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 شرايط عمومي مناقصه
 ( موضوع مناقصه:1

مورد تایید  دمدارک فنی خریبر اساس  A2MAPبسته بندی کولرهای  و ساختخرید ،  ،طراحیعبارت است از 
در  عالم شده ساختکه تمامی موارد ا واحد نیروگاهی  12دستگاه برای 48به تعداد  دسی شرکت پارسواحد مهن

 انجام می شود. تامین کننده تجهیزاتمحل کارخانه 
 

 (قبول شرايط مناقصه :2

  ه لقی شددتی که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قیود و شروط باشد، کان لم یكن (هر پیشنهاد2-1

 و به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.

 ود.شاقصه باید در محل ، روز ، تاریخ و ساعتی که در اسناد مناقصه ذکر شده است ، تسلیم (پیشنهاد من2-2

می بده هدر اء موعد تسلیم پیشنهادها  ، هیچگونه پیشنهادی مبنی بر تغییر و اصدال  پیشدنهاد تسدلی(پس از انقض2-3

 رفته نخواهد شد.عنوان که باشد ، پذی

یچگونده هی که اسناد مناقصه را تشكیل می دهد باید بدون پاک شدگی و میان نویسی تكمیل شده و (کلیه مدارک2-4

 در اسناد مناقصه داده نشود.  یتغییر

 گردد.مي باعث مردود شناخته شدن پيشنهاد  غيرقابل قبول كارفرما هر گونه تغيير

 

 ( روش ارائه پيشنهاد :3 

پیشدنهاد  زتسدلیم پیشدنهاد ، توسدطیه اسناد مناقصه باید بطور کامل تكمیل گردیده و کلیه صفحات آن قبل ا(کل3-1

 گردد. مهر و امضاءدهنده 

قصده باشدد، و همراه با ضدمانتنامه شدرکت در منا پیشنهاد ریالیعنوان ه ب دنمونه قراردا(فقط پیشنهادی که روی 3-2

 پذیرفته می شود.

 ل کند.اطمینان حاص باید رأساً از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهای موضوع قرارداد ( پیشنهاد دهنده3-3
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 :(ضمانت شركت در مناقصه 4

می باشد که بایستی به  (ريال پانصدو سي ميليون) 000/000/530 ر مناقصه مبلغ تضمین شرکت د-1-4

پندا ت مهندسدی و سداخت رنراتدور مدر وجه شرک چک تضمينيضمانت نامه بانکي يا سپرده نقدی ، صورت 

 گردد. کارفرما)پارس( تسلیم 

          ر مناقصه به منظور حصدو  اطمیندان از حسدن اجدرای مفداد پیشدنهاد شدرکت در مناقصده تضمین شرکت د-4-1-1

بدار دت اعتمین بدرای مداین تض . و اجرای تعهداتی که به وسیله پیشنهاد دهنده در مورد امضای قرارداد شده می باشد

مانتنامه ضدرارداد ، ف پیشدنهاد دهندده از امضدای قدپیشنهادها بوسیله کارفرما  نگهداری خواهد شد و در صورت تخل د

ی در ا و اعتراضدضبط و وصو  خواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعد کارفرماشرکت در مناقصه وی از سوی 

 این رابطه نخواهد داشت.

یم ضدمانتنامه ی که در مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای قرارداد و تسدلشنهاد دهنده اضمانتنامه پی-4-2

 انجام تعهدات ) هر کدام مؤخر باشد( بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد.

می گیرد نیز تدا شنهاد آنان در مرتبه دوم قرار نهاد دهنده ای که پیسپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیش-4-3 

آنهدا مسدترد  آزاد و به قرارداد نگهداری خواهد شد و پس از آن ضمانتنامه شرکت در مناقصه افراد سوم به بعدامضای 

 می گردد.

در غیدر ایدن  پس از ابالغ کتبی قرارداد مربوطه را امضداء نمایدد   دو هفتهه ملزم است ظرف مد ت برنده مناقص -4-4

ده شدد و برند دسی و ساخت رنراتور مپنا)پدارس( ضدبط خواهددصورت سپرده شرکت در مناقصه او به نفع شرکت مهن

 مذکور حق هیچگونه اعتراض و اد عایی نسبت به آن نخواهد داشت. 

فدر دوم بده ورتی کده ندر چنین موردی با رعایت آیین نامه معامالت شرکت ، نفر دوم به عنوان برنده اعدالم و در صد

 .  قرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط خواهد شدشرحی که در مورد نفر او  گذشت حاضر به انعقاد 
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 :( اسناد مناقصه5

 : اسناد مناقصه به شر  زیر می باشد

 . می مناقصه و پیوستهای آنشرایط عمو -الف

 جداگانه قرارداده شود: 4Aپاكتهای سايز ه بایستی به ترتیب زیر در اسناد مناقص -1-5

متقاضی ابتدا بایسدتی سدپرده شدرکت در  ر مناقصه :شركت دحاوی تصوير رسيد سپرده -پاكت الف -1-1-5

ه گرفتن ید  بید اقدام مناقصه را به واحد مالی شرکت کارفرما تحویل نموده و رسید دریافت نماید . سپس از روی رس

     اکدت را ه و درب پبرگ کپی می نماید. اصل رسید را نزد خود نگهداشدته و کپدی آن را در داخدل پاکدت الدف قدرارداد

 می بندد. 

لف( می باشد و ر پاکت )اشایان ذکر است که باز گشائی پاکت )ب( منوط به ارائه سپرده و قرار دادن تصویر رسید آن د

 در غیر این صورت متقاضی از مناقصه حذف خواهد شد .

ر درون د....  و   بانكیچ ،چ  تضمین شده  ،چ  پو   ،توجه : از قرار دادن هر گونه وجه نقد ) بصورت اسكناس ( 
 می شود.نشوده گپاکت ها خودداری شود در غیر اینصورت پیشنهاد مربوطه مردود اعالم و پاکت )ب( و )ج( 

 

 زم می باشد.ارائه آن ال و ساخت کولر طراحی و  مدارک فنی حاوی  پاكت ب :-2-1-5

ر ضاء و مهام به در ضمن تمامی صفحه های اسناد مناقصه و دیگر ضمائم آن و همچنین درب پاکتها باید *

نامه  دق وکالتونوشت مصروکالت نامه رسمی یا ، یا وکیل قانونی او برسد در صورت تاخیر  مجاز پیشنهاد دهنده

 گردد. ای که موید حق امضاء باشد می بایست به پیشنهاد مناقصه ضمیمه 

 شرایط و اسنادی که بدون مهر و امضاء باشد مورد قبو  نبوده و باطل است. *

                    د دهنددده در چددارچوب اسددناد مناقصدده    شددامل پیشددنهاد قیمددت و شددرایط مددالی پیشددنها : ج كتتت پا-3-1-5

را  ناقصدهماسدناد شده هدا بر اساس مدارک فنی و نق مطابق نمونه قرارداد ارائه شده یپیشنهاد دهنده بایست . می باشد

 .تكمیل و در پاکت ج قرار دهد

،  مشخص شده اند بایستی الک و مهر شده و روی هر ید  ندام ، نشدانی ) ج(و )ب(  اکتهایی که با حروفپ -5-2

 تلفن تماس و موضوع مناقصه به وضو  نوشته و درج گردد.

 : د عبارت است ازكه بايد در پاكت الف قرارداده شومدارک و اسنادی -5-3

 به آن اشاره شد. 1-5 تصویر )کپی( رسید ضمانت شرکت در مناقصه که به ترتیبی که در بند-5-3-1
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 : مدارک و اسنادی كه بايد در پاكت ب قرارداده شود عبارت است از -5-4

هدر مبایدد بده امضداء و پیشنهاد دهنده بدوده و  ، بق پیوست ی  () ط مدارک فنی و دیتاشیتهای فنیحاوی  -1-4-5

 برسد. مجاز پیشنهاد دهنده 

رداد ، مدارک فني ، نقشته هتا و فرم ها ، نمونه قرااز جمله )اسناد مناقصه كليه برگه های  -5-4-2

 . باشد مهر و امضاء شده....( مي بايستي 

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

 که بایستی به عدد و حروف و همچنین به دق ت تكمیل شود. برگه پیشنهاد قیمت-5-5-1

عیین شده بده بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام ، مبالغ تده اختالف در صورت مشاه-5-5-2

 حروف معتبر خواهند بود.

ی مربوطه ر متن پیشنهادها قلم خوردگی و یا تراشیدگی یا پاک شدگی موجود باشد باید محلهاددر صورتیكه  -5-5-3

 ص و مردود تلقی خواهد شد.صورت پیشنهاد ناق به امضاء پیشنهاد دهنده برسد در غیر این

 هد بود.و مشخصاتی که باید بوسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارسی خوا کلیه اطالعات-5-5-4

 ( امضاء اسناد پيشنهادها:6

یدا  لعه بدون تغییر ، حدذف وقید شده است را پس از مطا 5پیشنهاد دهنده باید کلیه اوراق اسناد مناقصه را که در ماده 

 قراردادن شرط تكمیل و به وسیله امضاء مجاز خود امضاء و مهر نموده و تسلیم نماید.

 (تسليم پيشنهادها :7

در ی  پاکدت  پاکت بوده  چهارهاد خود را در پاکتهای جداگانه ای که مجموعاً پیشنهاددهنده مكلف است پیشن -1-7

آنها اشاره شد تهیه و تا  شرایط مناقصه به 5ماده  مطابقرر واحد سر بسته باذکر عنوان مناقصه بر روی آن در مهلت مق

 7کیلومتر  -این شرکت به نشانی: کرج دبیرخانه کمیسیون معامالتبه  30/05/89مورخ  شنبهچهارروز  16ساعت

)پارس( تسلیم شرکت مهندسی وساخت رنراتور مپنا –انتهای بلوار مپنا  –مالی نیروگاه منتظر قائم شضلع -جاده مالرد

 دریافت نماید. و رسید

گونده ه بعد از موعد مقرر تسلیم شود دریافت و رسیدگی نخواهد شدد و پیشدنهاد دهندده حدق هرکپیشنهادهائی -7-2

 اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت .



  

 

 MAP2Aخرید و ساخت کولرهای اسناد مناقصه 
 98ماه مرداد

 

 : 

  

 

6 

 

 

 :(گشايش پيشنهادها 8

                  ی پیشددنهادها بدده ترتیددب زیددر یكددی پددس از دیگددری در کمیسددیون معددامالت بازگشددایی   پاکتهددای محتددو-8-1

 و رسیدگی خواهند شد.

ر کنتر  خواهدد شدد و دپیشنهاد دهنده و ضمانت شرکت در مناقصه  باز و«الف » ابتدا پاکت : مرحله اول -8-1-1

 صورت تأیید برای مرحله دوم.

بی ارزیداو پیشنهاد مدالی مستندات  اقدام و سوابق ،و  «ج»و « ب»نسبت به بازگشایی پاکت  مرحله دوم:  -8-1-2

 .  خواهد شد

ناقصده بده ا اسدناد ماما هرگاه محتوای پاکت الف کامل نبوده و یا بدون تضمین و یا کسری میزان تضمین باشدد و ید

«       ب»ایش پاکدت  مردود اعالم گدردد ، نسدبت بده گشدشرایط کاری و اعتباری پیشنهاد دهنده صورت کامل نباشد یا 

 و مدارک عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد. اقدامی به عمل نخواهد آمد   «ج»و 

 

  :( اعتبار پيشنهادها9

یشنهاد و چنانچه پرای گشایش معتبر ( ماه بعد از تاریخ تعیین شده ب)سه 3پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت -1-9

 د . اهد شدهنده ای قبل از انقضای مدت مزبور پیشنهاد خود را مسترد دارد مبلغ سپرده او ضبط خو

 

 تهيه پيشنهاد ها: نحوه( 10

کده بدا حدروف  اقصه ارقامی. برای تعیین برنده من نوشته شود نمونه قراردادمبلغ پیشنهاد قیمت باید به عدد وحرف در 

 ست.اوف را نداشته باشد مردود بود و پیشنهادی که قیمت کل به حرنوشته می شود مالک عمل خواهد 

اخت سطراحی ای هو اجرت )شامل هزینه  )شامل تجهیزات استاندارد( كی  فروش کاالقیمت پیشنهادی بایست به تف

 و ...( باشد. مقدار متریا  مصرفی، بسته بندی

 

 

 



  

 

 MAP2Aخرید و ساخت کولرهای اسناد مناقصه 
 98ماه مرداد

 

 : 

  

 

7 

 

  :( اصالحيه ها و الحاقيه ها11

ا اسناد دیگری مشخصات ی چنانچه هر ی  از پیشنهاد دهندگان اختالفی در اسناد مالحظه کنند یا متوجه از قلم افتادن

فتده پدس از ثر تدا یكهوالی داشته باشند بایستی حداکسمتی از مشخصات و اسناد مناقصه سردند یا نسبت به مفهوم قگ

 د تقاضدای دریافدتیم پیشنهاتاریخ دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتباً به کارفرما اطالع دهند و قبل از تسل

 توضیح کتبی بنمایند.

طدرف ی نامده ازطدضافی یا حذف مطالبی از مدارک مناقصه از طریق رسدمی انجدام و هر نوع توضیح یا تجدید نظر ا

 کارفرما به نشانی دعوت شدگان ارسا  می گردد.

و در ایدن مایدد  تجدیدد ن  سا  الحاقیده هداهمچنین کافرما می تواند در هر موقع که الزم بداند در اسناد مناقصه با ار

ه هدای سدا  الحاقید. چنانچه پیشنهادی قبدل از ار صورت الحاقیه ها جزء الینف  اسناد مناقصه محسوب خواهند شد

داد آن را اضدای اسدترمزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد به منظدور انجدام تغییدرات و اصدالحات الزم تق

 بنماید. 

        ارفرمدا کایدن صدورت  تغییر مقادیر یا قیمت پیشدنهادی یدا هدر دو باشدد درچنانچه این تجدید نظر یا اصال  مستلزم 

گان فرصدت کدافی نهاد دهندمی تواند با اعالم کتبی آخرین روز دریافت پیشنهاد را به تعویق اندازد ، به نحوی که پیش

 برای اعما  اصالحات و تجدید نظر داشته باشند.

 

 ت حسن انجام كار :و ضمان ( تضمين حسن اجرای تعهدات12

مده ی  فقره ضدمانت نادات خود رای تعهن اجمكلف است جهت ضمانت حس پیمانكاردر زمان مبادله قرارداد  -12-1

 نماید. کارفرماتسلیم  بدون قید و شرط و قابل تمدید مطابق مفاد قراردادبانكی 

          ام کدار توسدط کارفرمدا کسدر   ضدمانت حسدن انجد عندوان بده )ده( درصد 10پیمانكار ضعیت واز هر صورت  -12-2

 می گردد . مبالغ کسر شده پس از پایان دوره تضمین به پیمانكار پرداخت می شود .

 زامی است . رعایت موارد ایمنی و بهداشتی وفق قرارداد ال -12-3

 :پيشنهادها  وتغير مقادير ( رد يا قبول13

یدل مدأذون      کر هرگونه دلیا قبو  ی  یا کلیه پیشنهادها بدون ذ شرکت مهندسی و ساخت رنراتور مپنا)پارس( در رد -
 و مختار است . 
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بددون ±%50تدا ادها کلیه پیشدنه کاهش یا افزایش مقادیر تعدادیشرکت مهندسی و ساخت رنراتور مپنا)پارس( در  -
 ذکر هرگونه دلیل مأذون  و مختار است .

 

   : (سازش به زيان خريدار41

ت مددیره أمراتب به هی ه آگاهی حاصل شود که پیشنهاد دهندگانی به زیان کارفرما سازش کرده اند ،هر گاه در مناقص

واهد شد صه باطل خشرکت کارفرما گزارش می شود و چنانچه به تشخیص هیأت مدیره این امر واقع شده باشد ، مناق

رو ارسا  خواهدد ه وزارت نیشرکت داشته اند بو کارفرما گزارش امر را با ذکر نام پیشنهاد دهندگانی که در این جریان 

 نمود.

   هدای بعددی  مناقصهبه  مدت دو سا  از دعوت پیشنهاد دهندگانی که نام آنها به وزارت نیرو ارسا  گردد بهتبصره : 

 و دیگر مناقصات مربوط به شرکتهای تابعه محروم خواهند شد.
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عیدین مدوارد زیدر ت در نظر گرفتنمبنای قیمت پیشنهادی با اساس تشخیص کمیسیون معامالت و بر رنده مناقصه بر ب

 خواهد شد:

              ندین اعتبدار مدالی الیتهدای قبلدی و همچسدوابق کداری و نحدوه عملكدرد در فع صالحیت پیشدنهاد دهندده و -15-1

  ده می شود .مینی که بوسیله پیشنهاد دهنده داده شاو تض

 قبو  شرایط قراردادی . -15-2

جدرای از اانتخداب پیمانكدار جهت تسریع در کدار  مأذون و مختار است کهند مصلحت بدا گزارچنانچه مناقصه -15-3

ه حدق شنهاد هر گوندنظر کند . پیشنهاد دهنده همزمان با امضاء پی صرفمربوط به مناقصه بعضی از تشریفات رسمی 

اید ه و اعالم می نمسقاط نمودایه کارفرما یا مدیران یا کارکنان یا نمایندگان او را در مورد پیشنهاد اعتراض و دعوی عل

 که از این بابت حق هیچگونه ادعائی نخواهد داشت .

بررسدی  در مرحلهپیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرفهای ذینفع باید بدانند که در موقعی که پیشنهاد -15-4

یداً باید از هر نوع تماس با هر ی  از کارکنان کارفرما  برای کسب اطالع نسدبت بده نتدایر بررسدی پیشدنهاد است اک

 خودداری کنند . هر نوع کوشش جهت اعما  نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله هدر پیشدنهاد دهندده موجدب سدلب
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    ار است کده آن پیشدنهاد دهندده را از مناقصده صالحیت پیشنهاد دهنده خواهد بود و در این مورد کارفرما مأذون ومخت

 و دیگر مناقصه های مرتبط محروم نماید.

 

بعمل  قت بازدیدی موضوع مناقصه به دقبل از محاسبه قیمت پیشنهادی از محل اجرا می توانندمناقصه گران -15-5

وثر میشنهادی پیمت قحاسبه آورده و نسبت به شرایط محلی و کلیه عواملی که ممكن است به نحوی از انحاء در م

ررسی و از بطالعه و میقاً باشد آگاهی کامل کسب نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد خود اسناد و مدارک مناقصه را دق

وضاع و احوا  رایط و اشیی با طلع گردند . بنابراین هیچگونه ادعای بعدی مبنی بر عدم آشناممفهوم جزء به جزء آنها 

 عدم فهم مطالب اسناد مناقصه مسموع نخواهد بود .  و یامكان اجراء محلی 

 

 :امضای قرارداد  (16

انت نامده . ضدم نمایدد پس از اعالم کتبی کارفرما  قدرارداد مربوطده را امضداء ههفتدو برنده مناقصه باید ظرف مدت 

ت هر کدام کده ام تعهداجشرکت در مناقصه یا چ  تضمینی از این بابت تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه ان

نهاد دهندده یدا متناع پیشدا.  ر باشد توسط کارفرما نگاهداری و عنداللزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد شدمؤخ 

جوه مربوط بده وی دهد که تأخیر غیر موجه او در امضای قرارداد یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما حق م

ومین حداقل دنده حائز قصه را به نفع خود ضبط نماید در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهضمانتنامه شرکت در منا

 قیمت ابالغ می گردد.

ر دضدمینی شدرکت تنیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضدمانت نامده یدا چد  مرتبه دوم چنانچه پیشنهاد دهنده 

حدداقل  ائز سدومین  و مراتب به پیشنهاد دهندده حدفرما  ضبط و یا وصومناقصه عیناً به شرحی که گذشت توسط کار

 قیمت ابالغ می گردد .

ناقصده می شرکت در ضمانت نامه یا چ  تضمینچنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه سوم هم حاضر به ایفای تعهدات نباشد 

 اهد شد .خوا انجام ادامه کار انتخاب پیمانكار با نظر کافرموی نیز به مانند نفرات او  و دوم ضبط و وصو  و 

 :( واگذاری 17

وقی دیگدر و حق قیقیحبرنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاری تمامی یا قسمتی از تعهدات خود را به اشخاص 

 ندارد.
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 ممنوعيت مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي :  (18

 نباشد. 1337ماه سا  22 پیشنهاد دهنده باید مشمو  الیحه قانونی منع مداخله و معامالت دولتی مصوب

 :(ساير شرايط19

نهاد منددرجات از سدوی پیشدد و کلیده مفداو تأیید  تسلیم پیشنهاد شرایط مناقصه و امضای مدارک دلیل قبو  -19-1

 می باشد .دهنده 

ر نگدردد ، چ -19-2 نانچه به هر دلیل اخذ تصمیم در خصوص انتخاب پیمانكار به ی  جلسه کمیسیون معدامالت میسد 

ه را مدان مناقصدمه بررسی به جلسه های دیگر موکو  و پیشنهاد دهندگان حق اعتراضی در مدورد طدوالنی شددن زادا

 نخواهند داشت .  

ت نخواهدد ناقصه گزار هیچگونه هزینه ای را که پیشنهاد دهنده برای پیشنهاد متحم ل شده است به او پرداخدم -19-3

 کرد.

               و درصدد کداهش یدا افدزایش دهدد  50میدزان تدا  کده مقدادیر کدار رامناقصه گدزار مدأذون و مختدار اسدت  -19-4

 .شرکت کننده /مناقصه گر مكلف به پذیرش آن می باشد 

بلدغ صدورت ناقصه گزار مكلف است هر گونه کسور قانونی را که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیدرد از مم -19-5

 .وضعیت پیمانكار مطالبه و کسر نماید 

یات عم از بیمه و مالیشنهاد دهنده با اطالع از شرایط و مفاد نمونه قرارداد به ویژه مدت قرارداد ، کسور قانونی اپ -19-6

 اشت .دت نخواهد و همچنین سود خود را در محاسبات منظور نموده و بعداً هیچگونه ادعایی مبنی بر افزایش قیم

     و مسدامحه دیگدر جهدت ضدرر  در صورت انصراف و یا هر گونه قصورضمانت شرکت در مناقصه نفرات برنده   -19-7

 و زیان مناقصه ضبط خواهد شد . 

  لیت و هزینه حمل در کلیه مراحل انجام کار بر عهده پیمانكار می باشد.مسئو  -19-8

 توجه !!!

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

 

 .ملّي و تمام صفحات شناسنامه  تصوير كارت-1

 ا پروانه بهره برداری .تصوير جواز كسب ي-2

 اره نامه رسمي محل كار.تصوير سند يا اج -3
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 رقمي محل كار يا سکونت . 10ي اعالم كدپست -4

 ( فرم شناسه تامين كنندگانتکميل قسمت )ب -5

 

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

 .تصوير آگهي تأسيس  -1

 .ديره و...( مآخرين روزنامه رسمي كه حاكي از حدود اختيارات مديران)مديرعامل ،رييس هيأت  تصوير -2

 .سرمايه شركت اعالم آخرين روزنامه رسمي  تصوير -3

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

 كت .رقمي محل شر 10اعالم كدپستي  -5

 )الف( فرم شناسه تامين كنندگان تکميل قسمت -6

 تعهدنامه عدم شمو  قانون منع مداخله 

نمی باشد و در  1337سا   پیمانكار رسماً اعالم می دارد که مشمو  ممنوعیت مذکور در الیحه قانونی مصوب دی ماه

اشت سپرده و خواهد د ود حقحراز نماید عالوه بر اینكه قرارداد را ملغی خواهد نمصورتی که کارفرما خالف آن را ا

ده به شتوجه وی مرداد تضمین فروشنده را ضبط نماید و خساراتی را که در الغاء یا تأخیر در اجرای موضوع قرا

جرای قرارداد و ا پایان اتکه د تشخیص خود تعیین  و از اموا  پیمانكار استیفاء کند . همچنین پیمانكار تعهد می نمای

سازد . در غیر ذینفع ن هیم وسواریز نهایی آن به هیچ وجه و طریقی اشخاص مذکور در قانون اشاره شده را در قرارداد 

 .ماید ناین صورت  کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده و تضمین پیمانكار را ضبط 

ز شرکایی که اا هر ی  رکت یشاجراء قرارداد یكی از اقرباء خود و یا مدیران  پیمانكار متعهد است هر گاه در جریان

ز مایه آنها بیش افع یا سرا منادارای بیش از پنر درصد سهام باشد و یا اقربای چند نفر از شرکایی که مجموع سهام و ی

 ر وزارت وت و یا مدیریت دمعاون( ماده او  قانون ذکر شده است به مقام وزارت یا 1بیست درصد باشد که در تبصره )

فرما طالع ندهد ، کارارفرما اکا به ریا نظیر این مقامات در تشكیالت تابعه یا وابسته به وزارت نیرو برسد و فوراً موضوع 

و اجرای  و تأخیر ز فسخعالوه بر حق فسخ اختیار خواهد داشت سپرده و تضمین پیمانكار را ضبط و خسارات ناشی ا

 رأساً تشخیص و از اموا  پیمانكار اخذ نماید .قرارداد را 

 ا علم به مقرراتمانكار بون پیاین تعهد نامه از ارکان معامه به شمار می رود و نقض آن موجب بطالن معامله بوده و چ

ت سوو  پرداخمی شده و و تلقاقانون مذکور اقدام به تنظیم این تعهدنامه می نماید ابطا  معامله نیز در نتیجه عمل 

 خسارت وارده به کارفرما خواهد بود . 

 تامین کننده




