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 شرايط عمومي مناقصه
 ( موضوع مناقصه:1

در محلل   آنمشخصات پيوست  نمونه قرارداد و بر اساس از حمل و امحای پسماندهای صنعتی عبارت است 
 –انتهای بلوار مپنا  -ضلع شمالی نيروگاه منتظر قائم  –جاده مالرد  7كيلومتر  –در كرج  واقعكارفرما كارخانه 

 انجام می شود.و برای مدت یک سال شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( 
 
 

 (قبول شرايط مناقصه :2

  ود و شروط باشد، كان لم یكن تلقی شلده  (هر پيشنهادی كه مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قي2-3

 و به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.

 (پيشنهاد مناقصه باید در محل ، روز ، تاریخ و ساعتی كه در آگهی و یا اسناد مناقصه ذكر شده است ، تسليم شود.2-2

الح پيشلنهاد تسلليمی بله هلر     (پس از انقضاء موعد تسليم پيشنهادها  ، هيچگونه پيشنهادی مبنی بر تغيير و اصل 2-1

 عنوان كه باشد ، پذیرفته نخواهد شد.

(كليه مداركی كه اسناد مناقصه را تشكيل می دهد باید بدون پاك شدگی و ميان نویسی تكميل شده و هيچگونله  2-4

 در اسناد مناقصه داده نشود.  یتغيير

 هر گونه تغيير باعث مردود شناخته شدن پيشنهاد گردد.

 

 ائه پيشنهاد :( روش ار3 

ط پيشلنهاد  (كليه اسناد مناقصه باید بطور كامل تكميل گردیده و كليه صفحات آن قبل ازتسلليم پيشلنهاد ، توس ل   1-3

 گردد. مهر و امضاءدهنده 

عنوان پيوست شماره یک  شرایط مناقصه الصلا  شلده اسلت و    ه (فقط پيشنهادی كه روی برگ پيشنهاد قيمت ب1-2

 كت در مناقصه باشد، پذیرفته می شود.همراه با ضمانتنامه شر

و ضلميمه اسلناد   ه فعاليتهای خود را معرفلی  ( پيشنهاد دهنده بایستی تصویر جواز كسب ،  سوابق كاری و هر گون1-1

 مناقصه نماید .

 ( پيشنهاد دهنده باید رأساً از كامل بودن پيشنهاد جهت انجام كارهای موضوع قرارداد اطمينان حاصل كند.1-4
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 :مانت شركت در مناقصه (ض4

ضلمانت  می باشد كه بایستی به صورت  ميليون( ريالپنجاه ) 0505550555تضمين شركت در مناقصه مبلغ -4-3

 گردد. كارفرماچک تضمينی در وجه شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( تسليم نامه بانكی یا 

          حسلن اجلرای مفلاد پيشلنهاد شلركت در مناقصله        تضمين شركت در مناقصه به منظور حصلول اطمينلان از  -4-3-3

این تضمين بلرای ملدت اعتبلار     . و اجرای تعهداتی كه به وسيله پيشنهاد دهنده در مورد امضای قرارداد شده می باشد

ف پيشلنهاد دهنلده از امضلای قلرارداد ، ضلمانتنامه      پيشنهادها بوسيله كارفرما  نگهداری خواهد شد و در صورت تخل ل 

ضبط و وصول خواهد شد و پيشنهاد دهنده حق هيچگونه ادعلا و اعتراضلی در    كارفرماركت در مناقصه وی از سوی ش

 این رابطه نخواهد داشت.

ضمانتنامه پيشنهاد دهنده ای كه در مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای قرارداد و تسلليم ضلمانتنامه   -4-2

 د( بوسيله كارفرما  نگهداری خواهد شد.انجام تعهدات ) هر كدام مؤخر باش

می گيرد نيز تلا  شنهاد آنان در مرتبه دوم قرار سپرده و یا ضمانتنامه شركت در مناقصه پيشنهاد دهنده ای كه پي-4-1 

امضای قرارداد نگهداری خواهد شد و پس از آن ضمانتنامه شركت در مناقصه افراد سوم به بعد آزاد و به آنهلا مسلترد   

 .می گردد

برنده مناقصه ملزم است ظرف مد ت هفت روز پس از ابالغ كتبی در شركت كارفرما حاضر و قرارداد مربوطله را   -4-4

امضاء نماید ؛ در غير این صورت سپرده شركت در مناقصه او به نفع شلركت مهندسلی و سلاخت ژنراتلور مپنا)پلارس(      

 ی نسبت به آن نخواهد داشت. ضبط خواهد شد و برنده مذكور حق هيچگونه اعتراض و اد عای

در چنين موردی با رعایت آیين نامه معامالت شركت ، نفر دوم به عنوان برنده اعلالم و در صلورتی كله نفلر دوم بله      

 شرحی كه در مورد نفر اول گذشت حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نيز ضبط خواهد شد.  

 

 :( اسناد مناقصه0

 : ح زیر می باشداسناد مناقصه به شر-5-3

 . شرایط عمومی مناقصه و پيوستهای آن -الف

 . حتماً به آن توجه شود()و پيوست های آن  نمونه قرارداد  -ب
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 فرم شناسه تأمين كنندگان. -ج

 كليه اطالعات و مشخصاتی كه باید به وسيله پيشنهاد دهنده تهيه و تسليم شود به زبان فارسی خواهد بود.-5-2

 جداگانه قرارداده شود: A4پاكتهای سايز قصه بایستی به ترتيب زیر در اسناد منا -5-1

 :"الف  "پاكت  -5-1-3

متقاضی ابتدا بایستی سپرده شركت در مناقصه را به واحد مالی شركت كارفرما تحویل نموده و رسليد دریافلت نمایلد .    

پاكلت  د خود نگهداشته و كپلی آن را در  سپس از روی رسيد اقدام به گرفتن یک برگ كپی می نماید. اصل رسيد را نز

  می بندد.  قرارداده و درب پاكت را الف

 و تسليم آن مطابق شرح فو   در مناقصه تضمين شركت( منوط به ارائه باشایان ذكر است كه باز گشائی پاكت )

 در غير این صورت متقاضی از مناقصه حذف خواهد شد . ; می باشد

  : " ب "پاكت  -5-1-2

 ارائه آن الزم می باشد. پيشنهاد دهنده بوده و  و سوابق كاری، رزومه رح فع اليتها حاوی ش

مجلاز  در ضمن تمامی صفحه های اسناد مناقصه و دیگر ضمائم آن و همچنين درب پاكتها بایلد بله امضلاء و مهلر     *

 برسد. پيشنهاد دهنده

 اطل است.شرایط و اسنادی كه بدون مهر و امضاء باشد مورد قبول نبوده و ب*

  : " ج "پاكت  -5-1-1

ی پيشلنهاد دهنلده بایسلت    . ملی باشلد  دهنده در چارچوب اسناد مناقصله  شامل پيشنهاد قيمت و شرایط مالی پيشنهاد 

نملوده ، آن را تكميلل و در پاكلت ج      )برگ پيشنهاد قيمت( را از اسناد مناقصه جدا  پيوست شماره یک اسناد مناقصه

 قرار دهد.

ایستی الك و مهر شده و روی هر یک نام ، نشانی ، تلفن تماس و موضوع مناقصه به وضلوح نوشلته و   بپاكتها  -5-2

 درج گردد.

 : قرارداده شود عبارت است از  "ب  "مدارک و اسنادی كه بايد در پاكت  -5-1

 مجاز پيشنهاد دهنلده   باید به امضاء و مهرشرح فع اليتها ، رزومه و سوابق كاری پيشنهاد دهنده بوده و تصویر  -5-1-3

 برسد.

 اسناد مناقصه مهر و امضاء شده .كليه برگه های  -5-1-2
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 شامل مجوزهای الزم جهلت حملل پسلماند و    هر گونه مدرك یا سندی كه مرتبط با موضوع مناقصه باشد. -5-1-1

 امحاء آنها از سوی سازمان حفاظت محيط زیست .

 قرارداده شود عبارت است از :  "ج  "مدارک و اسنادی كه بايد در پاكت  -5-4

)پيوست شماره یک اسناد مناقصه( كه بایستی بله علدد و حلروف و همچنلين بله دق لت        برگه پيشنهاد قيمت-5-4-3

 تكميل شود.

در صورت مشاهده اختالف بين مبالغ تعيين شده به حروف و مبالغ تعيين شده به ارقام ، مبالغ تعيين شده بله  -5-4-2

 ند بود.حروف معتبر خواه

در صورتيكه در متن پيشنهادها قلم خوردگی و یا تراشيدگی یا پاك شدگی موجود باشد باید محلهای مربوطه  -5-4-1

 صورت پيشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد. به امضاء پيشنهاد دهنده برسد در غير این

 سليم شود به زبان فارسی خواهد بود.كليه اطالعات و مشخصاتی كه باید بوسيله پيشنهاد دهنده تهيه و ت-5-4-4

 

 ( امضاء اسناد پيشنهادها:6

قيد شده است را پس از مطالعه بدون تغيير ، حلذف و یلا    5پيشنهاد دهنده باید كليه اورا  اسناد مناقصه را كه در ماده 

 قراردادن شرط تكميل و به وسيله امضاء مجاز خود امضاء و مهر نموده و تسليم نماید.

 

 

 م پيشنهادها :(تسلي7

 5پاكلت بلوده و در ملاده      سله پيشنهاددهنده مكلف است پيشنهاد خود را در پاكتهای جداگانه ای كه مجموعاً  -7-3

دبيرخانله كميسليون   بله   53/12/8131مورخ  شنبهروز  16:55شرایط مناقصه به آنها اشاره شد تهيه و تا ساعت 

 –انتهلای بللوار مپنلا     –ضلع شمالی نيروگاه منتظر قائم -ه مالردجاد 7كيلومتر  -این شركت به نشانی: كرج معامالت

 شركت مهندسی وساخت ژنراتور مپنا)پارس( تسليم و رسيد دریافت نماید.

پيشنهادهائی كه بعد از موعد مقرر تسليم شود دریافت و رسيدگی نخواهد شلد و پيشلنهاد دهنلده حلق هرگونله      -7-2

 اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت .

 به هيچ عنوان تمدید نخواهد شد.  3-7مهلت تعيين شده جهت ارائه شرایط مناقصه در بند  -7-1
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 :(گشايش پيشنهادها 8

            پاكتهللای محتللوی پيشللنهادها بلله ترتيللب زیللر یكللی پللس از دیگللری در كميسلليون معللامالت بازگشللایی             -8-3

 و رسيدگی خواهند شد.

خواهلد شلد و در    اسلت كنتلرل  پيشلنهاد  ضمانت شركت در مناقصه كه « الف » پاكت  ابتدا : مرحله اول -8-3-3

 برای مرحله دوم. اقدام  صورت تأیيد

اقدام و سوابق و  "ب"چنانچه رسيد پاكت اول مشكل نداشته باشد، نسبت به بازگشایی پاكت مرحله دوم:  -8-3-2

كامل بودن مدارگ و مسلتندات ، مراتلب تأیيلد و بلرای      مستندات ارائه شده بررسی و ارزیابی خواهند شد و در صورت

  مرحله سوم اقدام می گردد.

 بازگشایی و ارزیابی مالی انجام خواهد شد. "ج"پاكت -8-3-1

 "ج"و  "ب"پاكتهای پاكت الف كامل نبوده و یا بدون تضمين و یا كسری ميزان تضمين باشد محتوای هرگاه   -8-2

 يناً به پيشنهاددهنده مسترد خواهد شد.بازگشایی نخواهد شدو مدارك ع

 "ج"به شرحی كه در باال بيان شد و به طور صحيح ارائله شلده باشلد پاكلت      «ب»و «   الف»پاكت   هرگاه محتوای

  بازگشایی و نسبت به تععين برنده مناقصه اقدام خواهد شد.

 

  :( اعتبار پيشنهادها1

عدم ذكلر ملدت    بعد از تاریخ تعيين شده برای گشایش معتبر باشند. ه( ما)سه 1پيشنهادها باید از هر حيث برای مدت 

اعتبار و یا ذكر مدت اعتبار كمتر از سه ماه رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار ملدت اعتبلار   

 همان مدت اعتبار تعيين شده در این اسناد می باشد.

 

 تهيه پيشنهاد ها: نحوه(15

. برای تعيين برنده مناقصه ارقلامی كله بلا     د قيمت باید به عدد وحرف در برگ پيشنهاد قيمت نوشته شودمبلغ پيشنها

 وف را نداشته باشد مردود است.بود و پيشنهادی كه قيمت كل به حرحروف نوشته می شود مالك عمل خواهد 
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 مهم : قيمت پيشنهادی مي بايست مطابق پيش نويس قرارداد باشد.***

 

  :حيه ها و الحاقيه ها( اصال11

چنانچه هر یک از پيشنهاد دهندگان اختالفی در اسناد مالحظه كنند یا متوجه از قلم افتادن مشخصات یا اسناد دیگری 

والی داشته باشند بایستی حداكثر تلا یكهفتله پلس از    سمتی از مشخصات و اسناد مناقصه سگردند یا نسبت به مفهوم ق

مناقصه مراتب را كتباً به كارفرما اطالع دهند و قبل از تسليم پيشنهاد تقاضلای دریافلت    تاریخ دریافت اسناد و مدارك

 توضيح كتبی بنمایند.

هر نوع توضيح یا تجدید نظر اضافی یا حذف مطالبی از مدارك مناقصه از طریق رسلمی انجلام و طلی نامله ازطلرف      

 كارفرما به نشانی دعوت شدگان ارسال می گردد.

و در ایلن  سال الحاقيله هلا  تجدیلد نمایلد      می تواند در هر موقع كه الزم بداند در اسناد مناقصه با ارهمچنين كافرما 

. چنانچه پيشنهادی قبلل از ارسلال الحاقيله هلای      صورت الحاقيه ها جزء الینفک اسناد مناقصه محسوب خواهند شد

ت و اصلالحات الزم تقاضلای اسلترداد آن را    مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد به منظلور انجلام تغييلرا   

 بنماید. 

        چنانچه این تجدید نظر یا اصالح مستلزم تغيير مقادیر یا قيمت پيشلنهادی یلا هلر دو باشلد در ایلن صلورت كارفرملا        

كلافی   می تواند با اعالم كتبی آخرین روز دریافت پيشنهاد را به تعویق اندازد ، به نحوی كه پيشنهاد دهندگان فرصلت 

 برای اعمال اصالحات و تجدید نظر داشته باشند.

 

 و ضمانت حسن انجام كار : تعهدات انجام( تضمين 12

 تضمين حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار مطابق مفاد مندرج د رنمونه قرارداد پيوست اخذ و كسر 

 می گردد.

 

 :( رد يا قبول پيشنهادها 13

ر مپنا)پارس( در رد یا قبول یک یا كليه پيشنهادها بدون ذكلر هرگونله دليلل ملأذون          شركت مهندسی و ساخت ژنراتو
 و مختار است . 
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   : مناقصه گزار(سازش به زيان 14

گاهی حاصل شود كه پيشنهاد دهندگانی به زیان كارفرما سازش كرده اند ، مراتب به هيأت ملدیره  هر گاه در مناقصه آ

شركت كارفرما گزارش می شود و چنانچه به تشخيص هيأت مدیره این امر واقع شده باشد ، مناقصه باطل خواهد شلد  

ت داشته اند به وزارت نيرو ارسال خواهلد  و كارفرما گزارش امر را با ذكر نام پيشنهاد دهندگانی كه در این جریان شرك

 نمود.

   مناقصه هلای بعلدی   مدت دو سال از دعوت به  پيشنهاد دهندگانی كه نام آنها به وزارت نيرو ارسال گردد بهتبصره : 

 و دیگر مناقصات مربوط به شركتهای تابعه محروم خواهند شد.

 

 :( شرايط و نكات مهم جهت تعيين برنده مناقصه 10

ملوارد زیلر تعيلين     در نظر گرفتنمبنای قيمت پيشنهادی با اساس تشخيص كميسيون معامالت و بر ه مناقصه بر برند

 خواهد شد:

            صالحيت پيشلنهاد دهنلده و سلوابق كلاری و نحلوه عملكلرد در فع اليتهلای قبللی و همچنلين اعتبلار ملالی               -35-3

  ه می شود .و تضميناتی كه بوسيله پيشنهاد دهنده داده شد

 قبول شرایط قراردادی . -35-2

از اجلرای  انتخلاب پيمانكلار   جهت تسریع در كلار   مأذون و مختار است كهمصلحت بداند  گزارچنانچه مناقصه -35-1

نظر كند . پيشنهاد دهنده همزمان با امضاء پيشنهاد هر گونله حلق    صرفمربوط به مناقصه بعضی از تشریفات رسمی 

ه كارفرما یا مدیران یا كاركنان یا نمایندگان او را در مورد پيشنهاد اسقاط نموده و اعالم می نماید اعتراض و دعوی علي

 كه از این بابت حق هيچگونه ادعائی نخواهد داشت .

بررسلی   در مرحلهپيشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرفهای ذینفع باید بدانند كه در موقعی كه پيشنهاد -35-4

داً باید از هر نوع تماس با هر یک از كاركنان كارفرما  برای كسب اطالع نسلبت بله نتلایر بررسلی پيشلنهاد      است اكي

 خودداری كنند . هر نوع كوشش جهت اعمال نفوذ مستقيم یا غير مستقيم بوسيله هلر پيشلنهاد دهنلده موجلب سللب     



  

 

  

 : 

  

 

 

 

    ر است كله آن پيشلنهاد دهنلده را از مناقصله     صالحيت پيشنهاد دهنده خواهد بود و در این مورد كارفرما مأذون ومختا

 و دیگر مناقصه های مرتبط محروم نماید.

 

 :امضای قرارداد  (16

. ضلمانت نامله    روز پس از اعالم كتبی كارفرما  قرارداد مربوطله را امضلاء نمایلد    هفتبرنده مناقصه باید ظرف مدت 

دات هر كدام كله  ای قرارداد و تسليم ضمانتنامه انجام تعه شركت در مناقصه یا چک تضمينی از این بابت تا تاریخ امض

. امتناع پيشلنهاد دهنلده یلا     ر باشد توسط كارفرما نگاهداری و عنداللزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد شدمؤخ 

وه مربوط بله  تأخير غير موجه او در امضای قرارداد یا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات به كارفرما حق می دهد كه وج

ضمانتنامه شركت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید در چنين شرایطی مراتب به پيشنهاد دهنده حائز دومين حداقل 

 قيمت ابالغ می گردد.

نيز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضلمانت نامله یلا چلک تضلمينی شلركت در       مرتبه دوم چنانچه پيشنهاد دهنده 

فرما  ضبط و یا وصول و مراتب به پيشنهاد دهنده حلائز سلومين حلداقل    ه گذشت توسط كارمناقصه عيناً به شرحی ك

 قيمت ابالغ می گردد .

ضمانت نامه یا چک تضمينی شركت در مناقصله  چنانچه پيشنهاد دهنده مرتبه سوم هم حاضر به ایفای تعهدات نباشد 

 خاب پيمانكار با نظر كافرما انجام خواهد شد .ادامه كار انتوی نيز به مانند نفرات اول و دوم ضبط و وصول و 

 

 :( واگذاری 17

و حقوقی دیگلر    برنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاری تمامی یا قسمتی از تعهدات خود را به اشخاص حقيقی

 ندارد.

 

 ممنوعيت مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي :  (18

 نباشد. 3117ماه سال 22ونی منع مداخله و معامالت دولتی مصوب پيشنهاد دهنده باید مشمول الیحه قان

چنانچه خالف این موضوع ثابت گردد كارفرما حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده از سلوی پيشلنهاددهنده بلرای مناقصله     

 حاضر را مردود و تضمين شركت در مناقصه وی را ضبط و مبلغ آن را وصول نماید.
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 :(ساير شرايط11

منلدرجات از سلوی پيشلنهاد    كليه مفلاد و   و تأیيد  تسليم پيشنهاد شرایط مناقصه و امضای مدارك دليل قبول -39-3

 می باشد .دهنده 

چنانچه به هر دليل اخذ تصميم در خصوص انتخاب پيمانكار به یک جلسه كميسيون معلامالت ميس لر نگلردد ،     -39-2

هندگان حق اعتراضی در ملورد طلوالنی شلدن زملان مناقصله را      ادامه بررسی به جلسه های دیگر موكول و پيشنهاد د

 نخواهند داشت .  

مناقصه گزار هيچگونه هزینه ای را كه پيشنهاد دهنده برای پيشنهاد متحم ل شده است به او پرداخلت نخواهلد    -39-1

 كرد.

و شلركت كننلده   فزایش دهد درصد كاهش یا ا 25ميزان مناقصه گزار مأذون و مختار است كه مقادیر كار را تا  -22-4

 ./مناقصه گر مكلف به پذیرش آن می باشد 

مناقصه گزار مكلف است هر گونه كسور قانونی را كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گيلرد از مبللغ صلورت     -39-5

 وضعيت پيمانكار مطالبه و كسر نماید .

اد به ویژه مدت قرارداد ، كسور قانونی اعم از بيمه و ماليات پيشنهاد دهنده با اطالع از شرایط و مفاد نمونه قرارد -39-6

 و همچنين سود خود را در محاسبات منظور نموده و بعداً هيچگونه ادعایی مبنی بر افزایش قيمت نخواهد داشت .

     ضمانت شركت در مناقصه نفرات برنده در صورت انصراف و یا هر گونه قصور و مسلامحه دیگلر جهلت ضلرر       -39-7

 و زیان مناقصه ضبط خواهد شد . 
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 پيوست شماره يک 

 برگ پيشنهاد قيمت

امضاء كننده زیر پس از بررسی و آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسووليت در مورد مطالب و مندرجات دعوت نامه شركت در مناقصه ، 

منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتی و به طور كل ی تمامی  شرایط مناقصه ، فرم قرارداد ، شرایط قرارداد ،تعهد عدم شمول قانون

با اط الع كامل از همه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهای مورد  حمل و امحای پسماندهای صنعتی مدارك و اسناد مناقصه 

و طبق  پيوست نمونه قرارداد ، ات اسناد مناقصهو مشخص پيشنهاد می نمایم كه كليه كارهای موضوع مناقصه را بر اساس شرایط مناقصه 

 حاضر به ارائه خدمات می باشم. زیرجدول قيمت های 

 قيمت كل به عدد:

 قيمت كل به حروف:
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 قيمت)ريال( مقدار پسماندشرح  رديف

   نخ پنبه های آغشته به روغن،آب صابون،گريس و رزين 1

2 
قوطي ها و اسپری های خالي شده 

 زين،هاردنر،تينر،وارنيش و ساير مواد شيمياييرنگ،ر
  

   رزين و هاردنرباقي مانده از فرآيندهای كارگاهها 3

   غبارفايبرگالس 4

5 
غبارداست كالكتوردستگاه شات بالست پليت های فلزی 

 )اكسيدهای فلز و ذرات ساچمه خردشده(
  

   دوده های ناشي از برش ليزری پليت های فلزی 6

   يشهپشم ش 7

   نوارهای عايقي تدالر و مايالر 8

   قيرخشک 9

   الكترود و سيم جوش 11

   ذرات ناشي جوشكاری ميكا 11

   نوارهای نومكس 12

13 
 موادشيميايي تاريخ مصرف گذشته

 )رزين،رنگ،هاردنر،بعضي حالل ها( 
  

   پسماندهای درماني 11

   لجن های صنعتي 15

   فلوک 16
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 تعهد می نمایم كه:م به عنوان برنده مناقصه انتخاب گرد يشنهاد مورد قبول قرارگيرد واین پ چنانچه

اسناد و مدارك قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه با تضمين  -الف

ناقصه )به استثنای روزهای تعطيل (تسليم انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده م

 نمایم/نمایيم.

 .هم/دهيمظرف مدت تعيين شده در قرارداد كارهای موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادی انجام د -ب

 كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پيشنهاد محسوب می شود. /می نمایيمتأیيد می نمایم -ج

 كه دستگاه مناقصه گزار الزام و تكليفی برای واگذاری كار به هریک ازپيشنهاد ها را ندارد. /داریمدارماطالع كامل  -د

 

در ضمن تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسليم تضمين انجام 

          "الف"پاكت  الصا و تصویر رسيد آن  تسليم كارفرماتعهدات ،تضمين بند چهار شرایط مناقصه را به نفع 

 نموده ام.

د می نمایم/می نمایيم كه هرگاه این پيشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار بدینوسيله موافقت و تأیي در پایان

ما به عنوان یک كارفر یگيرد تا موقعی كه قرارداد مربوطه تنظيم و مبادله نشده است این پيشنهاد با ابالغ قبولی از سو

   تعه د الزم االجرا برای پيشنهاد دهنده تلقی می گردد.
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    2پيوست شماره 
 مدارک مورد نياز

 توجه !!!

 *** در صورتي كه پيشنهاد دهنده شخص حقيقي  )صاحب مؤسسه يا كارگاه بوده و شركت ثبت ننموده است (: 

 

 .ملّي و تمام صفحات شناسنامه  تصوير كارت-1

 تصوير جواز كسب يا پروانه بهره برداری .-2

 تصوير سند يا اجاره نامه رسمي محل كار. -3

 رقمي محل كار يا سكونت . 15اعالم كدپستي  -4

 

 :*** در صورتي كه پيشنهاد دهنده شخص حقوقي )شركت ثبت شده است(

 .تصوير آگهي تأسيس  -1

 .ات مديران)مديرعامل ،رييس هيأت مديره و...( آخرين روزنامه رسمي كه حاكي از حدود اختيار تصوير -2

 .سرمايه شركت اعالم آخرين روزنامه رسمي  تصوير -3

 مدير عامل و رييس هيأت مديره .  امه و كارت مليشناسنكليه صفحات تصوير  -4

 رقمي محل شركت . 15اعالم كدپستي  -0
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    1يوست شماره پ

 لهتعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخ
نمی باشد و در  3117پيمانكار رسماً اعالم می دارد كه مشمول ممنوعيت مذكور در الیحه قانونی مصوب دی ماه سال 

صورتی كه كارفرما خالف آن را احراز نماید عالوه بر اینكه قرارداد را ملغی خواهد نمود حق خواهد داشت سپرده و 

الغاء یا تأخير در اجرای موضوع قرارداد متوجه وی شده به تضمين فروشنده را ضبط نماید و خساراتی را كه در 

تشخيص خود تعيين  و از اموال پيمانكار استيفاء كند . همچنين پيمانكار تعهد می نماید كه تا پایان اجرای قرارداد و 

سازد . در غير واریز نهایی آن به هيچ وجه و طریقی اشخاص مذكور در قانون اشاره شده را در قرارداد سهيم و ذینفع ن

 این صورت  كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده و تضمين پيمانكار را ضبط نماید .

 

پيمانكار متعهد است هر گاه در جریان اجراء قرارداد یكی از اقرباء خود و یا مدیران شركت یا هر یک از شركایی كه 

نفر از شركایی كه مجموع سهام و یا منافع یا سرمایه آنها بيش از دارای بيش از پنر درصد سهام باشد و یا اقربای چند 

( ماده اول قانون ذكر شده است به مقام وزارت یا معاونت و یا مدیریت در وزارت و 3بيست درصد باشد كه در تبصره )

ما اطالع ندهد ، كارفرما یا نظير این مقامات در تشكيالت تابعه یا وابسته به وزارت نيرو برسد و فوراً موضوع را به كارفر

عالوه بر حق فسخ اختيار خواهد داشت سپرده و تضمين پيمانكار را ضبط و خسارات ناشی از فسخ و تأخير و اجرای 

 قرارداد را رأساً تشخيص و از اموال پيمانكار اخذ نماید .

 

و چون پيمانكار با علم به مقررات  این تعهد نامه از اركان معامه به شمار می رود و نقض آن موجب بطالن معامله بوده

قانون مذكور اقدام به تنظيم این تعهدنامه می نماید ابطال معامله نيز در نتيجه عمل او تلقی شده و مسوول پرداخت 

 خسارت وارده به كارفرما خواهد بود . 

  

 پيمانكار                           

 

 

 

 

 


