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 به نام خدا
 

 شرایط عمومي شركت در مناقصه -الف

 

 ( موضوع مناقصه1

  تن 111وزن تقریبي مجموع با به همراه ابعاد برشي بهینه میلیمتر  04فولادی ضخامت  های ورقخرید عبارت است از 

 كد متریال 
 *ضخامت

 میلیمتر()

 عرض*

 )میلمتر(

 طول*

 )میلیمتر(
 آلیاژ*

وزن *

 تئوری
Ton 

1441401 04  2,144   00444  FE004B FN+NORMALIZED 17 

1441277 04  20444   1,444  FE004B FN+NORMALIZED 11 

1411001 04  20444   00444  S011JR+NORMALIZED 1111 

1444072 04  2,144   00444 FE004C FN+NORMALIZED 0 

1440007 04  20444   00444  ST 01 1 

1410100 04  20444   00444 P011GH 417 

1411174 04  20444   00444  S011J2+NORMALIZED 411 

1444017 04  20444   00444  S011J2G0 410 

 111 جمع

 

 :مورد تائید برای كل خرید فولادیدرجه 
 

 

 

 

 استانداردهای تولید محصول:

 *استاندارد و كیفیت سطحي كلاس ضخامت ورق* * استاندارد ابعادی و شكل ظاهری استاندارد آلتراسونیک *

EN 14104 CLASS S1-E1   EN14420 EN14420-CLASSA EN14100-2-A2 

 

 بول شرایط مناقصهق (2

شده و به پيشننهاد دهننده مرنترد  شرايط مناقصه حاضر نبوده و يا متضمن قيود و شروط باشد، كان لم يكن تلقيهر پيشنهادي كه مطابق  -1 -2

 واهد شد.خ

 شود.گزار مناقصه، ترليم اسناد مناقصه ذكر شده، تاريخ و ساعتي كه در پيشنهاد مناقصه بايد در محل، روز -2 -2

هيچگوننه تييينري در اسنناد نبايرنتي شنده و نويري تكميلشدگي و مياندهد بايد بدون پاككه اسناد مناقصه را تشكيل مي ركيليه مداك -3 -2

 مناقصه داده نشود. 

 گردد.مي هر گونه تييير باعث مردود شناخته شدن پيشنهاد نكته: 

 شماره استاندارد      ٭ ول                استاندارد محص٭ درجه فولادی٭

S355J2 + N EN 50025-2 
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 كت و ممهور شده ارائه گردد.پيش فاكتور و سربرگ رسمي شر خوانا بر رويها مي بايرتي بصورت اعلام قيمت -4 -2

مني باشند. اباسنكو  شنركت پنارص داراي گواهينامنه  برگ باسنكو  شنركت پنارص بصنورت خنال ملاك توزين نهايي جهت ترويه ،  -5 -2

 كاليبراسيون است(

ارض و ... ( به پرداخت كليه كرورات قانوني امفاصا حراب بيمه ، ماليات تكليفي ، ضمانت هاي حرن انجام كار و حرن انجام تعهدات ، عو -6 -2

 عهده فروشنده/پيمانكار خواهد بود . 

 ها مي بايرتي بصورت مناسب باشد. ورقو ارسا  نحوه برته بندي  -7 -2

 آن مجموعه محترم جهت بررسي هاي فني لازم و ضروري مي باشد . موجودي كالايبر اساص  هاي قابل ارائه اعلام ابعاد كالا -8 -2

و يا شرح كامل مشخصات كالا شامل ضخامت ، ابعاد برشني و آلينا   اين شركت  هاي كد متريا  و پيشنهادات مي بايرتي در كليه مكاتبات -9 -2

 جهت شناسايي دقيق كالا درج گردد.ورق هاي قابل ارائه را 

 لطفا حداقل مقدار سفارش براي هريک از اقلام را اعلام فرماييد. MOQدر صورت داشتن  -11 -2

 ه ارسا  گردد.ورق ها مي بايرتي با استانداردهاي اعلام شد -11 -2

 . اعلام شرايط فروش ، زمان تحويل و محل تحويل لازم و ضروري مي باشد -12 -2

 خواهد بود .  انبارداري ، بارگيري و باسكو  بعهده فروشندههاي لازم به توضيح است پرداخت كليه هزينه -13 -2

 ها مي باشد. امر تامين ورق متذكر مي شود استاندارد بودن كالا مطابق شرايط اعلام شده فوق از موارد قابل اهميت در -14 -2

 –از برنده يا برندگان براي خريدار اشركت مهندسي و ساخت  نراتور مپنا  مناقصهحق انتخاب و خريد اتأمين( هر يک يا همه اقلام موضوع  -15 -2

 نمايند.پارص( كاملاً محفوظ است و برنده يا برندگان ريالي در اين رابطه حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و اسقاط مي

پارص( الزام و تكليفي براي خريد اتأمين( اقلام موضوع خريد را از برنده يا برنندگان رينالي  –خريدار اشركت مهندسي و ساخت  نراتور مپنا  -16 -2

 ندارد.

 ختار است. پارص( در رد يا قبو  يک يا كليه پيشنهادها بدون ذكر هرگونه دليل مأذون و م –خريدار اشركت مهندسي و ساخت  نراتور مپنا  -17 -2

 

 ( روش ارائه پیشنهاد0 

شنده  مهر و امضاتوسط پيشنهاد دهنده  ،گزاربه مناقصهترليم  و كليه صفحات آن قبل از شدهبطور كامل تكميل بايرتي كليه اسناد مناقصه  -1 -3

 .و در پاكت ااب(( قرار گيرد

 شده شود. بنه پيشننهاداتي كنه منبهم  امضا و مهردهنده توسط پيشنهاد صريح و روشن بوده و كليه صفحات آنها ، بايرتي كامل اتپيشنهاد -2 -3

 و مشروط باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 ارائه پيشنهاد به منزله قبو  تكاليف و اختيارات اين شركت مي باشد. -3 -3
 

 شركت در مناقصه تضمین( 0
گزار و با اعتبار حداقل سنه مناه از به نفع مناقصهقابل تمديد  نامه بانكيضمانتپيشنهاد دهنده ملزم است به هنگام ارائه پيشنهاد خود يک فقره  -4-1

 مبلن بنه  سنپرده نقندي صنورتو ينا بنه  در وجه شركت مهندسي و ساخت  نراتور مپنا پارص بانكيچک تضميني يک فقره يا تاريخ تحويل پيشنهاد 
باه مبلا   سناخت  نراتنور مپننا پنارص در وجنه شنركت مهندسني و و یاا یاک فقاره صاک یایادی ( ریالپانصد میلیون) 444/444/144

بنه تكمیل مراحل ثبت اطلاعات صک در سامانه ییادی انجام هماهنگي با همكاران مالي و پس از  )یک میلیارد( ریال 444/444/444/1
 گزار نمايد. ترليم مناقصه عنوان تضمين شركت در مناقصه

فروشنده در قبا  تحوينل  اجراي مفاد پيشنهاد شركت در مناقصه و اجراي تعهدات تضمين شركت در مناقصه به منظور حصو  اطمينان از حرننكته: 
خنودداري پيشننهاد و در صنورت  شنودمينگهنداري  گزارضمين براي مدت اعتبار پيشنهادها توسط مناقصنهباشد. اين تميكالا بصورت صحيح و سالم 
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وصو  خواهد شد و پيشنهاد دهنده حنق هيچگوننه ادعنا و مبل  آن ضبط و  گزارهمناقصشركت در مناقصه وي از سوي  تضمين، تحويل كالا  دهنده از
 اعتراضي در اين رابطه نخواهد داشت.

نگهداري خواهد شد و پس  تكميل مراحل خريدگيرد نيز تا ي كه پيشنهاد آنان در مرتبه دوم قرار مينادر مناقصه پيشنهاد دهندگ شركت تضمين -4-2
 گردد.سوم به بعد آزاد و مرترد مي اشخاصاقصه شركت در من تضميناز آن 

نربت به قبو  سفارش و تحويل كالنا اقندام محل وي حاضر و در گزار مناقصهبرنده مناقصه ملزم است ظرف مدّت هفت روز پس از ابلاغ كتبي  -4-3

در اين رابطه حق هيچگونه اعتنراض و خواهد شد و  و مبل  آن وصو ضبط  گزارمناقصهشركت در مناقصه او به نفع  تضميندر غير اين صورت  نمايد.

و در صنورتي كنه نفنر دوم بنه شنود مي، نفر دوم به عنوان برنده اعلام گزارمناقصهنامه معاملات با رعايت آيين موارديعايي نخواهد داشت. در چنين اد

خواهد مناقصه تجديد گزار، ديد و تشخي  مناقصهصورت صلاح درو نباشد سپرده او نيز ضبط  تحويل كالاشرحي كه در مورد نفر او  گذشت حاضر به 

 شد.  

 اسناد مناقصهنحوه تنظیم و ارسال پاكات مربوط به ( 1
 گزار شود:جداگانه قرار داده شده و ترليم مناقصه 0Aهای سایز پاكتبه ترتيب زير در طبق شرايط مناقصه و مناقصه بايرتي و مدارك اسناد  -5-1
شنركت در مناقصنه را بنه واحند منالي شنركت  تضمينمتقاضي ابتدا بايرتي  :قرار داده شود «الف»پاكت سنادی كه بایستي در مدارك و ا-5-2

اصل رسيد را نزد خود نگهداشته و كپني آن را در داخنل پاكنت  نمايد.از رسيد اقدام به گرفتن يک برگ كپي  و دريافتآن را رسيد  ترليم، گزارمناقصه
 و درب پاكت را مي بندد. قرارداده  «الف»

 پيشنهادر غير اين صورت باشد؛ دتضمين شركت در مناقصه و ترليم آن مطابق شرح فوق ميمنوط به ارائه  «ب»ي پاكت شايان ذكر است كه باز گشاي
 از مناقصه حذف خواهد شد. دهنده

و همچنين مدارك ، رزومه و سوابق كاري پيشنهاد دهنده اهحاوي شرح فعاليتقرار داده شود: « ب»مدارك و اسنادی كه بایستي در پاكت -5-3
 به ترتيب به شرح زير است:مناقصه مدارك و اسناد  باشد.بوده و ارائه آن لازم ميشده مناقصه  ءو امضا مهر

 در مورد اشخاص حقیقي: -الف

 (صاحب حراب و دارنده جواز كربتصوير كليه صفحات شناسنامه ا -
 (صاحب حراب و دارنده جواز كربا مليكارت رنگي از تصوير  -
 موضوع مناقصه با هر گونه مدرك معتبر ديگري در مورد مجوز فعاليت مرتبط و يا ارائهجواز كرب با تاريخ معتبر منطبق با رسته خريد تصوير  -
 تصوير شماره اكد( اقتصادي بر اساص گواهي ثبت نام در سازمان امور مالياتي كشور  -

 ص حقوقي:در مورد اشخا -ب

 منطبق با رسته خريد موضوع مناقصه پيشنهاد دهندهآگهي روزنامه رسمي مبني بر تأسيس شركت تصوير  -
 پيشنهاد دهندهنامه شركت اساصتصوير  -
  پيشنهاد دهندهآگهي روزنامه رسمي مبني بر آخرين تيييرات شركت تصوير  -
 ايه تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي مربوط به افزايش سرم -
 (رفرنس ليرت افهرست مشتريان ، تاريخ و موضوع همكاري -
 كاتالوگ/رزومه -

 آخرين اظهارنامه مالياتي ترليم شده -

 آخرين صورتهاي مالي حرابرسي شده -
 

 مدارك مشترك میان اشخاص حقیقي و حقوقي: -ج

 و اظهارنامه دو سا  ماقبل. هاي مالي تأييد شده توسط حرابرص شامل اظهارنامه سا  آخر و برگ تشخي صورت -
 ليرت بيمه كاركنان تمام وقت اسه ماه آخر(. -
 .هاها يا سازمانشركتمرتبط با موضوع مناقصه با ديگر او نه منقضي شده(  معتبرها/ قراردادهاي نامهتوافق -
 اي از سوابق اجرايي مرتبط با موضوع مناقصه با ذكر نشاني و محل انجام آنها.خلاصه -
 هاي كاري. نامهانجام كار و رضايتوير گواهي حرن تص-
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 هرگونه مدرك دا  بر توانايي اجرايي و مالي.-
 امنضم 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. ي مجازها بايد به امضام آن و همچنين درب پاكتيضما: تمامي صفحات اسناد مناقصه و 1نكته 
 باشد مورد قبو  نبوده و باطل است.و مهر  ي مجاز: اسنادي كه بدون امضا2نكته 

بنه عندد و حنروف  با ذكر مبل  به دو صنورترسمي در قالب پيش فاكتور پيشنهاد دهنده ملزم و مكلف است پيشنهاد قيمت خود را  :«ج»پاكت -5-4
 قرار دهد. « ج»و در پاكت تنظيم ت دق

 تن 111وزن حدود مجموع با  میلیمتر 04 ضخامت ورق های فولادیخرید مربوط به قیمت مناقصه بر روي پاكت اج( درج شود:

 ف معتبر خواهند بود.، مبال  تعيين شده به حروعددشده به  شده به حروف و مبال  تعيين ت مشاهده اختلاف بين مبال  تعييندر صور
پيشننهاد دهننده  يهاي مربوطه بنه امضناشدگي موجود باشد بايد محلو يا تراشيدگي يا پاك در صورتيكه در متن پيشنهادها قلم خوردگي -

 در غير اين صورت پيشنهاد ناق  و مردود تلقي خواهد شد. ؛برسد
 

 نهادهااسناد پیش ی( امضا0
  پنس از، حنذف و ينا قنراردادن شنرط، تكمينل و بندون تييينر ،پس از مطالعه 5 بنداد مناقصه را به شرح مندرج در د كليه اوراق اسندهنده باي پيشنهاد
 نمايد.  گزارمناقصهترليم  ي مجاز و مهرامضا

 

 تسلیم پیشنهادها (1
شد تهيه و تنا سناعت  ارائهآنها  شرح 5بند  سه پاكت بوده و در اي كه مجموعاًهاي جداگانهدهنده مكلف است پيشنهاد خود را در پاكت پيشنهاد -7-1

 گزارمناقصنه دبیرخانه كمیسیون معاملاتبه  ( و يک ماه سا  هزار و چهار صد آبان هجدها 18/18/1141مورخ  شنبهچهارروز ( شانزدها 16

پنارص ترنليم و  ساخت  نراتور مپننا هندسي وشركت م –انتهاي بلوار مپنا  –ضلع شمالي نيروگاه منتظر قائم  -جاده ملارد 7كيلومتر  -به نشاني: كرج
 درصورت داشتن هرگونه سوا  مي توانيد با شماره تماص هاي ذيل تماص برقرار فرماييد: رسيد دريافت نمايد.

11263619752-21263619751-11263619717 
 دهنده حق هرگونه اعتراضي در اين رابطه نخواهد داشت.فت و رسيدگي نخواهد شد و پيشنهادي كه بعد از موعد مقرر ترليم شود درياپيشنهادهاي-7-2

 ( گشایش پیشنهادها7
 بازگشايي و رسيدگي خواهد شد.گزار مناقصههاي محتوي پيشنهادها به ترتيب زير يكي پس از ديگري در كميريون معاملات پاكت-8-1

 نهاد دهنده كنتر  خواهد شد و در صورت تأييد براي مرحله دوم.شركت در مناقصه پيش تضمينو  گشاييباز «الف»ابتدا پاكت  مرحله اول: -8-1-1

و در صنورت كامنل بنودن  خواهند شند يارزيناببررسي و اقدام و سوابق و مرتندات ارائه شده « ب»نربت به بازگشايي پاكت مرحله دوم:  -8-1-2
 براي مرحله سوم.و تأييد مدارك 

 خواهد شد.مالي انجام  و ارزيابيبازگشايي « ج»پاكت  مرحله سوم: -8-1-3
 « ج»و  «ب» هنناي، پاكتضننمين و يننا كرننري ميننزان تضننمين باشنندكامننل نبننوده و يننا بنندون ت «الننف»هرگنناه محتننواي پاكننت  -8-2

 و مدارك عيناً به پيشنهاد دهنده مرترد خواهد شد. 
بازگشايي و نربت بنه تعينين « ج»ه شده باشد پاكت به شرحي كه در بالا بيان شد و بطور صحيح ارائ« ب»و « الف»هاي هرگاه محتواي پاكت -8-3

 برنده مناقصه اقدام خواهد شد. 
 

 ( اعتبار پیشنهادها0
عدم ذكر مندت اعتبنار و ينا ذكنر  باشند.ترليم پيشنهادها معتبر ( ماه از تاريخ تعيين شده براي سها 3براي مدت حداقل از هر حيث  پيشنهادها بايرتي

تعينين شنده در اينن اسنناد  گزار مدت اعتبنار همنان مندت اعتبناراقصه نخواهد بود و از نظر مناقصهرافع تعهدات برنده منماه  سهمدت اعتبار كمتر از 
 باشد.مي

 

 ( نحوه تهیه پیشنهادها14
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شود ملناك عمنل ميكه با حروف نوشته  مباليي. براي تعيين برنده مناقصه نوشته شود برگ پيشنهاد قيمتو حرف در مبل  پيشنهاد قيمت بايد به عدد 
 خواهد بود و پيشنهادي كه قيمت به حروف را نداشته باشد مردود است.

براي خريدهايي كه در قالب مبناي قيمت پيشنهادي بايرتي براساص آيتم برنده تنظيم و ارائه گردد و پيشنهاد دهنده حق هيچگونه اعتراضي را -11-1
   ندارد.چند آيتم مي باشد را 

 

  هاو الحاقیهها ( ایلاحیه11
امنظنور همنه قبل از انقضاي مهلت ترنليم پيشننهادها توانند حداكثر مي نمايند،مناقصه مشاهده  دگران ابهام يا ايرادي در اسناچنانچه مناقصه -11-1

 گزار اطلاع دهند. كتباً به مناقصهپس از تحويل اسناد مناقصه مراتب را روزهاي هفته به استثناي پنجشنبه، جمعه و روزهاي تعطيل رسمي( 
 گزار اعلنام نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تييينر و ترنليم آنهنا كتبناً از سنوي مناقصنه هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه -11-2

 و جزو اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد.
دارد و اگنر صات را قبل از انقضاي مهلت ترليم پيشنهادها براي خود محفنوظ منيگزار حق تييير، اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخمناقصه -11-3

 نمايد.مي اعلامگران چنين موردي پيش آيد مراتب را كتباً به مناقصه
آخنرين روز  ،ام كتبنيتواند با اعلگزار ميمناقصهچنانچه اين تجديد نظر يا اصلاح مرتلزم تييير مقادير يا قيمت پيشنهادي يا هر دو باشد در اين صورت 

 به نحوي كه پيشنهاد دهندگان فرصت كافي براي اعما  اصلاحات و تجديد نظر داشته باشند. ؛دريافت پيشنهاد را به تعويق اندازد
يا در هزيننه آن  تواند به هر صورت در كارگر بايرتي به دقت اسناد مناقصه را بررسي نموده و كاملاً از كليه شرايط و موضوعاتي كه ميقصهمنا -11-4

افتادگي مشخصات و يا اسناد ديگري گنردد گر اختلافي را در اسناد مناقصه ملاحظه نمايد و يا متوجه از قلممؤثر باشد اطلاع حاصل نمايد. هر گاه مناقصه
 هاد كتباً توضيح او را دريافت نمايد. گزار را كتباً آگاه نموده و قبل از ترليم پيشنيا در مورد معاني آنها دچار ترديد شود، بايد فوراً مناقصه

 ( رد یا قبول پیشنهادها12
 مأذون و مختار است.  يدر رد يا قبو  يک يا كليه پيشنهادها بدون ذكر هرگونه دليل گزارمناقصه

 گزارمناقصهسازش به زیان  (10
 گنزارش  گزارمناقصنهت منديره ئنانند ، مراتنب بنه هيكنرده سنازش گزارمناقصههر گاه در مناقصه آگاهي حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان 

علاوه بر قراردادن نام پيشنهاددهندگان در ليرت سنياه  گزارمناقصه، مناقصه باطل و مديره اين امر واقع شده باشد هيئتشود و چنانچه به تشخي  مي
 ارسا  خواهد نمود. گروه مپناشركت اند به شتهگاني كه در اين جريان شركت داگزارش امر را با ذكر نام پيشنهاد دهندخود، 

هناي مناقصنه شنركت دراز  ،گنرددمني اعلامنيز  گروه مپناشركت به قرار گرفته و گزار مناقصهدر ليرت سياه پيشنهاد دهندگاني كه نام آنها تبصره : 

 محروم خواهند شد. تا اطلاع ثانويهاي تابعه و ديگر مناقصات مربوط به شركت بعدي

 كات مهم جهت تعیین برنده مناقصه( شرایط و ن10

 و بر مبناي قيمت پيشنهادي با در نظر گرفتن موارد زير تعيين خواهد شد:گزار مناقصهبرنده مناقصه بر اساص تشخي  كميريون معاملات 

وسنيله پيشننهاد دهننده ه و تضاميني كه ب يهاي قبلي و همچنين اعتبار مالصلاحيت پيشنهاد دهنده و سوابق كاري و نحوه عملكرد در فعاليت -14-1

 . شودترليم مي

از اجراي بعضني از تشنريفات  /فروشندهجهت ترريع در كار انتخاب پيمانكارتشخي  خود، صلاح و بنا به گزار مأذون و مختار است كه مناقصه -14-2

  نمايد. رسمي مربوط به مناقصه صرف نظر 

هاي ذينفع بايد بدانند كه در موقعي كه پيشنهاد در مرحله بررسي است اكيداً بايد از هر نوع تماص ا و ساير طرفپيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنه-14-3

     . هر ننوع كوشنش جهنت اعمنا  نفنوذ مرنتقيم ينا تايج بررسي پيشنهاد خودداري كنندبراي كرب اطلاع نربت به ن گزارمناقصهبا هر يک از كاركنان 

مختنار اسنت كنه آن پيشننهاد دهننده را از  منأذون و گزارمناقصهو در اين مورد  شدخواهد  وير پيشنهاد دهنده موجب سلب وسيله هه غير مرتقيم ب

 هاي مرتبط محروم نمايد.حاضر و ديگر مناقصه مناقصه
 

 ( واگذاری11
 ي و حقوقي ديگر ندارد.حق واگذاري تمامي يا قرمتي از تعهدات خود را به اشخاص حقيقابلاغ سفارش برنده مناقصه پس از 
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 كاركنان دولت در معاملات دولتي ( ممنوعیت مداخله 10
 باشند.منينهاي بعندي آن و اصنلاحيه 1337ماه سنا  22مشمو  لايحه قانوني منع مداخله و معاملات دولتي مصوب  كه نمايداقرار ميپيشنهاد دهنده 

ه پيشنهاد ارائه شده از سوي پيشنهاد دهننده بنراي مناقصنه حاضنر را منردود و تضنمين گزار حق دارد كچنانچه خلاف اين موضوع ثابت گردد مناقصه

 شركت در مناقصه وي را ضبط و مبل  آن را وصو  نمايد. 
 

 سایر شرایط (11

 .باشد و تأييد كليه مفاد و مندرجات از سوي پيشنهاد دهنده مي پذيرشدليل و مرتندات آن مناقصه و امضاي مدارك  اسنادترليم  -17-1

 :باشدبه ارايه هيچ توضيحي نمي متعهدرا محفوظ داشته و  زيرمناقصه گزار حق خود جهت انجام موارد  -17-2

 نمايد.نمي جاديدر مناقصه ا پيشنهاد دهندگانگزار نربت به هيچگونه تعهدي براي مناقصه گزار بوده واز اختيارات مناقصه يابيارز -الف

 براي ندارد، مناقصه در كنندهشركت توانايي تعيين بر زيادي تاثير كه ارزيابي ضوابط خصوص در اهميتكم واق ن برخي از پوشيچشم حق -ب

 .است محفوظ گزارمناقصه

 ندارد.را  يک از پيشنهاد دهندگان الزام و تكليفي براي واگذاري كار به هر هيچگونه گزارمناقصه -17-3

هناي ديگنر لره كميريون معاملات ميرّر نگردد، ادامه بررسي بنه جلرنهخصوص انتخاب پيمانكار به يک ج چنانچه به هر دليل اخذ تصميم در -17-4

 شدن زمان مناقصه را نخواهند داشت.  موكو  و پيشنهاد دهندگان حق اعتراضي در مورد طولاني

 ندارد.  ، متحمّل شده استو شركت در مناقصه حاضر يشنهاد اي را كه پيشنهاد دهنده براي پهزينهتعهدي در ارتباط با گزار هيچگونه مناقصه -17-5

 . و زيان مناقصه ضبط خواهد شدبرنده در صورت انصراف و يا هر گونه قصور و مرامحه ديگر جهت ضرر  شركت در مناقصه نفر تضمين  -17-6

بنر قبنو  آن  يمبن گزارمناقصه يكتب ابلاغاز آن با  يناش تعهدات و شنهاديپ نيكه ا دارداعلام و اظهار ميحاضر(  شنهاديكننده پ امضاگر امناقصه -17-7

 تحويننل كالننادهننده متعهنند بنه  شنننهاديشنود و پيمحرننوب منن نيمنابيقننرارداد ف کينحكننم در  (معتبننر خواهنند بنود ميترنل خيمناه از تننار سننهكنه ا

 د. باشيو انجام تعهدات مربوطه م 
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 برگ تعهد پیشنهاد قیمت -یوست پ

 
مناقصه و تعهد عدم شمو  قانون منع  اسنادليت در مورد مطالب و مندرجات هي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مرئوير پس از بررسي و آگاكننده زامضا

 فولادیهای  ورقخرید » و به طور كلّي تمامي مدارك و اسناد مناقصه1337دي ماه سا   22در معاملات دولتي مصوب  يمداخله كاركنان دولت

لاع كامل از همه شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد و با اط «تن  111تر با وزن تقریبي میلیم 04ضخامت 

 :/ نماييمهاي پيشنهادي ارائه نمايممشخصات اسناد مناقصه و طبق قيمت نماييم كه كليه كارهاي موضوع مناقصه را بر اساص شرايط ونمايم/ميمي

  : نهاد مورد قبو  قرارگيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردم/گرديمچنانچه اين پيش

 انجام دهم/دهيم. تحويل كالاشده ظرف مدت تعييننماييم كه نمايم/ميتعهد مي -أ -

 شود.جزء لاينفک اين پيشنهاد محروب ميم اسناد و مدارك مناقصه نماييم كه كليه ضماينمايم/ميتأييد مي -ب -

را  دهندگان پيشنهاد يک از به هرموضوع مناقصه و تكليفي براي واگذاري كار  ، تعهدالزامهيچگونه گزار ريم كه مناقصهاطلاع كامل دارم/دا -ت -

 ايم پرداخت نخواهد نمود.ام/شدهشدههايي را كه براي شركت در اين مناقصه متحمل هزينه و ندارد

رليم و تصوير رسيد مناقصه را به نفع كارفرما ت شركت در، تضمين  تحويل كالامناقصه و به منظور تعهد به  در ضمن تحت عنوان تضمين شركت در

 .ايم/گذاردهامگذارده« الف»آن را در پاكت 

اين پيشنهاد با ابلاغ قبولي از سوي  ،گزار قرار گيردنماييم كه هرگاه اين پيشنهاد مورد قبو  مناقصهنمايم/ميبدينوسيله موافقت و تأييد ميدر پايان 

 ،نمايدو امتناع نشود و يا از شرايط مقرر عدو   ارائه كالادر صورتيكه پيشنهاد دهنده حاضر به و  گرددالاجرا تلقي ميرفرما به عنوان يک تعهّد لازمكا

و حق هرگونه  يدوصو  نماو مبل  آن را شركت در مناقصه پيشنهاد دهنده را به نفع خود ضبط  نيگزار حق دارد بدون هيچگونه تشريفاتي تضممناقصه

 نماييم.نمايم/مياعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

 

 
 

 

 

 نام پیشنهاد دهنده                                                                                                   

 امضا و مهر:                                                                                                  

 

 

 


