
 

 گری و ماشينکاریريختهه اسناد مناقص

HUB & MAIN SHAFT  
مگاوات 5.2بادی  نيتورب

 

 

 

 

 

 

 

 

 8931 بهمن-دی

 

 

 

 

 

 

  



 مگاوات 5.2توربين بادی  HUB & MAIN SHAFTساخت اسناد مناقصه 

 

 دهنده: پيشنهادمهر و امضای 

 

 

 )سهامي خاص(پارس  -مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا شركت گزار:  مناقصه
 

 

 فهرست
 2 ............................................................................................................................................... شرايط عمومي شركت در مناقصه -الف

 7 ......................................................................................................................... برگ تعهد پيشنهاد قيمت -پيوست شماره يک        

 8 ............................................................................................................................................................. كنندگان فرم شناسه تأمين -ب

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مگاوات 5.2توربين بادی  HUB & MAIN SHAFTساخت اسناد مناقصه 

 

 دهنده: پيشنهادمهر و امضای 

 

 
 باسمه تعالي

 شرايط عمومي شركت در مناقصه -الف
 

 ( موضوع مناقصه8
در قالف  قفرارداد     2و مطابق جدول صففهه   پيوستمشخصات به شرح  مگاوات 2.2توربين بادی  شفتعدد 04هاب و عدد  04تامين عبارت است از 

شفركت   –انتهفای بلفوار مانفا     -ضلع شمالي نيروگفاه منترفر قفا       –جاده مالرد  7كيلومتر  –مهل تهويل آن در كارخانه كارفرما واقع در كرج كه 
 مهندسي و ساخت ژنراتور مانا )پارس( مي باشد.

 قبول شرايط مناقصه (5
شفده و بفه پيشفنهاد دهنفده م فترد        شرايط مناقصه حاضر نبوده و يا متضمن قيود و شروط باشد، كان ل  يكن تلقيهر پيشنهادی كه مطابق  -2-1
 واهد شد.خ
 شود.گزار  مناقصه، ت لي  اسناد مناقصه ذكر شده، تاريخ و ساعتي كه در پيشنهاد مناقصه بايد در مهل، روز -2-2
پذيرفتفه نخواهفد   موعد ت لي  پيشنهادها، هيچگونه پيشنهادی مبني بر تغيير و اصالح پيشنهاد ت ليمي به هر عنوان كه باشفد   پس از انقضای -2-3

 شد.
هيچگونه تغييری در اسناد مناقصفه   دنبايشده و  نوي ي تكميل  شدگي و ميان  دهد بايد بدون پاك ركي كه اسناد مناقصه را تشكيل ميليه مداك -2-0

 داده شود. 
 گردد.مي هر گونه تغيير باعث مردود شناخته شدن پيشنهاد نكته: 

 

 ( روش ارائه پيشنهاد9 

 .شود مهر و امضاتوسط پيشنهاد دهنده  ،گزار به مناقصهت لي   و كليه صفهات آن قبل از شدهبطور كامل تكميل باي تي كليه اسناد مناقصه  -3-1

 پيشنهاد دهنده بايد رأساً از كامل بودن پيشنهاد جهت انجام كارهای موضوع قرارداد اطمينان حاصل كند. -3-2

 شفود. بفه پيشفنهاداتي كفه مفبه        امضفا و مهفر  توسفط پيشفنهاد دهنفده    صريح و روشن بوده و كليه صفهات آنها ، باي تي كامل اتپيشنهاد -3-3

 و مشروط باشد ترتي  اثر داده نخواهد شد.
 

 شركت در مناقصه تضمين( 4
گزار و بفا اعتبفار حفداقل سفه مفاه از تفاريخ        به نفع مناقصهنامه بانكي  پيشنهاد دهنده ملزم است به هنگام ارا ه پيشنهاد خود يک فقره ضمانت -0-1

)پانصفد   ريفال  000,000500,غ مبلف در وجه شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مانا )پفارس( بفه   بانكي چک تضميني يک فقره يا تهويل پيشنهاد 
 گزار نمايد.  ت لي  مناقصه به عنوان تضمين شركت در مناقصهميليون ريال( 

يشفنهاد  پتضمين شركت در مناقصه به منرور حصول اطمينان از ح ن اجرای مفاد پيشنهاد شركت در مناقصه و اجرای تعهداتي كه بفه وسفيله   نكته: 
خفودداری  و در صفورت   شفود  مينگهداری  گزار ضمين برای مدت اعتبار پيشنهادها توسط مناقصهباشد . اين ت مي ،دهنده در مورد امضای قرارداد شده

وصفول خواهفد شفد و پيشفنهاد دهنفده حفق       مبلغ آن ضبط و  گزار مناقصهشركت در مناقصه وی از سوی  تضمين، دهنده از امضای قرارداد پيشنهاد
 در اين رابطه نخواهد داشت.هيچگونه ادعا و اعتراضي 

)مطفابق شفرايط    انجفام تعهفدات   تضمين لي  تامضای قرارداد و شود تا تاريخ  ای كه در مناقصه برنده شناخته مي پيشنهاد دهندهضمانت نامه  -0-2
 نگهداری خواهد شد. گزار مناقصهوسيله ه بمندرج در نمونه قرارداد( 

گيرد نيز تا امضای قرارداد نگهداری خواهد شفد و   دوم قرار مياول و ي كه پيشنهاد آنان در مرتبه نادر مناقصه پيشنهاد دهندگ شركت تضمين -0-3 
بعد از تصوي  نفر برنده ) توسط مرجع ذيربط مطابق با تفويض اختيفارات انجفام گرفتفه ( آزاد خواهفد شفد و همچنفين         سوم،تضمين اخذ شده از نفر 

 گردد. به بعد آزاد و م ترد مي چهارم اشخاصشركت در مناقصه  تضمين
در غير ايفن   ؛نمايد حاضر و قرارداد مربوطه را امضامهل وی در گزار  مناقصهبرنده مناقصه ملزم است ظرف مدّت هفت روز پس از ابالغ كتبي  -0-0

عفايي نخواهفد   در اين رابطه حق هيچگونه اعتراض و ادشد و  خواهدو مبلغ آن وصول ضبط  گزار مناقصهشركت در مناقصه او به نفع  تضمينصورت 
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و در صورتي كه نفر دوم بفه شفرحي كفه در    شود  مياعالم  ، نفر دوم به عنوان برندهگزار مناقصهنامه معامالت  با رعايت آيين مواردیداشت. در چنين 
 مورد نفر اول گذشت حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سارده او نيز ضبط خواهد شد.   

 

 ( اسناد مناقصه2
 اسناد مناقصه به شرح زير مي باشد: -2-1

 شرايط عمومي مناقصه. -الف
 پيوست شماره يک اسناد مناقصه: برگ پيشنهاد قيمت.  -

 نمونه قرارداد. -ب
 كنندگان. مينفرم شناسه تأ -ج
 وسيله پيشنهاد دهنده تهيه و ت لي  شود به زبان فارسي خواهد بود.ه كليه اطالعات و مشخصاتي كه بايد ب -2-2
 گزار شود: مناقصهجداگانه قرار داده شده و ت لي  های  پاكتبه ترتي  زير در طبق شرايط مناقصه و مناقصه باي تي و مدارك اسناد  -2-3
شركت در مناقصه را به واحد مالي شركت  تضمينمتقاضي ابتدا باي تي  :قرار داده شود «الف»پاكت مدارك و اسنادی كه بايستي در  -2-3-1

قرارداده و درب پاكت  «الف»آن را در داخل پاكت  اصلرسيد را نزد خود نگهداشته و  ن خه دوم  و دريافتآن را رسيد دو ن خه  ت لي ، گزار مناقصه
 را مي بندد. 

ر غيفر ايفن صفورت    باشفد؛ د  تضمين شركت در مناقصه و ت لي  آن مطابق شرح ففو  مفي  منوط به ارا ه  «ب»ي پاكت شايان ذكر است كه باز گشاي
 از مناقصه حذف خواهد شد. دهنده پيشنهاد

، رزومه و سوابق كاری پيشنهاد دهنفده بفوده و ارا فه     ها شرح فعاليتحاوی قرار داده شود: « ب»مدارك و اسنادی كه بايستي در پاكت -2-3-2
 باشد. آن الزم مي

 .(داد، فرم شناسه تأمين كنندگان)شرايط عمومي، نمونه قرار پيشنهاد دهندهشده توسط  اسناد مناقصه مهر و امضا -الف
 در مورد اشخاص حقيقي: -ب

 تصوير كليه صفهات شناسنامه. -
 تصوير كارت ملي. -
 مهل كار. يتصوير سند يا اجاره نامه رسم -
 تصوير جواز ك   يا هر گونه مدرك معتبر ديگری در مورد مجوز فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه. -
 تصوير شماره )كد( اقتصادی بر اساس گواهي ثبت نام در سازمان امور مالياتي كشور )در صورت داشتن(. -

 

 در مورد اشخاص حقوقي: -ج
 . پيشنهاد دهندهآگهي روزنامه رسمي مبني بر تأسيس شركت تصوير -
 . پيشنهاد دهندهنامه شركت  اساستصوير  -
 . پيشنهاد دهندهآگهي روزنامه رسمي مبني بر آخرين تغييرات شركت تصوير  -
 .تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي مربوط به افزايش سرمايه  -

 

 حقوقي:مدارك مشترك ميان اشخاص حقيقي و  -د
 ها/ قراردادهای معتبر مرتبط با موضوع مناقصه با ديگر اشخاص. نامه توافق -
 ای از سوابق اجرايي مرتبط با موضوع مناقصه با ذكر نشاني و مهل انجام آنها. خالصه -
 كاری.  های نامه انجام كار و رضايتتصوير گواهي ح ن -
 هرگونه مدرك دال بر توانايي اجرايي و مالي.-
 )منض  به اسناد مناقصه(.  تكميل و تأييد فرم شناسه ارزيابي تأمين كنندگان-
 ساير مداركي كه در ارزيابي كيفي مناقصه گر مؤثر باشد.  -
 و مهر پيشنهاد دهنده برسد. ی مجازها بايد به امضا ضما   آن و همچنين درب پاكت: تمامي صفهات اسناد مناقصه و 1نكته 
 باشد مورد قبول نبوده و باطل است.و مهر  ی مجازبدون امضااسنادی كه : 2نكته 
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بفه  )برگ پيشفنهاد قيمفت(   اسناد مناقصه ملزم و مكلف است پيشنهاد قيمت خود را به شرح پيوست شماره يک پيشنهاد دهنده  :«ج»پاكت -2-3-3
 قرار دهد. « ج»و در پاكت عدد و حروف و به دقت تكميل 

 ، مبالغ تعيين شده به حروف معتبر خواهند بود.عددشده به  شده به حروف و مبالغ تعيين مبالغ تعيينت مشاهده اختالف بين در صور -
پيشفنهاد دهنفده    یهای مربوطه به امضا شدگي موجود باشد بايد مهل و يا تراشيدگي يا پاك در صورتيكه در متن پيشنهادها قل  خوردگي -

 قي خواهد شد.در غير اين صورت پيشنهاد ناقص و مردود تل ؛برسد

 

 نهادهااسناد پيش ی( امضا6
  پفس از ، حفذف و يفا قفراردادن شفرط، تكميفل و      بدون تغيير ،پس از مطالعه 2 بندد كليه اورا  اسناد مناقصه را به شرح مندرج در دهنده باي پيشنهاد
 نمايد.  گزار مناقصهت لي   ی مجاز و مهرامضا

 

 تسليم پيشنهادها (7
شد تهيه و تا ساعت  ارا هآنها  شرح 2سه پاكت بوده و در بند  ای كه مجموعاً های جداگانه مكلف است پيشنهاد خود را در پاكتدهنده  پيشنهاد -7-1

كمي فيون   بفه دفتفر   

شركت مهندسي وساخت ژنراتور  –انتهای بلوار مانا  –ضلع شمالي نيروگاه منترر قا    -جاده مالرد 7كيلومتر  -به نشاني: كرج گزار مناقصه معامالت
 مانا)پارس( ت لي  و رسيد دريافت نمايد.

تراضي در اين رابطه نخواهفد  گونه اعهيچ دهنده حق  رسيدگي نخواهد شد و پيشنهادو فت ي كه بعد از موعد مقرر ت لي  شود درياپيشنهادهاي -7-2
 داشت .

 تمديد نخواهد شد. وجه ه هيچ اسناد مناقصه ب 1-7در بند شده  مهلت تعيين -7-3
 

 ( گشايش پيشنهادها1
 بازگشايي و رسيدگي خواهد شد.گزار  مناقصههای مهتوی پيشنهادها به ترتي  زير يكي پس از ديگری در كمي يون معامالت  پاكت-8-1

اقدام  مرحله دومكنترل خواهد شد و در صورت تأييد،  شركت در مناقصه پيشنهاد دهنده ضمانتو  گشاييباز «الف»ابتدا پاكت  اول:مرحله  -8-1-1
 .خواهد شد 

بررسفي و  اقدام و سوابق و م تندات ارا ه شفده  « ب» بت به بازگشايي پاكت چنانچه رسيد پاكت اول مشكل نداشته باشد؛ نمرحله دوم:  -8-1-2
 .اقدام مي گردد برای مرحله سوم و تأييد م تندات، مرات مدارك و و در صورت كامل بودن  خواهد شد يارزياب
 خواهد شد.و ارزيابي مالي انجام بازگشايي « ج»پاكت  مرحله سوم: -8-1-3
  بازگشفايي نخواهفد شفد   « ج»و  «ب» های ، پاكتضمين و يا ك ری ميزان تضمين باشدكامل نبوده و يا بدون ت «الف»هرگاه مهتوای پاكت  -8-2

 و مدارك عيناً به پيشنهاد دهنده م ترد خواهد شد. 
بازگشايي و ن بت به تعيين « ج»به شرحي كه در باال بيان شد و بطور صهيح ارا ه شده باشد پاكت « ب»و « الف»های  هرگاه مهتوای پاكت -8-3

 برنده مناقصه اقدام خواهد شد.  
 

 پيشنهادها( اعتبار 3
عدم ذكر مدت اعتبفار و يفا ذكفر مفدت      باشند.ت لي  پيشنهادها معتبر )سه( ماه از تاريخ تعيين شده برای  3از هر حيث برای مدت  پيشنهادها باي تي

 باشد. ه در اين اسناد ميتعيين شد گزار مدت اعتبار همان مدت اعتبار اقصه نخواهد بود و از نرر مناقصهاعتبار كمتر از سه ماه رافع تعهدات برنده من
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 ( نحوه تهيه پيشنهادها81
شود مالك عمل  كه با حروف نوشته مي مبالغي. برای تعيين برنده مناقصه نوشته شود برگ پيشنهاد قيمتو حرف در مبلغ پيشنهاد قيمت بايد به عدد 

 خواهد بود و پيشنهادی كه قيمت به حروف را نداشته باشد مردود است.

 

 عدد 40  مگاوات 5.2توربین بادی   HUBفروش 
 

 عدد 40  مگاوات 5.2توربین بادی  MAIN SHAFTفروش  
 

 1  مدل ريخته گریست كامل يك فروش  
 

  

 
 

 ..............................حروف:........................................................................................................................قيمت كل به 

 ***مه  : قيمت پيشنهادی باي ت به تفكيک مطابق پيش نويس قرارداد باشد .
 

   ها ها و الحاقيه ( اصالحيه88
توانند حداكثر چهار روز پس از تهويل اسناد مناقصه مراتف  را كتبفاً    مي نمايند،مناقصه مشاهده  دگران ابهام يا ايرادی در اسنا چنانچه مناقصه -11-1

 گران ارسال خواهد شد.  گزار برای تمامي مناقصه گزار اطالع دهند و پاسخ مناقصه به مناقصه
 گفزار اعفالم    نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نهوه تغيير و ت لي  آنها كتبفاً از سفوی مناقصفه    ا حذف و اضافههرگونه توضيح يا تجديد نرر ي -11-2

 و جزو اسناد و مدارك مناقصه منرور خواهد شد.
دارد و اگر  فوظ ميگزار حق تغيير، اصالح يا تجديد نرر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت ت لي  پيشنهادها برای خود مه مناقصه -11-3

 نمايد. گران ابالغ مي چنين موردی پيش آيد مرات  را كتباً به مناقصه
آخفرين   ،تواند با اعفالم كتبفي   گزار مي مناقصهچنانچه اين تجديد نرر يا اصالح م تلزم تغيير مقادير يا قيمت پيشنهادی يا هر دو باشد در اين صورت 

 به نهوی كه پيشنهاد دهندگان فرصت كافي برای اعمال اصالحات و تجديد نرر داشته باشند. ؛روز دريافت پيشنهاد را به تعويق اندازد
تواند به هر صورت در كار يفا در هزينفه    گر باي تي به دقت اسناد مناقصه را بررسي نموده و كامالً از كليه شرايط و موضوعاتي كه مي قصهمنا -11-0

افتفادگي مشخصفات و يفا اسفناد      گر اختالفي را در اسناد مناقصه مالحره نمايد و يا متوجفه از قلف    اقصهآن مؤثر باشد اطالع حاصل نمايد. هر گاه من
 گزار را كتباً آگاه نموده و قبل از ت لي  پيشنهاد كتباً توضيح او را دريافت نمايد.  ديگری گردد يا در مورد معاني آنها دچار ترديد شود، بايد فوراً مناقصه

 

 حسن انجام كار سپردهتعهدات و  انجام( تضمين 85
 گردد.  اخذ و ك ر مي پيوست تضمين انجام تعهدات و سارده ح ن انجام كار مطابق مفاد مندرج در نمونه قرارداد

 

 ( رد يا قبول پيشنهادها89
 در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادها بدون ذكر هرگونه دليل مأذون و مختار است.  گزار مناقصه

 

 گزار مناقصهسازش به زيان  (48
 گفزارش   گفزار  مناقصفه ت مفديره  ئف انفد ، مراتف  بفه هي    سازش كرده گزار مناقصههر گاه در مناقصه آگاهي حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان 

گاني كفه در  گزارش امر را با ذكر نام پيشفنهاد دهنفد   گزار مناقصه، مناقصه باطل و  مديره اين امر واقع شده باشد هيئتشود و چنانچه به تشخيص  مي
 ارسال خواهد نمود. گروه مانااند به  اين جريان شركت داشته

هفای تابعفه    و ديگر مناقصات مربوط به شركت های بعدی مناقصه شركت دراز  ،گردد ميارسال  گروه ماناپيشنهاد دهندگاني كه نام آنها به تبصره : 

 واهند شد.مهروم خبه مدت دو سال 
 
 

 کات مهم جهت تعيين برنده مناقصه( شرايط و ن28
 برنده مناقصه بر اساس تشخيص كمي يون معامالت و بر مبنای قيمت پيشنهادی با در نرر گرفتن موارد زير تعيين خواهد شد:
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وسيله پيشنهاد دهنده ه و تضاميني كه ب ماليهای قبلي و همچنين اعتبار  صالحيت پيشنهاد دهنده و سوابق كاری و نهوه عملكرد در فعاليت -12-1
 . شود ت لي  مي

 . قبول شرايط قراردادی -12-2
  نمايد. گزار مأذون و مختار است كه جهت ت ريع در كار انتخاب پيمانكار از اجرای بعضي از تشريفات رسمي مربوط به مناقصه صرف نرر  مناقصه -12-3

های ذينفع بايد بدانند كه در موقعي كه پيشنهاد در مرحله بررسي اسفت اكيفداً بايفد از هفر نفوع       و ساير طرفپيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنها -12-0
. هر نوع كوشش جهت اعمال نفوذ م تقي  تايج بررسي پيشنهاد خودداری كنندبرای ك   اطالع ن بت به ن گزار مناقصهتماس با هر يک از كاركنان 

مأذون ومختار است كفه آن پيشفنهاد دهنفده را از     گزار مناقصهو در اين مورد  شدخواهد  ویاد دهنده موج  سل  وسيله هر پيشنهه يا غير م تقي  ب
 های مرتبط مهروم نمايد. حاضر و ديگر مناقصه مناقصه

 

 ( امضای قرارداد68
 تضفمين نمايفد.   قرارداد مربوطفه را امضفا  گزار مبني بر برنده شدن پيشنهاد دهنده  مناقصهم كتبي برنده مناقصه بايد ظرف مدت هفت روز پس از اعال

پيشفنهاد   خفودداری خواهد شفد.    گزار مناقصهتوسط قرارداد انجام تعهدات  تضمينتا تاريخ امضای قرارداد و ت لي  پيشنهاد دهنده شركت در مناقصه 
و را به نفع خود ضبط وی شركت در مناقصه  تضميندهد كه  حق مياختيار و  گزار مناقصهعهدات به انجام ت تضمينامضای قرارداد يا ت لي   ازدهنده 

چنانچه پيشنهاد دهنده مرتبفه دوم نيفز    گردد. در چنين شرايطي مرات  به پيشنهاد دهنده حا ز دومين حداقل قيمت ابالغ مي .نمايدمبلغ آن را وصول 
 گردد.  مبلغ آن وصول ميضبط و  گزار مناقصهعيناً به شرحي كه گذشت توسط وی نيز در مناقصه شركت  تضمينمايد نبه تعهدات خود عمل ن

 

 ( واگذاری78
 برنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاری تمامي يا ق متي از تعهدات خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر ندارد.

 

 كاركنان دولت در معامالت دولتي  ( ممنوعيت مداخله 18
 باشفد.  مينهای بعدی آن  و اصالحيه 1337ماه سال 22مشمول اليهه قانوني منع مداخله و معامالت دولتي مصوب  كه نمايد اقرار ميپيشنهاد دهنده 

حق دارد كه پيشنهاد ارا ه شده از سوی پيشنهاد دهنده برای مناقصه حاضر را مردود و تضمين شفركت   كارفرماچنانچه خالف اين موضوع ثابت گردد 
 در مناقصه وی را ضبط و مبلغ آن را وصول نمايد. 

 

 ساير شرايط (83

 . د دهنده مي باشدو تأييد كليه مفاد و مندرجات از سوی پيشنها پذيرشدليل و م تندات آن مناقصه و امضای مدارك  اسنادت لي   -11-1
 :باشد به ارايه هيچ توضيهي نمي متعهدرا مهفوظ داشته و  زيرمناقصه گزار حق خود جهت انجام موارد  -11-2

 نمايد. نمي جاديدر مناقصه ا پيشنهاد دهندگانگزار ن بت به  هيچگونه تعهدی برای مناقصه گزار بوده و از اختيارات مناقصه يابيارز -الف
 نفدارد،  مناقصفه  در كننفده  شفركت  توانايي تعيين بر زيادی تاثير كه ارزيابي ضوابط خصوص در اهميت ك  نقايص برخي از پوشي چش  حق -ب

 .است مهفوظ گزار مناقصه برای
 را ندارد. يک از پيشنهاد دهندگان گزار الزام و تكليفي برای واگذاری كار به هر مناقصه -24-3
هفای ديگفر    ل ه كمي يون معامالت مي ّر نگردد، ادامه بررسي به جل هدر خصوص انتخاب پيمانكار به يک جچنانچه به هر دليل اخذ تصمي   -24-0

 موكول و پيشنهاد دهندگان حق اعتراضي در مورد طوالني شدن زمان مناقصه را نخواهند داشت.  
 است به او پرداخت نخواهد كرد. ای را كه پيشنهاد دهنده برای پيشنهاد متهمّل شده گزار هيچگونه هزينه مناقصه -24-2
 گردد.  ك ور قانوني مطابق مفاد مندرج در نمونه قرارداد اعمال مي -24-6
ا در پيشنهاد دهنده با اطالع از شرايط و مفاد نمونه قرارداد به ويژه مدت قرارداد، ك ور قانوني اع  از بيمفه و ماليفات و همچنفين سفود خفود ر      -24-7

 بعداً هيچگونه ادعايي مبني بر افزايش قيمت نخواهد داشت.مهاسبات منرور نموده و 
 . و زيان مناقصه ضبط خواهد شدبرنده در صورت انصراف و يا هر گونه قصور و م امهه ديگر جهت ضرر  شركت در مناقصه نفر تضمين  -24-8
  يت ل خيكه سه ماه از تار)بر قبول آن  يمبن گزار مناقصه يكتب ديياز آن با تأ يناش  و تعهدات شنهاديپ نياطالع دارد كه ا شنهاديكننده پ امضا -24-1

 د. باش يدهنده متعهد به عقد قرارداد و انجام تعهدات مربوطه م شنهاديشود و پ يمه وب م نيمابيقرارداد ف کيحك  در  (معتبر خواهد بود
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 برگ تعهد پيشنهاد قيمت -پيوست شماره يک 

 
 
........................ )صاحبان مجاز امضاء شركت ........................................ بعنوان .................................................... شركت ................... نجانبانيا لهينوسيبد

 طيشركت در مناقصه، شرا يعموم طيدر مورد مطال  و مندرجات شرا تياجرا و م ئول تعهد رشيكامل و پذ يو آگاه ي...........................( پس از بررس
 مان،يمناقصه و پ يكار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عموم یبرآورد یها متيو ق ريفهرست مقاد مان،يمناقصه و نمونه پ يخصوص

( و بفا  تيف زيو تيكامل از مهل كفار )سفا   ديو پس از بازد  98در سال  مگاوات 2.2اتصاالت توربين بادی مدارك و اسناد مناقصه  يتمام يو بطور كل
 كه:  ينمايم شنهاديمورد مناقصه پ یو عوامل موجود از لهاظ انجام كارها طيشرا عياطالع كامل از جم

 بفه  ،مبلفغ  جمعفا بفه   ،مشخصفات پيوسفت   و و مشخصفات منفدرج در اسفناد و مفدارك مناقصفه       طيموضوع مناقصه فو  را بفر اسفاس شفرا    اقالم-1
 .توليد/تهيه نماي ( و به حروف ..................................................................................  اليعدد................................ ر

تعهد به نفع كارفرما در پاكت الف ارا فه   یو اجرا انميمناقصه را به منرور تعهد امضاء و مبادله پ يعموم طيشركت در مناقصه موضوع شرا نيتضم -2
 نموده ام.

 .، مبالغ تعيين شده به حروف معتبر خواهند بودعددشده به  شده به حروف و مبالغ تعيين ت مشاهده اختالف بين مبالغ تعييندر صور -3
 است . دهيشركت لهاظ گرد نيو سود ا یباالسر یها نهيمربوطه از جمله هز یها نهيهز هيشركت كل نيا متيق شنهاديدر پ -0
 .شوديمه وب م شنهاديپ نيا نفکيضما   اسناد و مدارك مناقصه جزء ال هيكه كل  ينمايم دييتأ -2
 ها ندارد. شنهادياز پ کي چيكار به ه یواگذار یبرا ياطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزام -6
و  باشفد يشركت از مفاد مدارك ففو  كفامالً مطلفع م    نيو نمونه قرارداد كامالً مطالعه شده و ا يخصوص طيشركت در مناقصه، شرا يعموم طيشرا -7
انجام موضوع مناقصه  یها نهياز هز يشركت با عل  و اطالع كاف نيا شنهاديشركت وجود ندارد و پ نيا یخصوص برا نيدر ا يمطل  مبهم چگونهيه
 و ارا ه شده است.  يرتن
 
 

 نام پيشنهاد دهنده                                                                                                    
 امضا و مهر:                                                                                                                                          
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