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مهر و امضای پيشنهاد دهنده:

اسناد مناقصه آبکاری قطعات

باسمه تعالي

الف -شرايط عمومي شركت در مناقصه
 )1موضوع مناقصه
عبارت است از نقره كاری و قلع كاری قطعات به شرح ذيل و مطابق نمونه قرارداد پيوست و برای مدت يکسال
به مقدار 222ر222ر 1سانتي متر مربع
 نقره كاری روی قطعات مسي به ضخامت  22ميکرون222ر 02سانتي متر مربع
به مقدار
 نقره كاری روی قطعات فوالدی به ضخامت  22ميکرون222ر 02سانتي متر مربع
 نقره كاری روی قطعات آلومينيومي به ضخامت  22ميکرون به مقداربه مقدار 222ر 222سانتي متر مربع
 قلع كاری به ضخامت  02ميکرون )2قبول شرايط مناقصه
 -1-2هر پيشنهادی كه مطابق شرايط مناقصه حاضر نبوده و يا متضمن قيود و شروط باشد ،كان لم يکن تلقييشيده و بيه پيشينهاد دهنيده مسيترد
خواهد شد.
 -2-2پيشنهاد مناقصه بايد در محل ،روز ،تاريخ و ساعتي كه در اسناد مناقصه ذكر شده ،تسليم مناقصهگزار شود.
 -0-2پس از انقضای موعد تسليم پيشنهادها ،هيچگونه پيشنهادی مبني بر تغيير و اصالح پيشنهاد تسليمي به هر عنوان كه باشيد پييرفتيه نخواهيد
شد.
 -4-2كليه مداركي كه اسناد مناقصه را تشکيل ميدهد بايد بدون پاكشدگي و مياننويسيي تکمييلشيده و نبايسيتي هيچگونيه تغيييری در اسيناد
مناقصه داده نشود.
نکته :هر گونه تغيير باعث مردود شناخته شدن پيشنهاد گردد.
 )3روش ارائه پيشنهاد
 -1-0كليه اسناد مناقصه بايستي بطور كامل تکميل شده و كليه صفحات آن قبل از تسليم به مناقصهگزار ،توسط پيشنهاد دهنده مهر و امضا شود.
 -2-0پيشنهاد دهنده بايد رأساً از كامل بودن پيشنهاد جهت انجام كارهای موضوع قرارداد اطمينان حاصل كند.
 -0-0پيشنهادات بايستي كامل ،صريح و روشن بوده و كليه صفحات آنها توسط پيشنهاد دهنده امضا و مهر شيده شيود .بيه پيشينهاداتي كيه ميبهم
و مشروط باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 )4تضمين شركت در مناقصه
 -1-4پيشنهاد دهنده ملزم است به هنگام ارائه پيشنهاد خود يك فقره ضمانتنامه بانکي قابل تمديد به نفع مناقصهگزار و با اعتبار حداقل سه ماه از
تاريخ تحويل پيشنهاد يا يك فقره چك تضميني بانکي در وجه شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس به مبلغ ( )200/000/000رياال بيه
عنوان تضمين شركت در مناقصه تسليم مناقصهگزار نمايد.
نکته :تضمين شركت در مناقصه به منظور حصول اطمينان از حسن اجرای مفاد پيشنهاد شركت در مناقصه و اجرای تعهداتي كه به وسييله پيشينهاد
دهنده در مورد امضای قرارداد شده ،ميباشد .اين تضمين برای مدت اعتبار پيشنهادها توسط مناقصهگزار نگهداری ميشيود و در صيورت خيودداری
پيشنهاد دهنده از امضای قرارداد ،تضمين شركت در مناقصه وی از سوی مناقصهگزار ضبط و مبلغ آن وصيول خواهيد شيد و پيشينهاد دهنيده حيق
هيچگونه ادعا و اعتراضي در اين رابطه نخواهد داشت.
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 -2-4تضمين پيشنهاد دهندهای كه در مناقصه برنده شناخته ميشود تا تاريخ امضای قرارداد و تسليم تضمين انجام تعهدات (مطابق شيرايط منيدرج
در نمونه قرارداد) از سوی وی به وسيله مناقصهگزار نگهداری خواهد شد.
 -0-4تضمين شركت در مناقصه پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنان در مرتبه دوم قرار ميگيرد نيز تا امضای قرارداد نگهداری خواهد شد و پس از
آن تضمين شركت در مناقصه اشخاص سوم به بعد آزاد و مسترد ميگردد.
 -4-4برنده مناقصه ملزم است ظرف مدّت هفت روز پس از ابالغ كتبي مناقصهگزار در محل وی حاضر و قرارداد مربوطه را امضا نمايد؛ در غير ايين
صورت تضمين شركت در مناقصه او به نفع مناقصهگزار ضبط و مبلغ آن وصول خواهد شد و در اين رابطه حق هيچگونه اعتراض و ادعايي نخواهيد
داشت .در چنين مواردی با رعايت آييننامه معامالت مناقصهگزار ،نفر دوم به عنوان برنده اعالم ميشود و در صورتي كه نفر دوم بيه شيرحي كيه در
مورد نفر اول گيشت حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نيز ضبط و در صورت صالحديد و تشخيص مناقصهگزار ،مناقصه تجديد خواهد شد.
 )5اسناد مناقصه
 -1-5اسناد مناقصه به شرح زير ميباشد:
الف -شرايط عمومي مناقصه.
 پيوست شماره يك اسناد مناقصه :برگ پيشنهاد قيمت.ب -نمونه قراردادها.
ج -فرم شناسه تأمينكنندگان.
 -2-5كليه اطالعات و مشخصاتي كه بايد به وسيله پيشنهاد دهنده تهيه و تسليم شود به زبان فارسي خواهد بود.
 -0-5اسناد و مدارك مناقصه بايستي طبق شرايط مناقصه و به ترتيب زير در پاكتهای سايز  A4جداگانه قرار داده شيده و تسيليم مناقصيهگيزار
شود:
 -1-0-5مدارك و اسنادی كه بايستي در پاكت «الف» قرار داده شود :متقاضي ابتدا بايستي تضمين شركت در مناقصه را به واحد مالي شركت
مناقصهگزار تسليم ،رسيد آن را دريافت و اقدام به گرفتن يك برگ كپي از رسيد نمايد .اصل رسيد را نزد خود نگهداشته و كپي آن را در داخل پاكيت
«الف» قرارداده و درب پاكت را مي بندد.
شايان ذكر است كه باز گشايي پاكت «ب» منوط به ارائه تضمين شركت در مناقصه و تسليم آن مطابق شرح فوق مييباشيد؛ در غيير ايين صيورت
پيشنهاد دهنده از مناقصه حيف خواهد شد.
-2-0-5مدارك و اسنادی كه بايستي در پاكت «ب» قرار داده شود :حاوی شرح فعاليتها ،رزومه و سوابق كاری پيشنهاد دهنده بيوده و ارائيه
آن الزم ميباشد .مدارك و اسناد به ترتيب به شرح زير است:
الف -در مورد اشخاص حقيقي:
 تصوير كليه صفحات شناسنامه. تصوير كارت ملي. تصوير سند يا اجاره نامه رسمي محل كار. تصوير جواز كسب 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).ب -در مورد اشخاص حقوقي:
 تصوير آگهي روزنامه رسمي مبني بر تأسيس شركت پيشنهاد دهنده (ممهور به مهر برابر اصل اداره ثبت شركتها). تصوير اساسنامه شركت پيشنهاد دهنده (ممهور به مهر برابر اصل اداره ثبت شركتها). تصوير آگهي روزنامه رسمي مبني بر آخرين تغييرات شركت پيشنهاد دهنده (ممهور به مهر برابر اصل اداره ثبت شركتها). تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي مربوط به افزايش سرمايه (ممهور به مهر برابر اصل اداره ثبت شركتها).ج -مدارك مشترك ميان اشخاص حقيقي و حقوقي:
 صورت های مالي تأييد شده توسط حسابرس شامل اظهارنامه سال آخر و برگ تشخيص و اظهارنامه دو سال ماقبل. ليست بيمه كاركنان تمام وقت (سه ماه آخر). توافقنامهها /قراردادهای معتبر (و نه منقضي شده) مرتبط با موضوع مناقصه با ديگر شركتها يا سازمانها.مهر و امضای پيشنهاد دهنده:
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 خالصهای از سوابق اجرايي مرتبط با موضوع مناقصه با ذكر نشاني و محل انجام آنها.تصوير گواهي حسن انجام كار و رضايتنامههای كاری.هرگونه مدرك دال بر توانايي اجرايي و مالي.تکميل و تأييد فرم شناسه ارزيابي تأمين كنندگان (منضم به اسناد مناقصه). ساير مداركي كه در ارزيابي كيفي مناقصه گر مؤثر باشد.نکته  :1تمامي صفحات اسناد مناقصه و ضمايم آن و همچنين درب پاكتها بايد به امضای مجاز و مهر پيشنهاد دهنده برسد.
نکته  :2اسنادی كه بدون امضای مجاز و مهر باشد مورد قبول نبوده و باطل است.
-0-0-5پاكت «ج» :پيشنهاد دهنده ملزم و مکلف است پيشنهاد قيمت خود را به شرح پيوست شماره يك اسناد مناقصه (برگ پيشينهاد قيميت) بيه
عدد و حروف و به دقت تکميل و در پاكت «ج» قرار دهد.
بر روی پاكت (ج) درج شود  :پاكت مربوط به قيمت مناقصه آبکاری قطعات
در صورت مشاهده اختالف بين مبالغ تعيينشده به حروف و مبالغ تعيينشده به عدد ،مبالغ تعيين شده به حروف معتبر خواهند بود.
 در صورتيکه در متن پيشنهادها قلم خوردگي و يا تراشيدگي يا پاكشدگي موجود باشد بايد محلهای مربوطه به امضای پيشينهاد دهنيدهبرسد؛ در غير اين صورت پيشنهاد ناقص و مردود تلقي خواهد شد.
 )6امضای اسناد پيشنهادها
پيشنهاد دهنده بايد كليه اوراق اسناد مناقصه را به شرح مندرج در بند  5پس از مطالعه ،بدون تغيير ،حييف و ييا قيراردادن شيرط ،تکمييل و پيس از
امضای مجاز و مهر تسليم مناقصهگزار نمايد.
 )7تسليم پيشنهادها
 -1-7پيشنهاد دهنده مکلف است پيشنهاد خود را در پاكتهای جداگانهای كه مجموعاً سه پاكت بوده و در بند  5شرح آنها ارائه شد تهيه و تا ساعت
( 51پانزده) روز چهار شنبه مورخ ( 5911/09/05پنجم آذر ماه نود و نه) به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصهگيزار
به نشاني :كرج -كيلومتر  7جاده مالرد -ضلع شمالي نيروگاه منتظر قائم – انتهای بلوار مپنا – شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس تسيليم و
رسيد دريافت نمايد.
-2-7پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر تسليم شود دريافت و رسيدگي نخواهد شد و پيشنهاددهنده حق هرگونيه اعتراضيي در ايين رابطيه نخواهيد
داشت .
 -0-7مهلت تعيينشده در بند  1-7اسناد مناقصه به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.
 )8گشايش پيشنهادها
-1-8پاكتهای محتوی پيشنهادها به ترتيب زير يکي پس از ديگری در كميسيون معامالت مناقصهگزار بازگشايي و رسيدگي خواهد شد.
 -1-1-8مرحله اول :ابتدا پاكت «الف» بازگشايي و تضمين شركت در مناقصه پيشنهاد دهنده كنترل خواهد شد و در صورت تأييد برای مرحله دوم.
 -2-1-8مرحله دوم :نسبت به بازگشايي پاكت «ب» اقدام و سوابق و مستندات ارائه شده بررسي و ارزيابي خواهد شيد و در صيورت كاميل بيودن
مدارك و تأييد برای مرحله سوم.
 -0-1-8مرحله سوم :پاكت «ج» بازگشايي و ارزيابي مالي انجام خواهد شد.
 -2-8هرگاه محتوای پاكت «الف» كامل نبوده و يا بدون تضمين و يا كسری ميزان تضمين باشد ،پاكتهای «ب» و «ج» بازگشيايي نخواهيد شيد
و مدارك عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.
 -0-8هرگاه محتوای پاكتهای «الف» و «ب» به شرحي كه در باال بيان شد و بطور صحيح ارائه شده باشد پاكت «ج» بازگشايي و نسبت به تعيين
برنده مناقصه اقدام خواهد شد.
 )9اعتبار پيشنهادها
پيشنهادها بايستي از هر حيث حداقل برای مدت ( 0سه) ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهادها معتبر باشند .عدم ذكر مدت اعتبار و ييا ذكير
مدت اعتبار كمتر از سه ماه رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصهگزار مدت اعتبار همان ميدت اعتبيار تعييين شيده در ايين اسيناد
ميباشد.
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 )10نحوه تهيه پيشنهادها
مبلغ پيشنهاد قيمت بايد به عدد و حرف در برگ پيشنهاد قيمت نوشته شود .برای تعيين برنده مناقصه مبالغي كه با حروف نوشته ميشود مالك عمل
خواهد بود و پيشنهادی كه قيمت به حروف را نداشته باشد مردود است.
 )11اصالحيهها و الحاقيهها
 -1-11چنانچه مناقصهگران ابهام يا ايرادی در اسناد مناقصه مشاهده نمايند ،ميتوانند حداكثر چهار روز كاری (منظور همه روزهای هفته به استثنای
پنجشنبه ،جمعه و روزهای تعطيل رسمي) پس از تحويل اسناد مناقصه مراتب را كتباً به مناقصهگزار اطالع دهند.
 -2-11هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حيف و اضافهنمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتبياً از سيوی مناقصيهگيزار اعيالم
و جزو اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد.
 -0-11مناقصه گزار حق تغيير ،اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسليم پيشنهادها برای خود محفوظ ميدارد و اگر
چنين موردی پيش آيد مراتب را كتباً به مناقصهگران ابالغ مينمايد.
چنانچه اين تجديد نظر يا اصالح مستلزم تغيير مقادير يا قيمت پيشنهادی يا هر دو باشد در اين صورت مناقصهگزار ميتواند با اعالم كتبيي ،آخيرين
روز دريافت پيشنهاد را به تعويق اندازد؛ به نحوی كه پيشنهاد دهندگان فرصت كافي برای اعمال اصالحات و تجديد نظر داشته باشند.
 -4-11مناقصه گر بايستي به دقت اسناد مناقصه را بررسي نموده و كامالً از كليه شرايط و موضوعاتي كه ميتواند به هر صورت در كار ييا در هزينيه
آن مؤثر باشد اطالع حاصل نمايد .هر گاه مناقصهگر اختالفي را در اسناد مناقصه مالحظه نمايد و يا متوجيه از قليمافتيادگي مشخصيات و ييا اسيناد
ديگری گردد يا در مورد معاني آنها دچار ترديد شود ،بايد فوراً مناقصهگزار را كتباً آگاه نموده و قبل از تسليم پيشنهاد كتباً توضيح او را دريافت نمايد.
 )12تضمين انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار
تضمين انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار مطابق مفاد مندرج در نمونه قراردادهای پيوست اخي و يا كسر ميگردد.
 )13رد يا قبول پيشنهادها
مناقصهگزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها بدون ذكر هرگونه دليلي مأذون و مختار است.
 )14هزينه چاپ آگهي مناقصه عمومي
هزينه چاپ آگهي در روزنامههای كثيراالنتشار بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )15سازش به زيان مناقصهگزار
هر گاه در مناقصه آگاهي حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان مناقصهگزار سازش كردهاند  ،مراتيب بيه هيئيت ميديره مناقصيهگيزار گيزارش
ميشود و چنانچه به تشخيص هيئت مديره اين امر واقع شده باشد ،مناقصه باطل و مناقصهگزار عالوه بر قراردادن نيام پيشينهاددهندگان در ليسيت
سياه خود ،گزارش امر را با ذكر نام پيشنهاد دهندگاني كه در اين جريان شركت داشتهاند به شركت گروه مپنا ارسال خواهد نمود.
تبصره  :پيشنهاد دهندگاني كه نام آنها در ليست سياه مناقصهگزار قرار گرفته و به شركت گروه مپنا نيز اعالم ميگردد ،از شركت در مناقصيههيای
بعدی و ديگر مناقصات مربوط به شركتهای تابعه تا اطالع ثانوی محروم خواهند شد.
 )16شرايط و نکات مهم جهت تعيين برنده مناقصه
برنده مناقصه بر اساس تشخيص كميسيون معامالت مناقصهگزار و بر مبنای قيمت پيشنهادی با در نظر گرفتن موارد زير تعيين خواهد شد:
 -1-10صالحيت پيشنهاد دهنده و سوابق كاری و نحوه عملکرد در فعاليتهای قبلي و همچنين اعتبار مالي و تضاميني كه به وسيله پيشنهاد دهنده
تسليم ميشود.
 -2-10قبول شرايط قراردادی.
 -0-10مناقصهگزار مأذون و مختار است كه بنا به صالح و تشخيص خود ،جهت تسريع در كار انتخاب پيمانکار از اجرای بعضي از تشريفات رسيمي
مربوط به مناقصه صرف نظر نمايد.
مهر و امضای پيشنهاد دهنده:

اسناد مناقصه آبکاری قطعات

-4-10پيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنها و ساير طرفهای ذينفع بايد بدانند كه در موقعي كه پيشنهاد در مرحله بررسي است اكييداً باييد از هير نيوع
تماس با هر يك از كاركنان مناقصهگزار برای كسب اطالع نسبت به نتايج بررسي پيشنهاد خودداری كنند .هر نوع كوشش جهت اعمال نفوذ مستقيم
يا غير مستقيم به وسيله هر پيشنهاد دهنده موجب سلب وی خواهد شد و در اين مورد مناقصهگزار مأذون و مختار است كه آن پيشينهاد دهنيده را از
مناقصه حاضر و ديگر مناقصههای مرتبط محروم نمايد.
 )17امضای قرارداد
برنده مناقصه بايد ظرف مدت هفت روز پس از اعالم كتبي مناقصهگزار مبني بر برنده شدن پيشنهاد دهنده قرارداد مربوطه را امضيا نماييد .تضيمين
شركت در مناقصه پيشنهاد دهنده تا تاريخ امضای قرارداد و تسليم تضمين انجام تعهدات قرارداد توسط مناقصهگزار نگهداری و عنداللزوم بيه هزينيه
برنده مناقصه تمديد خواهد شد .خودداری پيشنهاد دهنده از امضای قرارداد يا تسليم تضمين انجام تعهدات ،به مناقصهگزار اختيار و حق ميدهيد كيه
تضمين شركت در مناقصه وی را به نفع خود ضبط و مبلغ آن را وصول نمايد .در چنين شرايطي مراتب به پيشنهاد دهنده حائز دومين حداقل قيميت
ابالغ ميگردد .چنانچه پيشنهاد دهنده مرتبه دوم نيز به تعهدات خود عمل ننمايد تضمين شركت در مناقصه وی نيز عيناً به شرحي كه برای پيشنهاد
دهنده اول بيان شد ،توسط مناقصهگزار ضبط و مبلغ آن وصول ميگردد.
 )18واگذاری
برنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگياری تمامي يا قسمتي از تعهدات خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر ندارد.
 )19ممنوعيت مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي
پيشنهاد دهنده اقرار مينمايد كه مشمول اليحه قانوني منع مداخله و معامالت دولتي مصوب  22ماه سال 1007و اصالحيههای بعدی آن نميباشيد.
چنانچه خالف اين موضوع ثابت گردد مناقصهگزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده از سوی پيشنهاد دهنده برای مناقصيه حاضير را ميردود و تضيمين
شركت در مناقصه وی را ضبط و مبلغ آن را وصول نمايد.
 )20ساير شرايط
 -1-22تسليم اسناد مناقصه و امضای مدارك و مستندات آن دليل پييرش و تأييد كليه مفاد و مندرجات از سوی پيشنهاد دهنده مي باشد.
 -2-22مناقصه گزار حق خود جهت انجام موارد زير را محفوظ داشته و متعهد به ارايه هيچ توضيحي نميباشد:
الف -ارزيابي از اختيارات مناقصهگزار بوده و هيچگونه تعهدی برای مناقصهگزار نسبت به پيشنهاد دهندگان در مناقصه ايجاد نمينمايد.
ب -حق چشمپوشي از برخي نواقص كماهميت در خصوص ضوابط ارزيابي كه تاثير زيادی بر تعيين توانايي شركتكننيده در مناقصيه نيدارد،
برای مناقصهگزار محفوظ است.
 -0-22مناقصهگزار هيچگونه الزام و تکليفي برای واگياری كار به هر يك از پيشنهاد دهندگان را ندارد.
 -4-22چنانچه به هر دليل اخي تصميم در خصوص انتخاب پيمانکار به يك جلسه كميسيون معامالت ميسّر نگردد ،ادامه بررسي به جلسههيای ديگير
موكول و پيشنهاد دهندگان حق اعتراضي در مورد طوالنيشدن زمان مناقصه را نخواهند داشت.
 -5-22مناقصهگزار هيچگونه تعهدی در ارتباط با هزينهای را كه پيشنهاد دهنده برای پيشنهاد و شركت در مناقصه حاضر متحمّل شده است،ندارد.
 -0-22كسور قانوني مطابق مفاد مندرج در نمونه قراردادها اعمال ميگردد.
 -7-22پيشنهاد دهنده با اطالع از شرايط و مفاد نمونه قرارداد به ويژه مدت قرارداد ،كسور قانوني اعم از بيمه و مالييات و همچنيين سيود خيود را در
محاسبات منظور نموده و بعداً هيچگونه ادعايي مبني بر افزايش قيمت نخواهد داشت.
 -8-22تضمين شركت در مناقصه نفر برنده در صورت انصراف و يا هر گونه قصور و مسامحه ديگر جهت ضرر و زيان مناقصه ضبط خواهد شد.
مهر و امضای پيشنهاد دهنده:

اسناد مناقصه آبکاری قطعات

 -9-22مناقصهگر (امضا كننده پيشنهاد حاضر) اعالم و اظهار ميدارد كه اين پيشنهاد و تعهدات ناشي از آن با ابالغ كتبي مناقصهگزار مبني بير قبيول
آن (كه سه ماه از تاريخ تسليم معتبر خواهيد بيود) در حکيم ييك قيرارداد فيميابين محسيوب مييشيود و پيشينهاد دهنيده متعهيد بيه عقيد قيرارداد
و انجام تعهدات مربوطه ميباشد.

پيوست  -برگ تعهد پيشنهاد قيمت
امضاكننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پييرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات اسناد مناقصه و تعهد عدم شمول قانون منع
مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولتي مصوب  22دی ماه سال 1007و به طور كلّي تمامي مدارك و اسناد مناقصه «انتخاب پيمانکار آبکاری
قطعات » و با اطالع كامل از همه شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهای مورد مناقصه پيشنهاد مينمايم/مينماييم كه كليه كارهای موضوع
مناقصه را بر اساس شرايط و مشخصات اسناد مناقصه و طبق قيمتهای پيشنهادی ارائه نمايم /نماييم:
-

مبليييغ بيييرآوردی قيييرارداد بييييه شيييرح جيييدول زييييير (عيييددی)  .........................................................رييييال( /حروفييييي)
 ..........................................................................ريال ميباشد.
واحد

مقدار
(برآوردی)

1

نقره كاری روی قطعات مسي به ضخامت  22ميکرون

سانتي متر مربع

1222222

2

نقره كاری روی قطعات فوالدی به ضخامت  22ميکرون

سانتي متر مربع

02222

0

نقره كاری روی قطعات آلومينيومي به ضخامت  22ميکرون

سانتي متر مربع

02222

4

قلع كاری به ضخامت  02ميکرون

سانتي متر مربع

222222

رديف

شرح

قيمت واحد
(ريال)

توضيحات

چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرارگيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردم/گرديم:
الف -تعهد مينمايم/مينماييم كه اسناد و مدارك قراردادها را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضا نموده و همراه با تضمين انجام
تعهدات حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطيل )تسليم نمايم/نماييم.
ب -تعهد مينمايم/مينماييم كه ظرف مدت تعيينشده در قراردادها كارهای موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادی انجام دهم/دهيم.
ج -تأييد مينمايم/مينماييم كه كليه ضمايم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب ميشود.
د -اطالع كامل دارم/داريم كه مناقصهگزار هيچگونه الزام ،تعهد و تکليفي برای واگياری كار موضوع مناقصه به هر يك ازپيشنهاددهندگان را ندارد
و هزينههايي را كه برای شركت در اين مناقصه متحمل شدهام/شدهايم پرداخت نخواهد نمود.
در ضمن تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضا و مبادله قرارداد و تسليم تضمين انجام تعهدات ،تضمين شركت در
مناقصه را به نفع كارفرما تسليم و تصوير رسيد آن را در پاكت «الف» گياردهام/گياردهايم.
در پايان بدينوسيله موافقت و تأييد مينمايم/مينماييم كه هرگاه اين پيشنهاد مورد قبول مناقصهگزار قرار گيرد ،تا موقعي كه قراردادهای مربوطه
تنظيم و مبادله نشده است ،اين پيشنهاد با ابالغ قبولي از سوی كارفرما به عنوان يك تعهّد الزماالجرا تلقي ميگردد و در صورتيکه پيشنهاد دهنده
حاضر به عقد قراردادها يا انجام كارها نشود و يا از شرايط مقرر عدول و امتناع نمايد ،مناقصهگزار حق دارد بدون هيچگونه تشريفاتي تضمين شركت
در مناقصه پيشنهاد دهنده را به نفع خود ضبط و مبلغ آن را وصول نمايد و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايم/مينماييم.
نام پيشنهاد دهنده
مهر و امضای پيشنهاد دهنده:

اسناد مناقصه آبکاری قطعات

امضا و مهر:

******

ب -نمونه قرارداد

مهر و امضای پيشنهاد دهنده:

اسناد مناقصه آبکاری قطعات

ج -فرم شناسه تأمينكنندگان

(بايستي تکميل و ضمن تأييد ضميمه اسناد مناقصه باشد).

مهر و امضای پيشنهاد دهنده:

اسناد مناقصه آبکاری قطعات

تاريخ:

شناسنامه تامين كنندگان
سطح سند :سازماني

صفحه 1 :از 1

براي تامين كنندگان حقوقي همانند شركت ها ،موسسات ثبت شده  ...از بخش الف و براي فروشگاه ها ،كارگاه هاي غير شركتي ،افراد ،موسسات غير ثبت شده و  ...از
بخش ب استفاده گردد.

الف :تامين كنندگان حقوقي
 -1نام كامل شركت (نام تجاري):
 -2نوع فعاليت (كاال /خدمت قابل ارائه):
 -3آدرس:
 -4كد پستي:

 -5تلفن ثابت:

 -6فكس :

 -7تلفن همراه:

-8Email:
 -9شماره ثبت:

 -10تاريخ ثبت:

 -12شناسه ملي:

 -13كد اقتصادي :

 -11محل ثبت:

 -14نوع شركت:
 -15مشخصات كامل اعضاء هيئت مديره به همراه ضميمه روزنامه رسمي:
-4

-1

-5

-2

-6

-3
 -16نام افراد صاحب امضاء مجاز:

-17

شماره حساب

نام بانك

نام دارنده حساب

شعبه

كد شعبه

الف:
ب:
مهر و امضا:
تاريخ:

ب -تامين كنندگان حقيقي
 -1نام فروشگاه يا موسسه:
 -2نام و نام خانوادگي:
 -3نوع فعاليت (كاال /خدمت قابل ارائه):
 -4شماره ملي:
 -5آدرس:
 -6كد پستي:

 -7تلفن ثابت:

 -8فكس :

 -9تلفن همراه:

-10Email:

-11

شماره حساب

نام بانك

نام دارنده حساب

شعبه

كد شعبه

الف:
ب:
مهر و امضا:
تاريخ:

مهر و امضای پيشنهاد دهنده:

