
 
 بسمه تعالی

 OKDC-TENDER / 9927 شماره مناقصه 
 100پاسارگاد  يخواربار جهت دستگاه حفار تامینه : مربوط ب

 حفاري استوان کیشدستورالعمل شرکت "موضوع :
 "کارفرما نامیده میشود) به پـیشنهاد دهندگـان ( که منبعد در این دستورالعمل شرکت و یا 

 
محرمانه تلقی آن شرایط مناقصه پـیوست و ضمائم دیگـر  همراه با این دستورالعملضروریست  .1

 از کلیه مناقصه گران مورد انتظار میباشد. مناقصه اطالعات افشاءعدم  بر این اساس گـردیده و
و مناقصه را طبق مقررات در  حضورمورد نیاز پـیشنهاد دهندگـان در مناقصه الزم است مدارك  .2

  تسلیم نمایند. به کارفرما ، تهیه ، تکمیل وشرایط مندرج در این دستورالعمل
 تکمیل شده مربوط به دستورالعمل و مدارك ارسالپـس از هر یک از مناقصه گران چـنانچـه  .3

در اسرع وقت به دبیر خانه مراتب را با ذکر علت،  شدند، ضروریستمنصرف  آندر حضور از  ،مناقصه
 بین شمس تبریزي و نفت، جنب بانک شهر، ،ظفرخیابان  ،تهرانکمیسیون معامالت شرکت واقع در 

 و یا ایمیل  26401672، نمابر  26401668 -  71تلفن ، پنجم، طبقه 148پـالك 
 mrahnama@ostovan.com   شرکت در فهرست اسامی  تا همچنان نام آن نمودهعالم ا

 باقی بماند. ،که در مناقصات آتی نیز دعوت خواهند شد ییشرکتها
به موجب این دستورالعمل شرکت کنندگـان می توانند جهت آشنایی بیشتر با محل و شرح کار  .4

، داخلی  0764-4421704از طریق شماره تماس  یپاسخ به سواالت احتمال ایموضوع مناقصه و 
 .ندیحاصل نما ماست مسئول پایگاه کیش/  معینی فر يبا آقا 3403و  3401

د اکه به وسیله پـیشنه هستندمبالغی  ،قیمتهاي پـیشنهادي که مالك بررسی قرار خواهد گـرفت .5
 د.نمیشو اعالمبدون قلم خوردگـی کتبا و دهنده 

هیچـگـونه تصرف و تغییري نباید در اسناد مناقصه صورت گـیرد. در صورت وقوع چـنین امري و یا  -6
 شرکتدر صورت عدم اجراي کامل مفاد و شرایط مناقصه، پـیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و 

حق دارد بدون اینکه نیازي به هر نوع توضیح یا استداللی باشد چـنین  شیاستوان ک يحفار
 ـیشنهادي را مردود بداند.پ

این حق را براي خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادي از پـیشنهادات  شیاستوان ک يحفار شرکت -7
بر  تعهدي مبنی بر این اساسرا رد نماید و به هیچـوجه مقید به قبول پـیشنهاد خاصی نمی باشد و 

 امضاي پـیمان با کمترین قیمت پـیشنهاد شده را ندارد.
 ،دهندگـان به زیان شرکت ه در مراحل مناقصه وقوف حاصل شود که تعدادي از پـیشنهادهرگـا -8

ز دهندگـان ا قیمتهاي پـیشنهادي آنان مردود تلقی میگـردد و اسامی پـیشنهاد ،کرده اند تبانی
الزم متعاقباً انجام خواهد حقوقی در مناقصه حذف و اقدامات  (AVL)فهرست شرکتهاي ذیصالح 

 شد.
به هر علت از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گـردد  شیاستوان ک يحفار شرکتچـنانچـه  -9

 برنده مناقصه حق هیچـگـونه ادعاي جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

 ١ 



 
شرایط، اسناد و مدارك مناقصه، موقعیت و شرایط محل و جمیع جوانب  میبایستپـیشنهاد دهنده  -10

را بدقت مطالعه، بررسی و ارزیابی نموده و در قیمت پـیشنهادي عم از امکانات و تجهیزات موجود ا
 خود ملحوظ و منظور نماید.

قیمت پـیشنهادي به همان ترتیبی که در اسناد و مدارك مناقصه به آنها اشاره شده است شامل کلیه  -11
، هزینه هاي عمومی  مربوط به کاال اعم از قیمت، انبارداري، بارگیري، بارچینی، جابجایی هزینه هاي

 و باالسري و سود و غیره خواهد بود.
دهندگـان باید قبل از تسلیم اسناد و مدارك مناقصه، آنها را دقیقاً مطالعه، بررسی و از  پـیشنهاد -12

ـام مطالعه اسناد و مدارك مناقصه به نظر مفهوم جزء به جزء آنها مطلع گـردند. چـنانچـه هنگ
درخصوص کتبی همزمان با ارسال نامه  میتوانندپـیشنهاد دهنده نکات مبهم وجود داشته باشد 

شماره از طریق  ، ostovan.commrahnama@ کیآدرس پست الکترون بهموضوعات مورد سوال 
 موضوع،  مسئول پایگاه کیش/  معینی فر يآقابا   3403و  3401، داخلی  0764-4421704 تماس 

اطالعات و توضیحاتی بدست آید که در اسناد  آن،چـنانچـه در نتیجه  و نمودهاستفسار سواالت را 
 مراتب کتباً به اطالع استفسار کننده و همچـنین سایر پـیشنهاد ،و مدارك مناقصه منعکس نباشد

 اکتب،یا حذف مطلبی به مدارك مناقصهاضافه  نظر یا تجدیددهندگـان خواهد رسید. هر نوع توضیح 
ضمائم مدارك مناقصه منظور  بعنوانو  گردیدهانجام و طی نامه به نشانی دعوت شدگـان ارسال 

 دهندگـان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعاي . هیچـگـونه استنادي از طرف پـیشنهادشدخواهد 
دهنده به شرایط و احوال کلی و محلی واقف نبوده است و هیچـگـونه  بعدي به دلیل اینکه پـیشنهاد

تعذر به عدم فهم مطالب اسناد و مدارك مناقصه و یا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در آنها 
جه بدیهی است عواقب و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات فوق متو مورد قبول نخواهد بود.

 دهنده خواهد بود. پـیشنهاد
دات را قبل از انقضاء مهلت تسلیم پـیشنها مناقصهنظر در شرایط  شرکت حق تغییر، اصالح و یا تجدید -13

اصالحات فوق طی یک اطالعیه جهت  ،و اگـر چـنین موردي پـیش آید داشتهبراي خود محفوظ 
 کلیه دعوت شدگـان در مناقصه ارسال خواهد شد.

گـان باید به مقررات مربوط به قانون کار، بیمه هاي اجتماعی و آخرین مصوبات و دهند پـیشنهاد -14
ار به کشرح قوانین مربوطه آشنایـی کامل داشته باشند و آنها را رعایت نمایند. در صورت ارائه انجام 

از  یشنا از این قبیلو  و قانونی ، بیمه و سایر کسور دولتی، عوارضپـرداخت مالیات ،برنده مناقصه
  .بعهده برنده مناقصه خواهد بود، اجراي کار

جهت حمل و نقل کاال ر تمام خط هاي متعهد است نسبت به تامین پوشش بیمه نامه برنده مناقصه -15
 به هزینه خود اقدام نماید.ارزش قرارداد،  حداکثر به میزانتا پایگاه کیش و اقالم 

 دهندگـان بابت تهیه و تسلیم پـیشنهادات هزینه هایی را که پـیشنهاد حفاري استوان کیششرکت  -16
 خود متحمل شده اند پـرداخت نمی نماید و مطالبه هرگـونه خسارتی مردود میباشد.

، خواربار تامینخصوص  در خود يسوابق کار ،بایست مشخصات موسسه دهنده می پـیشنهاد -17
 3در طول  یقبل يکارفرماها(اخذ شده از  ارائه خدمات مشابهبراي حسن انجام کار  يها نامهیگواه

 ) 2ه (ضمیم یکنندگان خدمات داخل نیتام -فرم پرسش نامه بررسی منابع را مطابق  )سال گذشته
 تسلیم نماید. در پاکت الفتکمیل و 

 ٢ 
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ه ذکر شده و هر مکاتب مالی هاي فنی وپـیشنهاد دهنده همان است که در صدر برگ هادنشانی پـیشن -18

مذکور ارسال شود ابالغ تلقی خواهد گـردید مگـر آنکه هرگـونه تغییري در نشانی  نشانیاي که به 
    اطالع داده شده باشد. قبالً و بصورت کتبی به دبیرخانه کمیسیون معامالت

 ،به پیشنهاداتی که پس از تاریخ مقرر تحویل شوند و یا بصورت فکس و یا سرگشاده ارسال گردند -19
 شد.ترتیب اثر داده نخواهد 

(قبل از پایان مالی  پیشنهادمربوط به  تپاک(ده) روز پس از گشایش  10برنده مناقصه ظرف مدت  -20
 اعالم خواهد شد.سال جاري) 

مفاد اسناد مناقصه، انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منوط به روئیت صورتهاي با رعایت کلیه شروط و  -21
هکارهاي افزایش ضمانت اجرایی و تقویت آیین نامه را"مالی حسابرسی شده برنده مناقصه طبق 

هیات محترم  09/02/1388ك مورخ  39039/ت26510موضوع تصویب نامه شماره  "حسابرسی
وزیران (در صورت شمول تصویب نامه بر برنده مناقصه) است. بر این اساس مناقصه گران در صورت 

 د.شمول موظف به ارسال تصویر مستندات مربوط در پیشنهاد فنی میباشن
 

   
                       

 دبیرخانه کمیسیون معامالت                                                                  
 حفاري استوان کیش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی
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 OKDC-TENDER / 9927 شماره مناقصه شرایط 
 100پاسارگاد  يخواربار جهت دستگاه حفار تامین: مربوط به : 

خواربار جهت  نی: تام نظر دارد از خدمات شرکتهاي واجد صالحیت جهت  در حفاري استوان کیش شرکت
 امنتخب ب "پـیمانکار"ستفاده کند.  انتخاب شرکت واجد صالحیت بعنوان ا 100پاسارگاد  يدستگاه حفار

حفاري استوان کیش در هر شرکت . شایان ذکر است صورت خواهد گـرفت توجه به شرایط و مقررات ذیل
  صورت در رد یا قبول پیمانکاران مختار خواهد بود.

 مناقصه موضوع -1
مندرج در مطابق با مفاد 100پاسارگاد  يخواربار جهت دستگاه حفار نی: تام موضوع شرح کار عبارتست از

 )1ضمیمه ( و پیشنهاد قیمت شرح کار
 هندگـاند تعهدات پـیشنهاد -2
 دپـیشنهاد دهندگـان متعهد هستند در صورتیکه بعنوان برنده مناقصه انتخاب و قرارداد با ایشان منعق -2-1

ده و تحویل نماینانجام  کارفرمابنحو مطلوب و مورد قبول و رضایت  موضوع مناقصه را شرح کارگـردد، 
 .وي نمایند

اعتبار  ،روز از تاریخ تسلیم پـیشنهاد )نود( 90پـیشنهاد شرکت کنندگـان در مناقصه براي مدت  -2-2
 .داشتخواهد 

کلیه اسناد و مدارك و شرایط این مناقصه و ضمائم  که شامل را خود پـیشنهاد میبایست گران مناقصه -2-3
 (ازکلیه ضمائم و  مهر و امضاء نموده "و مورد قبول است خوانده شد " با قید عبارت میباشدآن 

) را در پاکت 1(ضمیمه شماره مالی  شنهادیپو  )الف(مربوط به موضوع مناقصه را در پاکت ) 7الی  2
به ارزش  ی کهچک معتبر شرکتفقره  کیو ضمانتنامه شرکت در مناقصه در غالب  (ب)

(شصت)  60 خیآن به تار يبر رو یمطلب چگونهیو بدون درج ه الیر) میلیارد سه( 3،000،000،000
را در پاکت (ج)  دهیصادر گرد شیاستوان ک يدر وجه شرکت حفار مدارك لیروز پس از زمان تحو

 ه وجداگان وربط 16/12/1399مورخ شنبه روز  14:00ساعت تا حداکثر کلیه پاکات را و  قرار داده
 يگرددستوحید  ابانیخ تهران، به نشانی شیاستوان ک يدبیرخانه دفتر شرکت حفارسربسته به 

، پنجم، طبقه  1919754941:  یکدپست 5، طبقه 148، پالك  يزیشمس تبر ابانی(ظفر) ، بعد از خ
  تحویل و رسید دریافت نمایند. 1واحد 

 کیارائه  ،از طرف کارفرما ابالغ کارپس از موعد مقرر شرح کار در  لیبا توجه به ضرورت اتمام و تحو -2-4
درصد) کل مبلغ قرارداد بعنوان ضمانت ده  ( %10معادل  یو شرط بانک دیفقره ضمانتنامه بدون ق

مشابه، مطابق با فرم  هاي دوره يبرا دیو قابل تمد قرارداددوره  يانجام کار بنام کارفرما و معتبر برا
سند تضمین توسط پیمانکار الزامیست.  ابالغ کار از طرف کارفرما،پس از ) 6نمونه (ضمیمه شماره 

 انکارمیبه پ همزمان با تسویه حساب نهایی و انجام تعهدات در پایان دوره قرارداد شرح کاراتمام  پس از
 عودت خواهد شد.

حداکثر درصد)  دو( %2روز تقویمی بوده و جریمه هر روز تاخیر معادل )پنج( 5حداکثر زمان تاخیر  -2-5
 درصد) کل ارزش قرارداد میباشد. ده( 10%

شرح کار  مندرج در يمتهایق ستیل ان هر مورد کار ارجاعی در چارچوباست در پایپیمانکار متعهد  -2-6
)، صورتحساب مربوطه را همراه با گزارش پیشرفت کار تهیه و به کارفرما ارائه نماید. 1(ضمیمه شماره 

مورد بررسی قرار گرفته و در صورت  کاريروز  15صورتحسابهاي دریافتی از پیمانکار ظرف مدت 

 ٤ 



 
پس  کاريروز  45ظرف مدت ، نماینده کارفرما مبنی بر انجام خدمات ارائه شده توسط پیمانکار تایید

 .به وي پرداخت میگردداز کسر کسورات قانونی 
 مقررات عمومی - 3
و سایر  2-2به پـیشنهادات ناقص، مبهم، مشروط، فاقد امضاء و پـیشنهاداتی که مغایر با مفاد بند  -3-1

 باشند و یا با مداد نوشته شده و یا مخدوش باشند ترتیب اثـر داده نخواهد شد.شرایط این مناقصه 
هیچـیک از پـیشنهادات واصله قبول شده تلقی نخواهد شد مگـر اینکه اعالم کتبی درباره قبول  -3-2

 دهندگـان ارسال شده باشد. پـیشنهاد برنده مناقصه به وسیله شرکت براي پـیشنهاد
، در صورت سفارش کار به برنده مناقصهتا هنگامیکه قرارداد مربوطه تنظیم، امضاء و مبادله نشده است،  -3-3

برنده مناقصه و کلیه اسناد و مدارك مربوط به این مناقصه به منزله قرارداد معتبر فیمابین پیشنهاد 
 تلقی خواهد شد.

(سه)  3ناقصه تا انعقاد قرارداد حداکثـر به مدت دهندگـان م قیمتهاي تعیین شده از طرف پـیشنهاد -3-4
مندرج در موضوع و کار  مدت قرارداد و اتمام شرحماه و همچـنین پـس از انعقاد قرارداد تا پـایان 

 د ماند.نقرارداد ثـابت و بدون تغییر خواهضمائم 
 .میباشد شش ماه مدت قرارداد و 1400از نیمه فروردین  شروع اجراي موضوع مناقصه -3-5
از نوع و محل اجراي خدمات و سایر اطالعات مورد لزوم جهت شرکت کنندگـان در مناقصه قبال  -3-6

 آگـاهیهاي الزم و کافی کسب نموده اند. بازدید نموده و اجراي موضوع قرارداد
ه کیش رپایگاه پشتیبانی عملیاتی متعلق به خریدار در جزیدر محل شرح کار  تحویل اقالم مرتبط با -3-7

 .میباشد
 و مودهنمطرح  "شرکت کنندگان در مناقصه میتوانند سواالت فنی و قراردادي خود را با کارفرما کتبا -3-8

 نیز ارسال میشود.  قصه گراناتمامی منپاسخها براي  در صورتیکه کارفرما مقتضی بداند
 ، پیشنهاد )1ضمیمه شماره (پیوست  يمتهایق ستیلشرکت کنندگان در مناقصه میبایست بر اساس  -3-9

 . مالی خود را درج نمایند
 به صورت ریالی ارائه شود.  ستیبایقیمتهاي پیشنهادي م -3-10
 .ستیالزام یمال شنهادیدر پ متهایق زیو ر تهایفعال اتیجزئ هیدرج کل -3-11
ر داعالم شده  بر مواردافزون  المیقیکه به تشخیص پیشنهاد دهندگان نیاز به افزایش ادر صورت -3-12

ارفرما کپشتیبانی ت واحد یبایست قبال تایید مدیرباشد، می) 1ضمیمه شماره ( وستیپ يمتهایقلیست 
 قصه گران خواهد رسید.اع کلیه مندر صورت تایید، موضوع به اطال . بدیهیسترا کسب نمایند

 اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد : -3-13
  پیشنهاد قیمتفرم و  شرح کار  1ضمیمه شماره 
  یکنندگان خدمات داخل نیتام -فرم پرسش نامه بررسی منابع  2ضمیمه شماره 
سال  3شده در طول حداقل  خدمات ارائهدر خصوص  یقبل يکارفرماها يها هیدییتا 3ضمیمه شماره 

 گذشته،
 1398لغایت  1395صورتهاي مالی منتهی به پایان سالهاي       4ضمیمه شماره 
 (HSE) زاتیتجه یبازرس مربوط به  یمنیالزامات ا     5ضمیمه شماره 

   انجام کارنمونه ضمانتنامه      6 شماره ضمیمه
 100پاسارگاد  يخواربار جهت دستگاه حفار امینت قرارداد     7 شماره ضمیمه

 ٥ 



 

   1ضمیمه شماره 

  شرح کار و فرم پیشنهاد قیمت
 ) تحویل خواهد شدبامضا و در پاکت ( مهر وتوسط مناقصه گر  پیوستبه شرح 

 2ضمیمه شماره 
 یکنندگان خدمات داخل نیتام -فرم پرسش نامه بررسی منابع 

 تکمیل و در پاکت (الف) تحویل خواهد شدتوسط مناقصه گر  به شرح پیوست

 3ضمیمه شماره 
 سال گذشته، 2شده در طول حداقل  خدمات ارائهدر خصوص  یقبل يکارفرماها يها هیدییتا

 توسط مناقصه گر تهیه و در پاکت (الف) تحویل خواهد شد

 ضمیمه شماره 4

 1398لغایت  1395صورتهاي مالی منتهی به پایان سالهاي  
 خواهد شد لیتحو )الف(و در پاکت  هیتوسط مناقصه گر ته

 5ضمیمه شماره 
 (HSE) زاتیتجه یبازرسمربوط به   یمنیالزامات ا

 خواهد شد لیتوسط مناقصه گر مهر و امضا و در پاکت (الف) تحو پیوستبه شرح 

 6ضمیمه شماره 
 فرم ضمانتنامه انجام کار

 خواهد شد لیتوسط مناقصه گر مهر و امضا و در پاکت (الف) تحو پیوستبه شرح 

 7ضمیمه شماره 
 100پاسارگاد  يخواربار جهت دستگاه حفار نیتام قرارداد

 خواهد شد لیتوسط مناقصه گر مهر و امضا و در پاکت (الف) تحو پیوستبه شرح 
 
 

 ٦ 



درخواست تره بار و لبنیات

دوره 6 ماهه

توضیحات مقدار درخواستی طی 6 ماه  واحــد شـــــرح کاال ردیف

450 تاریخ جدید باشد عدد پنیر سفید پاکتی400گ  پگاه-کاله 1

3500 تاریخ جدید باشد عدد شیر پاکتی کوچک کم چرب  پگاه -کاله 2

3000 تاریخ جدید باشد عدد شیر کاکائوکوچک  پگاه- کاله 3

 تاریخ جدید باشد
1500 عدد شیر پاکتی 1000سی سی کم چرب  پگاه -کاله 4

4000 تاریخ جدید باشد عدد ماست موسیر100گرمی  پگاه- کاله 5

600 تاریخ جدید باشد عدد خامه 200سی سی مدت دار  کاله یا پگاه 6

ایرانی باشد - تاریخ جدید باشد 60 عدد کرم کنجد250گ عقاب 7

800 تاریخ جدید باشد دبه ماست کم چرب دبه اي 2ك  ارژن 8

160 تاریخ جدید باشد کارتن تخم مرغ 9

6000 تاریخ جدید باشد بطر دوغ تک نفره   ارژن- عالیس 10

عقاب 90 شیشه کره بادام زمینی عقاب 11

1000 تاریخ جدید باشد بسته رطب مضافتی درجه 1 12

200 گوشت ایران -آندره کیلو کوکتل پنیري 13

100 گوشت ایران -آندره کیلو کوکتل گوشت 14

120 گوشت ایران -آندره کیلو ژامبون مرغ 90% وزن تغریبی 6500کرم  15

140 گوشت ایران -آندره کیلو ژامبون گوشت 90% وزن تغریبی 6500 گرم  16

مهرام- دلوسه- بیژن 300 عدد سس هزار جزیره 400گ   مهرام -دلوسه 17

مهرام- دلوسه- بیژن 300 عدد سس گوجه فرنگی 400ك دربدار مهرام  18

مهرام- دلوسه- بیژن 300 عدد سس کچاپ تند 400گ بیژن -مهرام دلپذیر 19

همدانیان 150 عدد سس فلفل تند شیشه330گ همدایان 20

مهرام- دلوسه- بیژن 240 عدد سس مایونز شیشه 400گ مهرام 21

بهروز -سمیه 140 عدد کشک شیشه 700گ -بهروز  22

تازه و درجه یک باشد 4000 کیلو گوجه 23

تازه و درجه یک باشد 1000 کیلو کاهو 24

تازه و درجه یک باشد 300 کیلو گل کلم 25

تازه و درجه یک باشد 100 کیلو کرفس سبز 26

تازه و درجه یک باشد 500 کیلو کلم سفید -بنفش هر کدام 27

تازه و درجه یک باشد 400 کیلو فلفل دلمه اي 28

تازه و درجه یک باشد 300 کیلو سیب زمینی 29

تازه و درجه یک باشد 1000 کیلو لیمو ترش 30

تازه و درجه یک باشد 300 کیلو نارنج 31

تازه و درجه یک باشد 240 کیلو لوبیا سبز 32

قیمت (ریال)

جمع قیمت به ریال

Location:P-100صفحه 1 از2



درخواست  تره بار و لبنیات

دوره شش ماه

توضیحات مقدار درخواستی طی 6 ماه  واحــد شـــــرح کاال ردیف

تازه و درجه یک باشد 850 کیلو هویج 33

تازه و درجه یک باشد 3200 کیلو پیاز 34

تازه و درجه یک باشد 1000 کیلو خیار 35

تازه و درجه یک باشد 1200 کیلو بادمجان 36

تازه و درجه یک باشد 120 کیلو فلفل کبابی 37

تازه و درجه یک باشد(از 3 ماه آینده به بعد.) 600 کیلو انگور 38

تازه و درجه یک باشد(از 3 ماه آینده به بعد.) 600 کیلو هلو 39

تازه و درجه یک باشد 250 کیلو کدو سبز 40

تازه و درجه یک باشد 300 کیلو اسفناج 41

تازه و درجه یک باشد 500 کیلو قارچ تازه 42

تازه و درجه یک باشد 80 کیلو زنجبیل 43

تازه و درجه یک باشد 300 کیلو جعفري تازه 44

تازه و درجه یک باشد(از 2 ماه آینده به بعد.) 2500 کیلو هندوانه 45

تازه و درجه یک باشد(از 2 ماه آینده به بعد.) 2000 کیلو خربزه 46

تازه و درجه یک باشد 1000 کیلو پرتقال  47

تازه و درجه یک باشد 200 کیلو کیوي 48

تازه و درجه یک باشد 2000 کیلو موز 49

تازه و درجه یک باشد 600 کیلو سیب زرد 50

تازه و درجه یک باشد 300 کیلو سیب قرمز 51

تازه و درجه یک باشد 300 کیلو گالبی 52

تازه و درجه یک باشد 140 کیلو سیر 53

عقاب 300 عدد حلوا شکري 50گرم عقاب 54

عقاب 150 عدد ارده عقاب 55

شیرن عسل-آشنا-گرجی 5000 عدد کیک تک نفره تانی  56

تازه و درجه یک باشد 80 کیلو آجیل مخلوط چهار مغز درجه یک  57

تازه و درجه یک باشد 20 کیلو انجیر خشک 58

تازه و درجه یک باشد 20 کیلو خرماي پیارم 59

تازه و درجه یک باشد 10 کیلو گشمش  سبز 60

تازه و درجه یک باشد 15 عدد شیره انگور 61

تازه و درجه یک باشد 15 عدد شیره توت 62

تازه و درجه یک باشد 20 کیلو تخمه کدو 63

تازه و درجه یک باشد 10 کیلو مویز 64

تازه و درجه یک باشد 36 بسته بیسکویت کافی جو 65

شگالت ایرانی  تاریخ جدید باشد 300 عدد شکالت هیس شیرین عسل/کیت کت  66

12 تاریخ جدید باشد بسته پشمک لقمه اي  حاج عبداهللا 67

60 تاریخ جدید باشد بسته گز کرمانی  28 درصد 68

قیمت (ریال)

جمع قیمت به ریال

Location:P-100 صفحه 1 از2



درخواست خشکبار
دوره 6 ماه

توضیحات مقدار درخواستی طی 6 ماه  واحــد شـــــرح کاال ردیف

سن ایچ- سان استار-شادلی 1200 عدد آبمیوه پاکتی 1 لیتري  1

سن ایچ- سان استار-شادلی 3750 عدد آبمیوه پاکتی متنوع 2

شل 24 عددي کوکا کوال - پپسی  50 شل نوشابه رژیمی 3

شل 24 عددي کوکا کوال - پپسی  300 شل نوشابه قوطی متنوع 4

شل 24 عددي ایستک -اف اس -هی دي  250 شل ماءالشعیر/ ایستک تلخ و طعم دار   5

شل 6 عددي 2000 شل آبمعدنی 1/5 لیتري 6

شل  12 عددي 2500 شل آبمعدنی 500سی سی 7

گالن 1100 گالن آب گالنی 19 لیتري 8

جوبین-ساقه طالیی 500 بسته بیسکویت پذیرایی 1 کیلویی 9

بسته بندي کوچک استوانه اي 300 عدد  بیسگویت ساقه طالیی  10

سمیه -اصالت -یک و یک 150 بطر آبغوره 330گ 11

سمیه -اصالت -یک و یک 300 بطر آبلیمو 1.5 لیتري  12

وردا 16 گالن سرکه 3 لیتري قرمز / سفید 13

ربیع 180 بطر گالب 1لیتري 14

ربیع 120 شیشه عرق نعناع 1 لیتري 15

ربیع 120 شیشه عرق شاطره 1 لیتري 16

ربیع 120 شیشه عرق بیدمشک 1 لیتري 17

اصالت- یگ ویک -فامیال-تبسم 120 شیشه ترشی بندري700گرمی 18

اصالت- یگ ویک -فامیال-تبسم 800 شیشه ترشی زیتون 700 گرمی  تبسم 19

اصالت- یگ ویک -فامیال-تبسم 96 شیشه ترشی سیر سفید700گرمی 20

اصالت- یگ ویک -فامیال-تبسم 96 شیشه ترشی سیر معمولی700گرمی 21

اصالت- یگ ویک -فامیال-تبسم 96 شیشه ترشی فلفل سبز700 گرمی 22

اصالت- یگ ویک -فامیال-تبسم 96 شیشه ترشی مخلوط700گرمی 23

اصالت- یگ ویک -فامیال-تبسم 600 شیشه خیار شور700گ 24

دلوسه-یک ویک 240 بطر رب انار330گ شیشه 25

روژین-یک ویک-زشک 480 قوطی رب گوجه 1000گ  26

بهار - اویال -الدن-فامیال 72 بطر روغن زیتون شیشه 420 میل 27

بهار - اویال -الدن-فامیال 2500 لیتر روغن مخصوص سرخ کردنی 1 لیتري 28

صفحه 1 از5
قیمت (ریال)

Location:P-100

جمع قیمت به ریال



درخواست خشکبار
دوره 6 ماه

توضیحات مقدار درخواستی طی 6 ماه  واحــد شـــــرح کاال ردیف

1 کیلو آویشن 29

برنج درجه یک ایرانی  2500 کیلو برنج ایرانی  گلستان/هاشمی 30

گلستان -برتر -سبزینه  240 بسته عدس سبز 900گ 31

گلستان -برتر -سبزینه  60 بسته عدس قرمز(دال عدس)900گ  32

گلستان -برتر -سبزینه  120 کیلو جوپرك900گ  33

گلستان -برتر -سبزینه  180 بسته گندم حلیم(گندم شکسته یا بلغور نباشد) 34

گلستان -برتر -سبزینه  72 بسته لوبیا چشم بلبلی900گ  35

گلستان -برتر -سبزینه  72 بسته لوبیا سفید 900گ 36

گلستان -برتر -سبزینه  240 بسته لوبیاچیتی 900گ 37

گلستان -برتر -سبزینه  240 بسته نخود درشت900گ  38

گلستان -برتر -سبزینه  120 بسته نخود لپه900گ  39

10 کیلو لیمو عمانی زرد فله 40

20 کیلو کشمش پلویی 41

یک و یک -برتر- زشک 240 شیشه مرباي شیشه اي متنوع 320گ شیشه اي 42

خوانسار 300 شیشه عسل شیشه 400 گ 43

اصالت- یگ ویک -فامیال-تبسم 12 حلب خیار شور حلب  44

میالد 200 کیلو نبات  دسته چوبی زعفرانی 5 کیلویی 45

پردیس -گلستان 650 بسته شکر بسته 900گرمی 46

پردیس -گلستان 150 کیلو قند  شکسته 47

گلستان-شهرزاد  480 بسته چاي کیسه اي بدون عطر 100 عددي  48

30 500گرمی -گلستان-شهرزاد  عدد چاي500گ گلستان(ساده بدون عطر) 49

تاریخ جدید باشد 360 شیشه قهوه 200 گرمی نسکافه گلد  50

تاریخ جدید باشد 150 قوطی کافی میت 450گرمی نستله 51

تاریخ جدید باشد 120 بسته قهوi اسپرسو 200گ 52

شیلتون-فامیال-یک و یک 800 قوطی کنسرو تن ماهی 180گ 53

یک و یک -دلپذیر-زشک 480 قوطی کنسرو نخود فرنگی420گرمی  54

یک و یک -دلپذیر-زشک 480 قوطی کنسرو ذرت  420 گ 55

یک و یک -دلپذیر-زشک 480 قوطی کنسرو قارچ 420 گ 56

یک و یک -دلپذیر-زشک 480 قوطی کمپوت گیالس 57

تاریخ جدید باشد 150 قوطی کمپوت آنانس 3 کیلویی 58

تازه و درجه یک 30 کیلو آلوچه خورشتی  59

تک -مانا-زر 80 بسته الزانیا 500گ 60

تک -مانا-زر 48 بسته رشته آش 500گ 61

قیمت (ریال)
Location:P-100 صفحه 2 از5

جمع قیمت به ریال



درخواست خشکبار
دوره 6 ماه

توضیحات مقدار درخواستی طی 6 ماه  واحــد شـــــرح کاال ردیف

تک -مانا-زر 200 بسته ماکارونی 700گرمی تک ماکارون 62

تک -مانا-زر 40 بسته ماکارونی شکل دار(متنوع) 63

تک -مانا-زر 48 بسته ورمیشل400گرمی 64

گلستان -برتر -سبزینه  12 کیلو ادویه فله 65

بدون نمک باشد  48 عدد فلفل سیاه (شیشه با فلفل ساب) 66

گلستان -برتر -سبزینه  48 عدد فلفل قرمز(شیشه با فلفل ساب) 67

گلستان -برتر -سبزینه  90 عدد سماق قوطی برتر / سبزینه / گلها 68

گلستان -برتر -سبزینه  30 کیلو زرد چوبه 69

گلستان -برتر -سبزینه  5 کیلو چوب دارچین 70

گلستان -برتر -سبزینه  5 کیلو هل دانه سبز 71

گلستان -برتر -سبزینه  24 عدد بکینگ پودر 72

گلستان -برتر -سبزینه  4 کیلو شوید خشک(فله نباشد بسته بندي ارسال شود) 73

گلستان -برتر -سبزینه  10 کیلو پودر سیر 74

گلستان -برتر -سبزینه  5 کیلو پودر کاري(قوطی سبز)300 گرمی 75

24 قوطی پودر کستر 76

10 کیلو پودر نارگیل 77

فرمند 80 بسته پودر کاکائو فرمند 70گرمی 78

فرمند 240 بسته پودر کرم کارامل فرمند 79

فرمند 800 بسته پودر ژله 100گرمی فرمند انواع رنگ 80

5 کیلو ثعلب 81

تازه و درجه یک 10 کیلو خالل بادام 82

تازه و درجه یک 10 کیلو خالل پسته 83

تازه و درجه یک 100 کیلو مغز گردو  ایرانی  84

گلستان -برتر -سبزینه  8 کیلو زرشک  85

120 2 گرمی قائنات  عدد زعفران بسته بندي 2  گرمی 86

گلستان -برتر -سبزینه  20 کیلو فلفل قرمز کیلویی 87

گلستان -برتر -سبزینه  15 کیلو فلفل سیاه کیلویی 88

6 کیلو نشاسته 89

25 گرمی 4 کیلو نعناع خشک ( بسته بندي) 90

6 کیلو پودر دارجین فله 91

60 بسته مایه خمیر500گ رضوي 92

آرد خوشه باشد  140 کیسه آرد نان لواش کیسه40کیلویی نمره 15 93

آرد نول 12 کیسه آرد سفید 3 صفر 25 کیلویی 94

ترخینه 300 گرمی 50 کیلو آرد سوخاري 95

گلستان -برتر -سبزینه  10 کیلو آرد برنج 400 گرمی کاناز 96

قیمت (ریال)
Location:P-100 صفحه 3 از5

جمع قیمت به ریال



درخواست خشکبار
دوره 6 ماه

توضیحات مقدار درخواستی طی 6 ماه  واحــد شـــــرح کاال ردیف

300 بسته نمک ید دار 1 کیلویی 97

گرمی 500 120 کیلو نمک مخصوص نمکدان 98

گرمی 500 20 عدد تمر هندي100گرمی 99

وردا 60 بطري سرکه سیب کوچک 100

10 تازه و درجه یک باشد کیلو تخم شربتی 101

10 تازه و درجه یک باشد کیلو خاکشیر 102

درجه یک باشد 5000 عدد چنگال یکبار مصرف 103

درجه یک باشد 5000 عدد قاشق  یکبار مصرف 104

درجه یک باشد 8000 عدد کارد یکبار مصرف 105

درجه یک باشد 8000 عدد قاشق چایخوري یکبار مصرف(براي بستنی) 106

درجه یک باشد 3000 عدد ظرف یکبار مصرف ساالدي شفاف دربدار 107

درجه یک باشد 3000 عدد ظرف یکبار مصرف فوم دربدار 108

درجه یک باشد 100000 عدد لیوان یکبار مصرف کاغذي 250سی سی 109

درجه یک باشد 80000 عدد لیوان یکبار مصرف شفاف 250سی سی 110

(jahir)نمونه ارسالی 80 عدد اسکاج اسفنجی سیمی  111

30 رول پارچه تنظیف  112

مهسان 15 عدد تی دسته دار حوله اي 113

15 عدد جارو مویی دسته دار با خاك انداز 114

50 سانتی مهسان 15 عدد تی نخی50 سانتی  115

120 رز مریم جفت دستکش ظرفشویی سایز بزرگ ساق بلند 116

بسته 100 عددي 200 بسته دستکش یکبار مصرف 100تایی التکس 117

5 رول سلفون  رول بزرگ1000متري 118

60 رول فویل آلومینیومی-سایز 30 سانتی 119

65*55 200 کیلو کیسه پالستیکی سفید دسته داربزرگ65*55 120

300 کیلو کیسه زباله بزرگ 120*90 121

60 بسته کیسه فریزر 122

150 عدد ماسک صورت 123

500 بسته کاسه ماست خوري 124

2000 عدد کاله آشپزي (یکبار مصرف) 125

600 کیلو زغال  کباب 126

اوه-گرنگ -اکتیو 360 عدد پاك کننده چند منظوره 127

اوه-گرنگ -اکتیو 240 عدد شیشه پاك کن 128

فقط سافتلن و پرسیل  4 کارتن پودر رختشویی دستی24عددي 129

فقط سافتلن و پرسیل  350 کارتن پودر رختشویی ماشینی24عددي 130

80 عدد اسکاج اسفنجی  131

48 قوطی خشبو کننده   کوچک(AIR BABY) مختلف 132

دلسی 500 جفت حوله  کاغذي دوقلو 133

قیمت (ریال)
Location:P-100 صفحه4 از5

جمع قیمت به ریال



درخواست خشکبار
دوره 6 ماه

توضیحات مقدار درخواستی طی 6 ماه  واحــد شـــــرح کاال ردیف

دلسی 600 جفت دستمال توالت دوقلو 134

دلسی 4200 پاکت دستمال کاغذي 200برگ  دلسی 135

لوکس- سیو 800 عدد صابون حمام قالبی سیو 136

اوه-گرنگ -اکتیو 120 گالن مایع دستشویی4 لیتري 137

اوه-گرنگ -اکتیو 18 گالن مایع سفیدکننده 4 لیتري 138

پریل-دورتو-گلرنگ 600 بطر مایع ظرفشویی 1لیتري 139

دتول 360 بطر محلول ضد عفونی کننده 500سی سی (دتول) 140

fff fff 24 کیلو  finish پودر ماشین ظرفشویی 141

48 عدد پودر رخشا 142

دامستوس 360 لیتر مایع جرمگیر دامستوس 143

اوه-گرنگ -اکتیو 12 لیتر جرمگیر(جوهرنمک) 144

48 عدد مایع لوله باز کن چنته 145

12 بطر مایع ضد عفونی کننده سبزیجات 146

12 عدد جارو مویی دسته بلند 147

12 عدد تی خشک کن  148

گلستان -برتر -سبزینه  12 کیلو کنجد بسته بندي شده 149

ربع 36 شیشه عرق کاسنی 150

گلستان -برتر -سبزینه  24 کیلو جو پوست کنده 151

دورکو 60 بسته ریش تراش یکبار مصرف 5 عددي 152

کرست - سیگنال 60 عدد 50ml خمیر دندان 153

ااورال بی 60 عدد مسواك 154

هد اند شولدر -کلیر 60 عدد 200ml شامپوي سر 155

اکتیو- 60 عدد 250ml شامپو بدن 156

جمع قیمت به ریال

قیمت (ریال)
Location:P-100 صفحه 5 از5



درخواست فریزر
دوره 6  ماهه

توضیحات مقدار درخواستی طی6 ماه  واحــد شـــــرح کاال ردیف

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 1000 کیلو 1 الشه کامل گوسفند

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 750 کیلو ران گوسفندي با استخوان (نر باشد) 2

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 750 کیلو ران گوساله بدون استخوان (نر باشد) 3

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 600 کیلو سردست گوسفندي 4

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 600 کیلو سردست گوساله 5

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 400 کیلو قلوه گاه گوسفندي(نر باشد) 6

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 400 کیلو راسته گوساله(نر باشد) 7

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 2000 کیلو مرغ ایرانی 1500تا1600  گرمی 8

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 1000 کیلو سینه مرغ 9

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 1500 کیلو ران مرغ 200تا250گرمی 10

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 100 کیلو بال مرغ 11

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 800 کیلو ماهی شیر 12

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 250 کیلو ماهی شوریده  500گرمی 13

فقط محصوالت ایرانی تاریخ تولید کمتر از 2 ماه 600 کیلو میگو پاك شده 14

پگاه - کاله -شیر آوران 120 بسته خمیر یوفکا 15

پگاه - کاله -شیر آوران 350 کیلو پنیر پیتزا رنده شده 16

کاله 90 کیلو کره 100 گرمی 17

کاله 15 کیلو کره 50 گرمی 18

کاله 5 کیلو کره 25 گرمی 19

تاریخ جدید  120 بسته پیاز سرخ شده 20

پگاه - کاله -شیر آوران 900 کیلو خالل سیب زمینی منجمد 21

تاریخ جدید  وتازه از برند هاي به روز بازار با بسته بندي استاندارد. 150 کیلو سبزي قورمه 22

تاریخ جدید  وتازه از برند هاي به روز بازار با بسته بندي استاندارد. 120 کیلو سبزي کوکو 23

تاریخ جدید  وتازه از برند هاي به روز بازار با بسته بندي استاندارد. 75 کیلو سبزي آش 24

تاریخ جدید  وتازه از برند هاي به روز بازار با بسته بندي استاندارد. 40 کیلو سبزي قلیه ماهی 25

تاریخ جدید  وتازه از برند هاي به روز بازار با بسته بندي استاندارد. 40 کیلو سبزي پلویی 26

تاریخ جدید  وتازه 5 کیلو 27 روغن شیرینی پزي 

28

29

30

قیمت (ریال)
Location:P-100

جمع قیمت به ریال

صفحه 1 از1



 

  قراردادقرارداد
 100100پاسارگاد پاسارگاد   ييبار جهت دستگاه حفاربار جهت دستگاه حفارخوارخوار  تامینتامین

 
  / /   ش(سهامی خاص)ش(سهامی خاص): شرکت حفاري استوان کی: شرکت حفاري استوان کیخریدارخریدار  فروشندهفروشنده:: ........................................................................
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  قراردادقرارداد
 100100پاسارگاد پاسارگاد   ييبار جهت دستگاه حفاربار جهت دستگاه حفارخوارخوار  تامینتامین

 
  / /   ش(سهامی خاص)ش(سهامی خاص): شرکت حفاري استوان کی: شرکت حفاري استوان کیخریدارخریدار  فروشندهفروشنده:: ........................................................................

 ..........................................................  ::قراردادقراردادشماره شماره 
 

 :فیمـابین ....................در تاریخ :  قرارداداین 
کیش، بلوار  دردفتر اصلی مستقر  به نشانیبه نمایندگی آقاي مرتضی پاکروان نوقابی (سهامی خاص) استوان کیششرکت حفاري 

تهران، خیابان ظفر ، بعد از شمس تبریزي، جنب بانک شهر پالك و دفتر هماهنگی به نشانی  3طبقه اول واحد  A -27ایران ، قطعه 
و  9113که تحت شماره 21-26422355 دورنگارو 021-26421987و شماره تلفن 1919754941کد پستی  هارم و پنجمطبقه چ 148

 وبه ثبت رسیده است منطقه آزاد کیش در اداره ثبت شرکتهاي  411387176319و کد اقتصادي   14000024648با شناسه ملی  
 ورف یک طنامیده می شود) از  "خریدار" قراردادمنبعد در این 
  تلفن مستقیم:  ، .................... همراه: و شماره تلفن........................ی به نشان ..........................دارنده کد ملی  ......................

  در .................  ایی شناسکد و با   ......................ي شماره کد اقتصادمجوز که تحت  ........................دورنگار   و ..........................
به جهات و   از طرف دیگر ،شود ینامیده م "فروشنده" قراردادبه ثبت رسیده است و منبعد در این  شیمنطقه آزاد ک سازمان

  شرایط مشروحه زیر منعقد می گردد:
 .نامیده می شوند "طرف"رداً و منف "طرفین"مجتمعاً  فروشندهو  خریدار قرارداددر این 

 نظر به اینکه :
 5 یال 2 يفاز ها يچاه ها دیتوان تول شیوابسته جهت افزا یبانیو خدمات پشت يدستگاه دکل حفار کیقرارداد اجاره  –الف 

) و یاصل يشرکت نفت و گاز پارس (کارفرما انیم 956-96-35به شماره و حوزه نفتی یلدا  یپارس جنوب يگاز دانیم
 و است دهیبه امضا رس 01/03/1397 خیدر تار اسارگادت گسترش انرژي پشرک

خرید مواد غذایی  از جملهمایل به تامین خدمات پشتیبانی وابسته  در راستاي اجراي قرارداد فوق شیاستوان ک يشرکت حفار -ب
 ه میباشد واز فروشند 100پاسارگاد  يدستگاه حفارجهت کارکنان خود مستقر بر روي و تامین خواربار 

مورد خواربار  نیتامجهت در  و امکانات مناسبتجهیزاتی، مالی و لجستیکی  تواناییکه داراي  می نماید و تأیید اعالم فروشنده – ج
 می باشد و 100پاسارگاد  يدستگاه حفارنیاز 

 یدند، سر موضوعات ذیل به توافق رساز آنجاییکه طرفین بر   -ج 
با آغاز و  فروشندهاز سوي  خریدارمواد غذایی مورد نیاز  نیتامو  فروش ،....................از تاریخ  راردادقلذا با تنظیم و امضاي این 

 ادامه خواهد داشت.  شده تعیینبراي مدت رعایت موارد مورد توافق زیر 
 (شرح کار) قراردادموضوع  -1 ماده

لیست قیمت شامل اقالم مذکور در  100فاري دریایی پاسارگاد مورد نیاز دستگاه حعبارت است از فروش مواد غذایی و مصرفی 
که به صورت هفتگی و بر اساس سفارش خرید صادره از سوي  ) ماه شش( 6براي مدت  1ضمیمه مندرج در  پیشنهادي فروشنده 

 دد.میگردر جزیره کیش تحویل  خریدارعملیاتی متعلق به  در پایگاه پشتیبانیو  تامین توسط فروشندهخریدار 
 افزایش دهد.یا را تا هر میزان کاهش و ) 1ه مضمی(کاالهاي مندرج در جدول  و تعداد و میزان اقالم   : خریدار میتواند1تبصره
معتبر بوده و بر این اساس در تمامی مدت این قرارداد  )2 مهیفروشنده (ضم يشنهادیپ متیق ستیل: نرخهاي مندرج در 2تبصره

 . شدبدون تغییر اعمال خواهند  قرارداد ثابت و مدتدر طول 
 اسناد و ضمائم قرارداد -2ماده 

اسناد و مدارك مشروحه زیر به منزله اجزاء متشکله و جزء الینفک قرارداد حاضر محسوب گردیده و از مستندات آن به شمار 
 می روند: 

 سند قرارداد حاضر -
  یو مصرف ییغذا قالمهاي مربوط به  اجدول نرخشامل  شرح کار 1ضمیمه شماره  -
 مربوط به پیمانکاران HSE ستیز طیو مح یمنیدستورالعمل و الزامات بهداشت، ا 2شماره  ضمیمه -
 فرم ضمانتنامه بانکی مربوط به تضمین انجام تعهدات  3ضمیمه شماره  -
 سایر صورتجلسات و ابالغیه هاي کارفرما و الحاقیه ها -



 

  قراردادقرارداد
 100100پاسارگاد پاسارگاد   ييبار جهت دستگاه حفاربار جهت دستگاه حفارخوارخوار  تامینتامین

 
  / /   ش(سهامی خاص)ش(سهامی خاص): شرکت حفاري استوان کی: شرکت حفاري استوان کیخریدارخریدار  فروشندهفروشنده:: ........................................................................

 ..........................................................  ::قراردادقراردادشماره شماره 
 

 قرارداداعتبار  مدت – 3ماده 
طرفین از معتبر بوده و در صورت رضایت تقویمی  ماه) شش( 6مدت  براي .......................لغایت ................خ از تاری قرارداداین 

 میباشد.مشابه قابل تمدید هاي راي دوره یکدیگر ب
 تعهدات و مسئولیتهاي فروشنده. – 4 -ماده

 از:  تعهدات فروشنده عبارتند
اقالم  و لبنیات ،یشامل میوه و سبزیجات، حبوبات و برنج، انواع گوشت و مواد پروتئین را خریدارکلیه کاالهاي مورد نیاز  -4-1

تهیه و تحویل  ،)1بر اساس جدول (ضمیمه  را با بهترین کیفیت و یا برندهاي انتخابی کارفرما) سوپري (بسته بندي شده
 نماید.نماینده وي 

به  هاو اعالم آن از قطعی شدن لیست اقالم مورد نیازپس  تقویمی روز ظرف مدت پنجفروشنده متعهد است حداکثر  -4-2
پایگاه پشتیبانی عملیاتی متعلق به خریدار در جزیره در محل  به نماینده خریدار تامین و تحویل آنها نسبت به تهیه، وي،

 اقدام نماید.کیش 
به فروشنده  قرارداد نیامضاء ابالفاصله پس از ، باشد یم را دارا آنها یندگینما کهییبرندها ستیفروشنده موظف است ل -4-3

 .دیاعالم نمامتناسباً  قرارداددر دوران  زیآن را ن راتییاعالم و تغ
 افزودن مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابها منوط به ارائه برگه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده می باشد. -4-4
مربوط به  HSE ستیز طیو مح یمنیبهداشت، ا دستورالعمل و الزاماتفروشنده ملزم به رعایت کلیه مفاد مندرج در  -4-5

 میباشد )2(ضمیمه شماره  یو بهداشت یفروشندگان اقالم  غذائ
و و نماینده بهداشت)   HSEنماینده ،( مدیردستگاه ي حفاريسکومستقر بر روي  خریدار نمایندگاندر صورت تشخیص  -4-6

مبنی بر مرجوع ئیس خدمات اردوگاههاي کیش ) همچنین نمایندگان خریدار در پایگاه کیش ( رئیس پایگاه کیش و ر
 ، فروشنده موظف استآنها نمودن اقالم خریداري شده بدالیل انقضاي تاریخ مصرف و یا فاسد و غیر قابل مصرف بودن

 .نماید کسر صورت حساب از را آنهاقیمت  وقبول مرجوعی را  اقالم
کسر از  پسرا  نمودهخریدار تحویل در قبال رسید کتبی ماه  هرکلیه اقالمی که در  متعهد است صورتحسابفروشنده  -4-7

 جهت بررسی و پرداخت خریداراینده ماه تحویل نم همانصورتحساب  درقیمت اقالم مرجوعی و انجام اصالحات مربوطه 
 نماید.

)، 1 مهیضم وستیپ يمتهایق ستیدر چارچوب شرح کار  و ل یهر مورد کار ارجاع انیمتعهد است در پا فروشنده -4-8
ظرف  مانکاریاز پ یافتیدر ي. صورتحسابهادیو به کارفرما ارائه نما هیکار ته شرفتیورتحساب مربوطه را همراه با گزارش پص

بر انجام خدمات ارائه شده توسط  یکارفرما مبن ندهینما دییقرار گرفته و در صورت تا یمورد بررس یمیروز تقو 15مدت 
 .گرددیپرداخت م يبه و یکسر کسورات قانونپس از  یمیروز تقو 45ظرف مدت  مانکار،یپ

 : تعهدات خریدار  5ماده 
 از: تعهدات خریدار عبارتند

 معرفی نماینده خود در جزیره کیش بصورت کتبی      -5-1
م و اقال ارسال لیست اقالم مورد نیاز شامل میوه و سبزیجات ، حبوبات و برنج ، انواع گوشت و مواد پروتینی ، لبنیات     -5-2

 براي تحویل سوپري حداقل پنج روز قبل از تاریخ مورد نیاز
 ) روز شصت( 60 مدت ظرف، ه از فروشنده مربوط به ماه گذشتهاقالم خریداري شد صورتحساب هرخریدار پس از وصول    -5-3

و تسویه آن  تاییدنسبت به  ،مربوطه صحت فاکتور پس از حصول اطمینان ازم و اقدا ،نسبت  به رسیدگی اسنادتقویمی 
 حساب با فروشنده اقدام می نماید.
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 تعهداتدوره و ضمانت انجام  -6ماده 
و  دیبدون ق ضمانتنامهفقره  کیارائه  ابالغ کار از طرف کارفرما،پس از موعد مقرر شرح کار در  لیبا توجه به ضرورت اتمام و تحو

 کی يبعنوان ضمانت انجام کار بنام کارفرما و معتبر برا ................بمیزان  درصد) کل مبلغ قراردادده  ( %10معادل بانکی شرط 
 ابالغ کار از طرف کارفرما،از  قبل )3فرم نمونه (ضمیمه شماره  مطابق بامشابه،  هاي دوره يبرا دیماهه و قابل تمدشش) ( 6 دوره

 مانکاریبه پ تسویه حساب نهایی پس ازانجام تعهدات در پایان دوره قرارداد  پس از سند تضمینتوسط پیمانکار الزامیست. 
 عودت خواهد شد.

 تاخیرات فروشنده و جریمه مربوطه – 7ماده 
(ده درصد) کل  % 10 بمیزان حداکثرو (دو درصد)   %2معادل ریهر روز تاخ مهیبوده و جر یمی(پنج) روز تقو 5 ریحداکثر زمان تاخ

 خواهد بود. 9روز مشمول شرایط فسخ قرارداد مندرج در ماده  5تاخیرات بیش از  .باشدیارزش قرارداد م
 سایر موارد -8ماده 

پیش بینی نشده بر مبناي عرف فروش عمده و تامین خواربار و با مذاکره فی مابین حل و فصل  قراردادسایر مواردي که در این 
 خواهد شد.

 دقراردافسخ و خاتمه دادن به  - 9ماده 
روزه در یکی از موارد زیر که تشخیص آن با خریدار  )ده( 10خریدار حق خواهد داشت طی اخطار کتبی و با ذکر مهلت  -9-1

را فسخ نماید. احراز موارد فسخ به تشخیص خریدار قطعـی بـوده و  قرارداد این بوده و قطعی و غیرقابل اعتراض است
 غیر قابل اعتراض می باشد.

 قرارداداین  7ماده در مندرج  مفاد براساسوشنده در انجام شرح کار مجاز فرتأخیر غیر  -الف
 توسط فروشنده به شخص ثالث بدون اجازه قبلی و کتبی خریدار قراردادواگذاري  -ب        

 ورشکستگی فروشنده -ج 
 دقراردااین  1 ضمیمهخریدار مندرج در  عدم توانائی مالی فروشنده جهت انجام شرح کار مورد نظر -د 
فروشنده و یا شرکاي وي مشمول ممنوعیتهاي قانونی منع مداخله در معامالت دولتی طبق  قوانین جـاري کشـور  -ه 

 باشند.
 توقف و عدم ارائه خدمات در مدت قرارداد بدون اجازه خریدار و بدون بروز حوادث قهري. -و          

 ءواسطه و ارتشا -ز 
 روشنده طبق مفاد و شرایط مندرج در این قرارداد.عدم انجام هریک از تعهدات توسط ف -ح 
 عدم توانایی فروشنده در تامین اقالم و کاالها با کیفیت مناسب -ط

بعد از مهلت تعیین شـده  خریداز دادن سفارشات  خریدار ،براساس یکی از موارد فوق فسخ گردد قرارداددرصورتیکه : 3تبصره 
 نماید. می خودداري  ،قراردادجهت فسخ 

ریدار همچنین عالوه بر اختیارات فوق الذکر بطور مطلق حق خواهد داشت هر زمان که صالح بداند با تسلیم اخطـار خ -9-2
بـه ایـن ترتیـب  قـراردادرا خاتمه دهد. چنانچه  قرارداد، یوجههیچگونه کتبی یک ماهه به فروشنده بدون پرداخت 

از ارائه خدمات بعد از مهلت تعیـین شـده نیز د و فروشنده خریدار مراتب را به فروشنده اعالم خواهد نمو ،خاتمه یابد
. در این صـورت بنحو دیگري مقررکرده باشد را قراردادخاتمه مگر اینکه اخطار،  نمودهخودداري  قراردادجهت خاتمه 

 .خریدار موظف است صورتحساب مواد غذایی تحویل داده شده  تا تاریخ فسخ قرارداد را به فروشنده پرداخت نماید
 ،ادعاي فروشنده که مربوط به زمان اجراي خدمات میشـود ،باال 2- 9به شرح ماده  قرارداددرصورت فسخ و یا خاتمه  -9-3

قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. ضمناً مدارك و اسناد مربوط به اینگونه ادعا میبایستی حداکثر ظرف مدت یـک مـاه 
خریدار تسلیم شود. ولی در هر حال هر گونه ادعاي فروشـنده  از طرف فروشنده رسماً به نماینده قراردادپس از فسخ 
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و یا فسخ آن مطرح گردد قابـل رسـیدگی  قراردادکه به منظور مطالبه ضرر و زیان و خسارات ناشی از خاتمه دادن به 
 نبوده و وجهی از این بابت به وي تعلق نخواهد گرفت. 

خریدار در مورد استفاده نامبرده از سایر حقوق و اختیاراتی کـه هیچ یک از عبارات و مندرجات این ماده به اختیارات  -9-4
 باشد خدشه و خللی وارد نخواهد ساخت.عالوه بر حقوق مذکور در این ماده دارا می

 حوادث قهري غیر مترقبه (فورس ماژور) – 10ماده 

رس ماژور) به تعهدات خود عمل ننماید، به علت بروز حوادث قهري غیر مترقبه (فو قرارداددر صورتیکه هر یک از طرفین  -10-1
در این خصوص مسئولیتی متوجه ایشان نخواهد بود و در چنین شرایطی هیچگونه حقی براي هیچ یک از طرفین جهت 

و یا الزام به انجام تعهدات متقبله  قراردادطرح ادعاي خسارت ناشی از ایجاد صدمه حاصله از حوادث مزبور، تعدیل قیمت 
 گردید. ترقبه (فورس ماژور) ایجاد نخواهدث قهري غیر مدر دوره حواد

حوادث قهري غیر مترقبه (فورس ماژور) به وقایعی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و نظایر آن که وقوع آن ها خارج از اراده  -10-2
را غیر ممکن  دادقرار، کنترل و پیشگیري نباشد و اجراي کارها و خدمات موضوع قابل پیش بینی ،بوده قراردادطرفین 

 اطالق می گردد. ،نماید
روز متوالی به طول انجامد، در آن صورت هر یک از  30چنانچه شرایط حوادث قهري غیر مترقبه (فورس ماژور) بیش از  -10-3

را فسخ  قرارداد) روز پس از مدت مذکور با تسلیم اخطار کتبی، ده( 10حق خواهد داشت در خالل مدت  قراردادطرفین 
 د.نمای

 حل اختالف -11ماده 

همه و هر گونه دعوي و اختالف از هر نظر و ماهیت که ممکن است در ارتباط با اعتبار و اجراي کارها و خدمات، تفسیر  چنانچه در
 بـا مـرتبط نیز در مواردقصور یا اهمال تحت آن و همه نتایج و عواقب ناشی از آنها و ، ، فسخ قرارداد يقرارداد ی وقانون تعهدات
خـود را در تـالش  تمام نهایـت حسن نیتبا  بدوأ طرفین ،بروز نمایداین قرارداد  فیمابین طرفین یاختالف روش پرداختمبلغ و 

ز ابالغ کتبی مدعی به طرف روز ا 45ظرف حداکثر  و چنانچه اختالف بکار گرفتهاز طریق مذاکره  این اختالف حل و فصلراستاي 
ایران  اسالمی ، موضوع از طریق ارجاع و طرح مورد اختالف نزد مراجع صالحه قضایی جمهورينشود حلمذاکره مستقیم  با مقابل

 .خواهد شدحل و فصل  در تهران
 قانون حاکم - 12ماده  

از جمله  قراردادکلیه مفاد مندرج در این  ایران بوده و اسالمی جمهوري قوانین ،قراردادقانون حاکم بر روابط فی مابین طرفین 
 ،و ضمایم آن قرارداداجراي این و بطور کلی همه امور مربوط به الحاقی توافقات ، رداختپشرایط نحوه و  ،تعهدات ،کارشرح 
  .شد خواهد تعبیر و تفسیر ایران اسالمی جمهوري قوانین  تحت
  قراردادنشانی طرفین   -13ماده 

 قراردادنشانی خود را در مدت  قراردادیکی از طرفین می باشد. هرگاه  قراردادبه شرح مندرج در صدر  قراردادنشانی طرفین 
ها و اوراق و تغییر دهد باید موضـوع را کتباً به طرف دیگـر ابالغ نماید تا وقتی که نشانـی جدید اعالم نشـده است، کلیه نـامه

 ی گردد.ها به نشـانی قبلی مشروحه باال ارسال خواهد شد و تمـام آنها ابـالغ شـده تلقـی ماظهارنامه
  قراردادنسخ   -14ماده 

 نسخه، حکم واحد را دارند.  3نسخه تهیه شده و به امضاء طرفین رسیده است و هر  3ماده و  14در  قرارداداین 
 حاضر نموده اند. قراردادطرفین در تأئید مراتب فوق الذکر مبادرت به امضاء 
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 خریدار                                                             فروشنده                   
 شرکت حفاري استوان کیش                                        ................................................      

                                                          
 نوقابی پاکروان خانوادگی: مرتضی نام و نام                                 ......................خانوادگی:  نام و نام   

 مدیره و عضو هیات عامل سمت: مدیر                                                                                       
 

                                                                                          
 عمادي علی محمد : خانوادگی نام و نام                                                                                        

 مدیره هیات رئیس نایب سمت: عضو و                                                                                         
                                                                                            



 

 
 

  
     HHSSEE  ستستییزز  ططییو محو مح  ییمنمنییدستورالعمل بهداشت، ادستورالعمل بهداشت، ا 

 
  : شرکت حفاري استوان کیش(سهامی خاص): شرکت حفاري استوان کیش(سهامی خاص)کارفرما کارفرما     ........................................ پیمانکار :پیمانکار :

  

    

 HSE ستیز طیو مح یمنیبهداشت، ا و الزامات دستورالعمل
 بهداشتی و غذائی اقالم  انفروشندگ

 بسیار و ایرانی یک درجه نوع از بایستی گردد می تامین و تهیه فروشنده توسط که بهداشتی و غذائی مواد نوع - 1
 همچنین و مصرف تاریخ بهداشت، نهپروا ساخت، پروانه معروف، مارك و موجود هاي استاندارد باالترین با مرغوب

 و کند اعالم مردود را اجناس که بود خواهد محق خریدار صورت نماینده این غیر در باشد خریدار تایید مورد
 .نماید اقدام کیفیت با مواد جایگزین کردن به نسبت ساعت 12 زمان مدت ظرف بایست می فروشنده

 روغن فلفل، و سماق سرکه، لیمو، آب گوجه، رب و دورچین بعنوان رماخ و ذرت زیتون، خیارشور، ترشیجات، انواع -2
 یا و دربسته هاي شیشه در کارخانه از ساخت پروانه داراي استاندارد، یک درجه نوع از باید کنسروها و سس زیتون،
 .است ممنوع اکیدا اي فله هاي سس و رب و ترشی ارائه و باشد استاندارد قوطی

 طرف از مدت این طی قرارداد موضوع خدمات تامین نحوه ، دستگاه در غذائی مواد شدن فاسد لاحتما به توجه با -3
 .شد خواهد ابالغ فروشنده به و تعیین خریدار

 مورد آن نوع و کیفیت که نوع مرغوبترین از پیوست اوزان جداول طبق را غذائی اولیه مواد است متعهد فروشنده -4
 گردد نظارت خریدار نماینده طرف از است ممکن زمان هر در که بهداشتی نکات رعایت با باشد خریدار نماینده تأیید
 در غذا شدن فاسد از پیشگیري جهت الزم تجهیزات کلیه که نموده اعالم فروشنده همچنین. نماید تحویل و تهیه
 .نیست پذیرفته اي بهانه هیچ خصوص دراین و داراست را نقل و حمل مدت طول

 گوشت و شود تهیه دستگاه نزدیک شهر رسمی کشتارگاه از )وارداتی غیر( منجمد صورت به باید مصرفی گوشت -5
 .باشد رسمی کشتارگاه مهر به باید ممهور مصرفی

 .باشد کیلو 12 تا 10 بین باید الشه هرنیم وزن و جوان باید مربوطه گوسفند :تبصره     
 و پی گونه هر و دنبه فاقد بایستی گوشت ضمناً بوده نرینه % 100 و ایرانی بومی پشمینه نوع از باید گوسفند گوشت -6

 .باشد شکم درون چربی
 .گردد ارسال و تهیه منجمد و شده بندي بسته خالی شکم کرده پاك صورت به بایستی نیاز مورد مرغ گوشت -7
 باید از این قبیل  و سبزیجات و غالت و حبوبات پروتئینی مواد از اعم آشپزخانه در غذا طبخ براي مصرفی مواد کلیه -8

 به ملزم فروشنده خریدار، نماینده تائید عدم صورت در و گردد استفاده است موجود در منطقه که یک درجه نوع از
 خریدار نماینده توسط که غذا طبخ جهت مصرفی مواد کلیه .خود میباشد هزینه به مصرفی مواد امحاء یا تعویض

 .گردد امحاء و مرجوع ساعت یک کمتر از در بایست می و گرفته قرار استفاد مورد نباید شود نمی تأیید

 



 

 

 6ضمیمه شماره     
 تعهداتانجام  نمونه ضمانتنامه

 مهر و امضا و در پاکت (الف) تحویل خواهد شدتوسط مناقصه گر  به شرح زیر
 تاریخ :

 شماره :
 

..  …………… و . حفاري استوان کیش.. منعقده بین شرکت …………….. .مورخ ……………عطف به قرارداد شماره 
حفاري استوان .. بموجب قرارداد فوق الذکر و در قبال شرکت ……………اجراي تعهداتی که شرکت بدینوسیله این بانک براي 

 نمایدیک از تعهدات ناشیه از قرارداد مذکور تخلف  بعهده دارد متعهد میگـردد در صورتیکه مضمون عنه فوق از اجرا و انجام هرکیش 
تشخیص داده و  حفاري استوان کیشان و جهتی که شرکت .. ریال را بابت این ضمانتنامه به هر عنو…………………تا مبلغ 

مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی بدون اینکه احتیاج به اقدام قانونی و قضائی و یا اثـبات قصور یا صحت و سقم موضوع 
 اید.پـرداخت نم حفاري استوان کیشداشته باشد عندالمطالبه و بالدرنگ در وجه یا حواله کرد شرکت 

براي  حفاري استوان کیش. میباشد و بنابه درخواست شرکت ……………………مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداري 
مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتیکه بانک نتواند یا نخواهد مدت ضمانتنامه را تمدید نماید و یا مضمون عنه 

مدت موقوم نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید بانک متعهد است بدون اینکه  موجبات تمدید را قبل از انقضاي
 .پـرداخت کندحفاري استوان کیش احتیاج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم را در وجه یا حواله کرد شرکت 

 



 

 

 
 )IMS( کپارچهی تیریمد ستمیس

 داخلی) خدمات کنندگانفرم پرسش نامه بررسی منابع (تأمین
 
 کارگاه             آزمایشگاه              شرکت    :شخصیت                                            نام تأمین کننده:  1

2 

  نوع شرکت: 
  سایر   تعاونی      با مسئولیت محدود       سهامی عام         سهامی خاص  

 نوع مالکیت:
  سایر   تحت پوشش      عمومی       دولتی         خصوصی  

 کد اقتصادي:  شماره ثبت:  تاریخ ثبت:  تاریخ تاسیس:  

(فتوکپی برابر اصل مدارك شرکت شامل: آگهی روزنامه رسمی (روزنامه صادره ابتداي تاسیس و آخرین تغییرات، اظهارنامه تاسیس 
  و اساسنامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت ضمیمه گردد.)

 :  / مدیریت  عاملنام مدیر  3

4 

 فعالیت:و شرح  نوع
  
  

5 

 تخصصی مربوط به فعالیت: گواهینامه هايمجوزها و 
 
 

(درصورت دارا بودن هرگونه نمایندگی، تاییدیه از شرکتهاي اصلی و هرگونه مجوز فعالیت و پروانه کار از وزارتخانه، موسسات، 
 بوطه را  ضمیمه فرمائید.)ها و ... ، مدارك مرانجمنها، اتحادیه

6 

 (مشخصات دفتر مرکزي)
  استان :                                                شهر :

 آدرس :
 وب سایت:  تلفن: 
 پست الکترونیکی: فاکس:

 کد پستی :
   صندوق پستی:

7 

 )و کارگاه ها (مشخصات سایر دفاتر
 شهر :           استان :                                 

 آدرس : 
 وب سایت:  تلفن: 
 پست الکترونیکی: فاکس:

 کد پستی :
 صندوق پستی:

8 
  .باشد می ........................پرسنل کلیدي مرتبط با خدمات تعداد 

 پیوست شود) کلیدي (رزومه پرسنل :سوابق عملی و تجربی پرسنل کلیدي

9 
پیوسـت ) را تجهیـزات و ماشـین آالتو  ادوات تسـت ،آزمایشـگاهی شامل امکانات کارگـاهی،( ظرخدمات مورد نسخت افزارهاي مرتبط با 

 نمایید. 
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 )IMS( کپارچهی تیریمد ستمیس

 داخلی) خدمات کنندگانفرم پرسش نامه بررسی منابع (تأمین
 

10 
 نرم افزارهاي تخصصی مورد استفاده در راستاي خدمات مورد نظر به پیوست ارائه شود.

11 
 ، کـار پایـان درخدمات انجام شـده مربوط به   ON LINEنسخ کاغذي / الکترونیکی /  چه  نوع مدارك و مستندات فنی در قالب  

 .به پیوست ارائه گردد) هر گونه مدارك و سوابق مرتبط(ارائه خواهد شد 
 

 □خیر  □ساختار و رویه هاي کنترل کیفیت محصول (خدمات) موجود است؟  بلی  13
 در صورت پاسخ مثبت، مدارك و مستندات مرتبط پیوست گردد.

 □خیر  □بلی    داراي ضمانتنامه کیفیت (گارانتی) و خدمات پس از فروش هستند؟/ خدمات آیا محصوالت  14
 (درصورت پاسخ مثبت، لطفاً مدت هریک را قید فرمائید.) 

15 
(بـا ها، موسسات و شرکتها نیز ثبت گردیـده اسـت؟ آیا آن شرکت در واحدهاي بررسی منابع شرکتهاي وزارت نفت یا دیگر وزارتخانه

 خ، و ارائه هرگونه مدارك موجود)ذکر نام، تاری

16 

 (مدارك مربوطه ضمیمه گردد.)اید. ، و غیره را اخذ نمودهHSE ،ISOهاي مدیریت کیفیت، محیط زیست و آیا گواهینامه
ISO9001 □   

□ ISO14001 
□ OHSAS18001 
□ ISO/TS29001 

17 
 اید؟ذي صالح دریافت نمودهریان خود و یا موسسات گواهینامه و یا حسن انجام کار در خدمات ارائه شده را از مشت آیا
 )در صورت پاسخ مثبت، مدارك و مستندات مرتبط پیوست گردد.(   □خیر  □بلی  

18 
 :(صورتهاي مالی حسابرسی شده) ارائه شود گردش مالی سه سال گذشته

 (مدارك مرتبط پیوست شود) .نماییداستانداردها و روش هاي کاري مدون مورد استفاده در فعالیت هاي خود را ذکر  19

20 

 گردد. ) برگ تایید می2) بند در دو  (20(بیست صحت کلیه مطالب مندرج در این فرم پرسشنامه ، شامل 
 نام و نام خانوادگی مدیرعامل 

 

 تاریخ: امضاء و مهر 
  توجه:
بـه مـدیریت امـور  PDF) و تحت فایـل CDشرده (لطفاً هرگونه کاتالوگ، مشخصات و اطالعات خود را حتی االمکان بصورت لوح ف •

  تحویل نمایید. حقوقی و قراردادها
 مدارك درخواستی در این فرم به همراه هرگونه مدارك و مستندات که بتواند مورد بررسی قرارگیرد بایستی ضمیمه و ممهور به مهـر •

  گردد.  آن شرکت
 بود.  کلیه اطالعات و مدارك ارسالی در این شرکت محفوظ خواهد •
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