بیمه و قوانین جاری مملكت خواهد  نیامده است در کلیه مواردی که در این قرارداد ذکری به میان

 بود.

 :28ماده 

نسخه که در حكم واحد می باشد تنظیم گردیده و امضاء ماده و تبصره و در پنج   28این قرارداد مشتمل بر 

 و مبادله شده است.

 

   

  
 نمایندگان بیمه گذار

 

 مصطفی عبداللهینام و نام خانوادگی : 

 یس هیئت مدیرهسمت : رئ

 مهر و امضا :

 

 

 

 

 

 محسن آرش نام و نام خانوادگی :

 و عضو هیئت مدیره مدیر عامل سمت :

 مهر و امضا :

 نماینده بیمه گر

 

 ..........................نام و نام خانوادگی : 

 .................نماینده شرکت بیمه سمت : 

 مهر و امضا :

 

 

 

 

 

 

 
 



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   18صفحه

 

  

 

 1پیوست شماره 
آنالیز قیمت



 شماره قرارداد قرارداد 

 پرسنل بیمه عمر و حوادث گروهی

 توسعه عمران و مدیریت منطقه گل  گهرشرکت 

 تاریخ قرارداد

 19 از   19صفحه

 

   

 
 

 2پیوست شماره 
 پرسنلمشخصات 

 

 

 

 

 

 



 حق بیمه ماهانهحق بیمه ساالنه(ریال)سرمایه شرح

3,000,000,000(14-1بند / 14ماده)کارکنان/  غرامت فوت به هر علت

3,000,000,000(14-2بند / 14ماده )کارکنان/  غرامت فوت در اثر حادثه

و 14-3بند / 14ماده )کارکنان/  غرامت نقص عضو یا از کار افتادگی دایم در اثر حادثه

4-14)
3,000,000,000

مبلغ کل حق بیمه برای هر نفر از کار کنان

730(با هر نوع قرارداد کاری) نفر کارکنان730مبلغ کل حق بیمه برای 

1,500,000,000(14-5بند / 14ماده )خانواده/  غرامت فوت به هر علت

1,500,000,000(14-6بند / 14ماده )خانواده/  غرامت فوت در اثر حادثه

 و 14-7بند / 14ماده )خانواده/  غرامت نقص عضو یا از کار افتادگی دایم در اثر حادثه

8-14)
1,500,000,000

مبلغ کل حق بیمه برای هرنفر ازخانواده کارکنان

1,095(با هرنوع قرارداد کاری) نفر اعضای خانواده کارکنان1095مبلغ کل حق بیمه برای 

(ریال)جمع کل 

.تعداد کارکنان شاغل و خانواده آنها براورد میباشد و قطعی نیست

.حق بیمه براساس تعداد اعالمی از سوی دستگاه نظارت خواهد بود

.در صورت وقوع فوت ناشی از حادثه مجموع سرمایه های فوت به هر علت و فوت در اثر حادثه پرداخت خواهد شد

.افزایش نرخ دیه  در ماه های حرام در پیشنهاد  قیمت  از سوی پیمانکار لحاظ گردیده است

جدول قیمت بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شاغل و خانواده 

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر و شرکت های زیر مجموعه

کارکنان

اعضای خانواده کارکنان

.پرداخت حق بیمه به صورت ماهانه می باشد

.به مبالغ فوق مالیات و ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت

. سال می باشد75 سال و در رشته حوادث 70سقف سنی در رشته عمر 


