:

اسناد مناقصه
نگهداری،سرویس،تعمیرات و
کالیبراسیون سیستم آنالین تصفیه
خانه های فاضالب بهداشتی فلزی

مرداد ماه 3199

:

مناقصه گزار  :شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)
شرايط عمومي مناقصه
 )1موضوع مناقصه:
عبارت است از نگهداری،سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون سیستم آنالین تصفیه خانه های فاضالب بهداشتت
فلزی بر اساس نمونه قرارداد و مشخصات پیوست آن در محل کارخانه کارفرمتا واقت در کتر – کیلتومتر 7
جاده مالرد – ضل شمال نیروگاه منتظر قائم  -انتهای بلوار مپنا – شرکت مهندست و ستاخت رنراتتور مپنتا
(پارس) و برای مدت یک سال انجام م شود.

)2قبول شرايط مناقصه :
) 3-2هر پیشنهادی که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قیود و شروط باشد ،کان لم یكن تلق شتده
و به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.
) 2-2پیشنهاد مناقصه باید در محل  ،روز  ،تاریخ و ساعت که در آگه و یا اسناد مناقصه ذکر شده است  ،تسلیم شود.
) 1-2پس از انقضاء موعد تسلیم پیشنهادها  ،هیچگونه پیشنهادی مبن بر تغییر و اصتال پیشتنهاد تستلیم بته هتر
عنوان که باشد  ،پذیرفته نخواهد شد.
)4-2کلیه مدارک که اسناد مناقصه را تشكیل م دهد باید بدون پاك شدگ و میان نویس تكمیل شده و هیچگونته
تغییری در اسناد مناقصه داده نشود.
هر گونه تغيير باعث مردود شناخته شدن پيشنهاد گردد.

:

 )3روش ارائه پيشنهاد :
) 3-1کلیه اسناد مناقصه باید بطور کامل تكمیل گردیده و کلیه صفحات آن قبل ازتستلیم پیشتنهاد  ،توستط پیشتنهاد
دهنده مهر و امضاء گردد.
)2-1فقط پیشنهادی که روی برگ پیشنهاد قیمت به عنوان پیوست شماره یک شرایط مناقصه الصتا شتده استت و
همراه با ضمانتنامه شرکت در مناقصه باشد ،پذیرفته م شود.
 )1-1پیشنهاد دهنده بایست تصویر جواز کسب  ،سوابق کاری و هر گونه فعالیتهای خود را معرفت و ضتمیمه استناد
مناقصه نماید .
 ) 4-1پیشنهاد دهنده باید رأساً از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهای موضوع قرارداد اطمینان حاصل کند.

)4ضمانت شركت در مناقصه :
-3-4تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ( 0505550555پنجاه ميليون) ريال م باشد که بایست به صورت ضتمانت
نامه بانك یا چک تضمین در وجه شرکت مهندس و ساخت رنراتور مپنا (پارس) تسلیم کارفرما گردد.
 -3-3-4تضمین شرکت در مناقصه به منظور حصتول اطمینتان از حستن اجترای مفتاد پیشتنهاد شترکت در مناقصته
و اجرای تعهدات که به وسیله پیشنهاد دهنده در مورد امضای قرارداد شده م باشد  .این تضمین بترای متدت اعتبتار
پیشنهادها بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد و در صورت تخلتف پیشتنهاد دهنتده از امضتای قترارداد  ،ضتمانتنامه
شرکت در مناقصه وی از سوی کارفرما ضبط و وصول خواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعتا و اعتراضت در
این رابطه نخواهد داشت.
-2-4ضمانتنامه پیشنهاد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته م شود تا تاریخ امضای قرارداد و تستلیم ضتمانتنامه
انجام تعهدات ( هر کدام مؤخر باشد) بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد.
-1-4سپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد آنان در مرتبه دوم قرار م گیرد نیز تتا
امضای قرارداد نگهداری خواهد شد و پس از آن ضمانتنامه شرکت در مناقصه افراد سوم به بعد آزاد و به آنهتا مستترد
م گردد.

:

 -4-4برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز پس از ابالغ کتب در شرکت کارفرما حاضر و قرارداد مربوطته را
امضاء نماید ؛ در غیر این صورت سپرده ش رکت در مناقصه او به نف شترکت مهندست و ستاخت رنراتتور مپنا(پتارس)
ضبط خواهد شد و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعای نسبت به آن نخواهد داشت.
در چنین موردی با رعایت آیین نامه معامالت شرکت  ،نفر دوم به عنوان برنده اعتالم و در صتورت کته نفتر دوم بته
شرح که در م ورد نفر اول گذشت حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط خواهد شد.

 )0اسناد مناقصه:
-3-5اسناد مناقصه به شر زیر م باشد :
الف -شرایط عموم مناقصه و پیوستهای آن .
ب -نمونه قرارداد و پیوست های آن (حتماً به آن توجه شود) .
 فرم شناسه تأمین کنندگان. -2-5کلیه اطالعات و مشخصات که باید به وسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارس خواهد بود.
 -1-5اسناد مناقصه بایست به ترتیب زیر در پاكتهای سايز  A4جداگانه قرارداده شود:
 -3-1-5پاكت " الف ":
متقاض ابتدا بایست سپرده شرکت در مناقصه را به واحد مال شرکت کارفرما تحویل نموده و رستید دریافتت نمایتد .
سپس از روی رسید اقدام به گرفتن یک برگ کپ م نماید .اصل رسید را نزد خود نگهداشته و کپت آن را در پاکتت
الف قرارداده و درب پاکت را م بندد.
شایان ذکر است که باز گشائ پاکت (اب) منوط به ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تسلیم آن مطابق شر فو
م باشد ; در غیر این صورت متقاض از مناقصه حذف خواهد شد .

 -2-1-5پاكت " ب " :
حاوی شر فعالیتها  ،رزومه و سوابق کاری پیشنهاد دهنده بوده و ارائه آن الزم م باشد.
*در ضمن تمام صفحه های اسناد مناقصه و دیگر ضمائم آن و همچنین درب پاکتها بایتد بته امضتاء و مهتر مجتاز
پیشنهاد دهنده برسد.
* شرایط و اسنادی که بدون مهر و امضاء باشد مورد قبول نبوده و باطل است.

:

 -1-1-5پاكت " ج " :
شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مال پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصته مت باشتد  .پیشتنهاد دهنتده بایستت
پیوست شماره یک اسناد مناقصه (برگ پیشنهاد قیمت) را از اسناد مناقصه جدا نمتوده  ،آن را تكمیتل و در پاکتت
قرار دهد.
 -2-5پاکتها بایست الك و مهر شده و روی هر یک نام  ،نشان  ،تلفن تماس و موضوع مناقصه به وضتو نوشتته و
در گردد.
 -1-5مدارک و اسنادی كه بايد در پاكت " ب " قرارداده شود عبارت است از :

 -3-1-5تصویر شر فعالیتها  ،رزومه و سوابق کاری پیشنهاد دهنده بوده و باید به امضاء و مهر مجاز پیشنهاد دهنتده
برسد.
 -2-1-5کلیه برگه های اسناد مناقصه مهر و امضاء شده .
 -1-1-5هر گونه مدرك یا سندی که مرتبط با موضوع مناقصه باشد.
 -4-5مدارک و اسنادی كه بايد در پاكت " ج " قرارداده شود عبارت است از :

-3-4-5برگه پیشنهاد قیمت (پیوست شماره یک اسناد مناقصه) که بایست بته عتدد و حتروف و همچنتین بته دقتت
تكمیل شود.
-2-4-5در صورت مشاهده اختالف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام  ،مبالغ تعیین شده بته
حروف معتبر خواهند بود.
 -1-4-5در صورتیكه در متن پیشنهادها قلم خوردگ و یا تراشیدگ یا پاك شدگ موجود باشد باید محلهای مربوطه
به امضاء پیشنهاد دهنده برسد در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تلق خواهد شد.
-4-4-5کلیه اطالعات و مشخصات که باید بوسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارس خواهد بود.

 )6امضاء اسناد پيشنهادها:
پیشنهاد دهنده باید کلیه اورا اسناد مناقصه را که در ماده  5قید شده است را پس از مطالعه بدون تغییر  ،حتذف و یتا
قراردادن شرط تكمیل و به وسیله امضاء مجاز خود امضاء و مهر نموده و تسلیم نماید.

:

)7تسليم پيشنهادها :
 -3-7پیشنهاددهنده مكلف است پیشنهاد خود را در پاکتهای جداگانه ای که مجموعاً سته پاکتت بتوده و در متاده 5
شرایط مناقصه به آنها اشاره شد تهیه و تا ساعت  16:55روز شنبه مورخ  1318/12/53بته دبیرخانته کمیستیون
معامالت این شرکت به نشان  :کر  -کیلومتر  7جاده مالرد-ضل شمال نیروگاه منتظر قائم – انتهتای بلتوار مپنتا –
شرکت مهندس وساخت رنراتور مپنا(پارس) تسلیم و رسید دریافت نماید.
 -2-7پیشنهادهائ که بعد از موعد مقرر تسلیم شود دریافت و رسیدگ نخواهد شتد و پیشتنهاد دهنتده حتق هرگونته
اعتراض در این رابطه نخواهد داشت .
 -1-7مهلت تعیین شده جهت ارائه شرایط مناقصه در بند  3-7به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

)8گشايش پيشنهادها :
 -3-8پاکتهتتای محتتتوی پیشتتنهادها بتته ترتیتتب زیتتر یكتت پتتس از دیگتتری در کمیستتیون معتتامالت بازگشتتای
و رسیدگ خواهند شد.
 -3-3-8مرحله اول  :ابتدا پاکت« الف » که ضمانت شرکت در مناقصه پیشتنهاد استت کنتترل خواهتد شتد و در
صورت تأیید اقدام برای مرحله دوم.
 -2-3-8مرحله دوم :چنانچه رسید پاکت اول مشكل نداشته باشد ،نسبت به بازگشای پاکت "ب" اقدام و سوابق و
مستندات ارائه ش ده بررس و ارزیاب خواهند شد و در صورت کامل بودن مدارگ و مستتندات  ،مراتتب تأییتد و بترای
مرحله سوم اقدام م گردد.
-1-3-8پاکت " " بازگشای و ارزیاب مال انجام خواهد شد.
 -2-8هرگاه محتوای پاکت الف کامل نبوده و یا بدون تضمین و یا کسری میزان تضمین باشد پاکتهای "ب" و " "
بازگشای نخواهد شدو مدارك عیناً به پیشنهاددهنده مسترد خواهد شد.
هرگاه محتوای پاکت «الف» و «ب» به شرح که در باال بیان شد و به طور صحیح ارائته شتده باشتد پاکتت " "
بازگشای و نسبت به تععین برنده مناقصه اقدام خواهد شد.

:

 )1اعتبار پيشنهادها:
پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت ( 1سه) ماه بعد از تاریخ تعیین شده برای گشایش معتبر باشند .عدم ذکتر متدت
اعتبار و یا ذکر مدت اعتبار کمتر از سه ماه راف تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار متدت اعتبتار
همان مدت اعتبار تعیین شده در این اسناد م باشد.

)15نحوه تهيه پيشنهاد ها:
مبلغ پیشنهاد قیمت باید به عدد وحرف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود  .برای تعیین برنده مناقصه ارقتام کته بتا
حروف نوشته م شود مالك عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد مردود است.
***مهم  :قيمت پيشنهادی مي بايست مطابق پيش نويس قرارداد باشد.

 )11اصالحيه ها و الحاقيه ها:
چنانچه هر یک از پیشنهاد دهندگان اختالف در اسناد مالحظه کنند یا متوجه از قلم افتادن مشخصات یا اسناد دیگری
گردند یا نسبت به مفهوم قسمت از مشخصات و اسناد مناقصه سوال داشته باشند بایست حداکثر تتا یكهفتته پتس از
تاریخ دریافت اسناد و مدارك مناقصه مراتب را کتباً به کارفرما اطالع دهند و قبل از تسلیم پیشنهاد تقاضتای دریافتت
توضیح کتب بنمایند.
هر نوع توضیح یا تجدید نظر اضاف یا حذف مطالب از مدارك مناقصه از طریق رستم انجتام و طت نامته ازطترف
کارفرما به نشان دعوت شدگان ارسال م گردد.
همچنین کافرما م تواند در هر موق که الزم بداند در اسناد مناقصه با ارسال الحاقیته هتا تجدیتد نمایتد و در ایتن
صورت الحاقیه ها جزء الینفک اسناد مناقصه محسوب خواهند شد  .چنانچه پیشنهادی قبتل از ارستال الحاقیته هتای
مزبور تسلیم شده باشد پیشنه اد دهنده حق دارد به منظتور انجتام تغییترات و اصتالحات الزم تقاضتای استترداد آن را
بنماید.

:

چنانچه این تجدید نظر یا اصال مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشتنهادی یتا هتر دو باشتد در ایتن صتورت کارفرمتا
م تواند با اعالم کتب آخرین روز دریافت پیشنهاد را به تعویق اندازد  ،به نحوی که پیشنهاد دهندگان فرصتت کتاف
برای اعمال اصالحات و تجدید نظر داشته باشند.

 )12تضمين انجام تعهدات و ضمانت حسن انجام كار :
تضمین حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار مطابق مفاد مندر د رنمونه قرارداد پیوست اخذ و کسر
م گردد.

 )13رد يا قبول پيشنهادها :
شرکت مهندس و ساخت رنراتور مپنا(پارس) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکتر هرگونته دلیتل متأذون
و مختار است .

)14سازش به زيان مناقصه گزار :
هر گاه در مناقصه آگاه حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان کارفرما سازش کرده اند  ،مراتب به هیأت متدیره
شرکت کارفرما گزارش م شود و چنانچه به تشخیص هیأت مدیره این امر واق شده باشد  ،مناقصه باطل خواهد شتد
و کارفرما گزارش امر را با ذکر نام پیشنهاد دهندگان که در این جریان شرکت داشته اند به وزارت نیرو ارسال خواهتد
نمود.
تبصره  :پیشنهاد دهندگان که نام آنها به وزارت نیرو ارسال گردد به مدت دو سال از دعوت به مناقصه هتای بعتدی
و دیگر مناقصات مربوط به شرکتهای تابعه محروم خواهند شد.

 )10شرايط و نكات مهم جهت تعيين برنده مناقصه :
برنده مناقصه بر اساس تشخیص کمیسیون معامالت و بر مبنای قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن متوارد زیتر تعیتین
خواهد شد:

:

 -3-35صالحیت پیشتنهاد دهنتده و ستوابق کتاری و نحتوه عملكترد در فعالیتهتای قبلت و همچنتین اعتبتار متال
و تضمینات که بوسیله پیشنهاد دهنده داده شده م شود .
 -2-35قبول شرایط قراردادی .
-1-35چنانچه مناقصه گزار مصلحت بداند مأذون و مختار است که جهت تسری در کتار انتختاب پیمانكتار از اجترای
بعض از تشریفات رسم مربوط به مناقصه صرف نظر کند  .پیشنهاد دهنده همزمان با امضاء پیشنهاد هر گونته حتق
اعتراض و دعوی علیه کارفرما یا مدیران یا کارکنان یا نمایندگان او را در مورد پیشنهاد اسقاط نموده و اعالم م نماید
که از این بابت حق هیچگونه ادعائ نخواهد داشت .
-4-35پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرفهای ذینف باید بدانند که در موقع که پیشنهاد در مرحله بررست
است اکیداً باید از هر نوع تماس با هر یک از کارکنان کارفرما برای کسب اطالع نستبت بته نتتایر بررست پیشتنهاد
خودداری کنند  .هر نوع کوشش جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله هتر پیشتنهاد دهنتده موجتب ستلب
صالحیت پیشنهاد دهنده خواهد بود و در این مورد کارفرما مأذون ومختار است کته آن پیشتنهاد دهنتده را از مناقصته
و دیگر مناقصه های مرتبط محروم نماید.

 )16امضای قرارداد :
برنده مناقصه باید ظرف مدت هفت روز پس از اعالم کتب کارفرما قرارداد مربوطته را امضتاء نمایتد  .ضتمانت نامته
شرکت در مناقصه یا چک تضمین از این بابت تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات هر کدام کته
مؤخر باشد توسط کارفرما نگاهداری و عنداللزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد شد  .امتناع پیشتنهاد دهنتده یتا
تأخیر غیر موجه او در امضای قرارداد یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما حق م دهد که وجوه مربوط بته
ضمانتنامه شرکت در مناقصه را به نف خود ضبط نماید در چنین شرایط مراتب به پیشنهاد دهنده حائز دومین حداقل
قیمت ابالغ م گردد.
چنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه دوم نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضتمانت نامته یتا چتک تضتمین شترکت در
مناقصه عیناً به شرح که گذشت توسط کارفرما ضبط و یا وصول و مراتب به پیشنهاد دهنده حتائز ستومین حتداقل
قیمت ابالغ م گردد .
چنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه سوم هم حاضر به ایفای تعهدات نباشد ضمانت نامه یا چک تضمین شرکت در مناقصته
وی نیز به مانند نفرات اول و دوم ضبط و وصول و ادامه کار انتخاب پیمانكار با نظر کافرما انجام خواهد شد .

:

 )17واگذاری :
برنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاری تمام یا قسمت از تعهدات خود را به اشخاص حقیق

و حقوق دیگتر

ندارد.

 )18ممنوعيت مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي :
پیشنهاد دهنده باید مشمول الیحه قانون من مداخله و معامالت دولت مصوب  22ماه سال 3117نباشد.
چنانچه خالف این موضوع ثابت گردد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده از ستوی پیشتنهاددهنده بترای مناقصته
حاضر را مردود و تضمین شرکت در مناقصه وی را ضبط و مبلغ آن را وصول نماید.

)11ساير شرايط:
 -3-39تسلیم پیشنهاد شرایط مناقصه و امضای مدارك دلیل قبول و تأیید کلیه مفتاد و منتدرجات از ستوی پیشتنهاد
دهنده م باشد .
 -2-39چنانچه به هر دلیل اخذ تصمیم در خصوص انتخاب پیمانكار به یک جلسه کمیسیون معتامالت میستر نگتردد ،
ادامه بررس به جلسه های دیگر موکول و پیشنهاد دهندگان حق اعتراض در متورد طتوالن شتدن زمتان مناقصته را
نخواهند داشت .
 -1-39مناقصه گزار هیچگونه هزینه ای را که پیشنهاد دهنده برای پیشنهاد متحمل شده است به او پرداختت نخواهتد
کرد.
 -4-22مناقصه گزار مأذون و مختار است که مقادیر کار را تا میزان  25درصد کاهش یا افزایش دهد و شترکت کننتده
/مناقصه گر مكلف به پذیرش آن م باشد .

:

 -5-39مناقصه گزار مكلف است هر گونه کسور قانون را که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیترد از مبلتغ صتورت
وضعیت پیمانكار مطالبه و کسر نماید .
 -6-39پیشنهاد دهنده با اطالع از شرایط و مفاد نمونه قرارداد به ویژه مدت قرارداد  ،کسور قانون اعم از بیمه و مالیات
و همچنین سود خود را در محاسبات منظور نموده و بعداً هیچگونه ادعای مبن بر افزایش قیمت نخواهد داشت .
 -7-39ضمانت شرکت در مناقصه نفرات برنده در صورت انصراف و یا هر گونه قصور و مستامحه دیگتر جهتت ضترر
و زیان مناقصه ضبط خواهد شد .

:

پيوست شماره يک
برگ پيشنهاد قيمت
امضاء کننده زیر پس از بررس و آگاه کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسوولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوت نامه شرکت در مناقصه ،
شرایط مناقصه  ،فرم قرارداد  ،شرایط قرارداد ،تعهد عدم شمول قانون من مداخله کارکنان دولت در معامالت دولت و به طور کل تمام
مدارك و اسناد مناقصه نگهداری،سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون سیستم آنالین تصفیه خانه های فاضالب بهداشت فلزی با اطالع کامل
از همه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد م نمایم که کلیه کارهای موضوع مناقصه را بر اساس شرایط
و مشخصات اسناد مناقصه و نمونه قرارداد پیوست حاضر به ارائه خدمات م باشم.

قیمت کل به عدد:
قیمت کل به حروف:
چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردم تعهد م نمایم که:
الف -اسناد و مدارك قرارداد را بر اساس مراتب مندر در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه با تضمین
انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل )تسلیم
نمایم/نماییم.
ب -ظرف مدت تعیین شده در قرارداد کارهای موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادی انجام دهم/دهیم.
 تأیید م نمایم/م نماییم که کلیه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب م شود.د -اطالع کامل دارم/داریم که دستگاه مناقصه گزار الزام و تكلیف برای واگذاری کار به هریک ازپیشنهاد ها را ندارد.

در ضمن تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام

تعهدات ،تضمین بند چهار شرایط مناقصه را به نف کارفرما تسلیم و تصویر رسید آن الصا پاکت "الف"
نموده ام.

:

در پایان بدینوسیله موافقت و تأیید م نمایم/م نماییم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار
گیرد تا موقع که قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نشده است این پیشنهاد با ابالغ قبول از سوی کارفرما به عنوان یک
تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد دهنده تلق م گردد.

:

پیوست شماره 2
مدارک مورد نياز

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

-1تصوير كارت ملّي و تمام صفحات شناسنامه .
-2تصوير جواز كسب يا پروانه بهره برداری .
 -3تصوير سند يا اجاره نامه رسمي محل كار.
 -4اعالم كدپستي  15رقمي محل كار يا سكونت .

*** در صورتي كه پيشنهاد دهنده شخص حقوقي (شركت ثبت شده است):
 -1تصوير آگهي تأسيس .
-2تصوير آخرين روزنامه رسمي كه حاكي از حدود اختيارات مديران(مديرعامل ،رييس هيأت مديره و. )...
-3تصوير آخرين روزنامه رسمي اعالم سرمايه شركت .
 -4تصوير كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي مدير عامل و رييس هيأت مديره .
 -0اعالم كدپستي  15رقمي محل شركت .

:

پیوست شماره 1
تعهدنامه عدم شمول قانون من مداخله
پیمانكار رسماً اعالم م دارد که مشمول ممنوعیت مذکور در الیحه قانون مصوب دی ماه سال  3117نم باشد و در
صورت که کارفرما خالف آن ر ا احراز نماید عالوه بر اینكه قرارداد را ملغ خواهد نمود حق خواهد داشت سپرده و
تضمین فروشنده را ضبط نماید و خسارات را که در الغاء یا تأخیر در اجرای موضوع قرارداد متوجه وی شده به
تشخیص خود تعیین و از اموال پیمانكار استیفاء کند  .همچنین پیمانكار تعهد م نماید که تا پایان اجرای قرارداد و
واریز نهای آن به هیچ وجه و طریق اشخاص مذکور در قانون اشاره شده را در قرارداد سهیم و ذینف نسازد  .در غیر
این صورت کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده و تضمین پیمانكار را ضبط نماید .
پیمانكار متعهد است هر گاه در ج ریان اجراء قرارداد یك از اقرباء خود و یا مدیران شرکت یا هر یک از شرکای که
دارای بیش از پنر درصد سهام باشد و یا اقربای چند نفر از شرکای که مجموع سهام و یا مناف یا سرمایه آنها بیش از
بیست درصد باشد که در تبصره ( )3ماده اول قانون ذکر شده است به مقام وزارت یا معاونت و یا مدیریت در وزارت و
یا نظیر این مقامات در تشكیالت تابعه یا وابسته به وزارت نیرو برسد و فوراً موضوع را به کارفرما اطالع ندهد  ،کارفرما
عالوه بر حق فسخ اختیار خواهد داشت سپرده و تضمین پیمانكار را ضبط و خسارات ناش از فسخ و تأخیر و اجرای
قرارداد را رأساً تشخیص و از اموال پیمانكار اخذ نماید .
این تعهد نامه از ارکان معامه به شمار م رود و نقض آن موجب بطالن معامله بوده و چون پیمانكار با علم به مقررات
قانون مذکور اقدام به تنظیم این تعهدنامه م نماید ابطال معامله نیز در نتیجه عمل او تلق شده و مسوول پرداخت
خسارت وارده به کارفرما خواهد بود .
پيمانكار

