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 باسمه تعالي
 

 شرایط عمومي شرکت در مناقصه -الف
 

 ( موضوع مناقصه1
 چوب جهت کارگاه بسته بندیخرید 

 

 قبول شرایط مناقصه (2

شيده و بيه پيشينهاد دهنيده مسيترد شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قيود و شروط باشد، کان لم یكن تلقييهر پيشنهادی که مطابق  -2-1

 واهد شد.خ

 شود.گزار مناقصه، تسليم اسناد مناقصه ذکر شده، تاریخ و ساعتي که در پيشنهاد مناقصه باید در محل، روز -2-2

پذیرفتيه نوواهيد موعد تسليم پيشنهادها، هيچگونه پيشنهادی مبني بر تغيير و اصلاح پيشنهاد تسليمي به هر عنوان که باشيد  پس از انقضای -2-3

 شد.

هيچگونيه تغيييری در اسيناد نبایسيتي شيده و نویسيي تكمييلشدگي و مياندهد باید بدون پاكرکي که اسناد مناقصه را تشكيل ميليه مداک -2-4

 مناقصه داده نشود. 

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

 ( روش ارائه پيشنهاد3 

 .شود مهر و امضاتوسط پيشنهاد دهنده  ،گزاربه مناقصهتسليم  و کليه صفحات آن قبل از شدهبطور کامل تكميل بایستي کليه اسناد مناقصه  -3-1

 پيشنهاد دهنده باید رأساً از کامل بودن پيشنهاد جهت انجام کارهای موضوع قرارداد اطمينان حاصل کند. -3-2

 شيده شيود. بيه پيشينهاداتي کيه ميبهم  امضا و مهرتوسط پيشنهاد دهنده صریح و روشن بوده و کليه صفحات آنها ، بایستي کامل اتپيشنهاد -3-3

 و مشروط باشد ترتيب اثر داده نوواهد شد.
 

 شرکت در مناقصه تضمين( 4
گزار و با اعتبار حداقل سه ماه از به نفع مناقصهقابل تمدید نامه بانكي پيشنهاد دهنده ملزم است به هنگام ارائه پيشنهاد خود یك فقره ضمانت -4-1

بيه  ( ریاال000/000/000)  مبلغدر وجه شرکت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس به بانكي چك تضميني یك فقره یا تاریخ تحویل پيشنهاد 
 گزار نماید. تسليم مناقصه عنوان تضمين شرکت در مناقصه

يشينهاد پتضمين شرکت در مناقصه به منظور حصول اطمينان از حسن اجرای مفاد پيشنهاد شرکت در مناقصه و اجرای تعهداتي که به وسييله نكته: 
خيودداری و در صيورت  شيودمينگهداری  گزارضمين برای مدت اعتبار پيشنهادها توسط مناقصهباشد. این تمي ،دهنده در مورد امضای قرارداد شده

وصيول خواهيد شيد و پيشينهاد دهنيده حيق مبلغ آن ضبط و  گزارمناقصهشرکت در مناقصه وی از سوی  تضمين، دهنده از امضای قراردادپيشنهاد 
 هيچگونه ادعا و اعتراضي در این رابطه نوواهد داشت.

)مطابق شيرایط منيدرج  انجام تعهدات ضمينتتسليم امضای قرارداد و شود تا تاریخ ای که در مناقصه برنده شناخته ميپيشنهاد دهنده تضمين -4-2
 نگهداری خواهد شد. گزارمناقصهوسيله ه باز سوی وی در نمونه قرارداد( 

گيرد نيز تا امضای قرارداد نگهداری خواهد شد و پس از ي که پيشنهاد آنان در مرتبه دوم قرار مينادر مناقصه پيشنهاد دهندگ شرکت تضمين -4-3 
 گردد.سوم به بعد آزاد و مسترد مي اشواصشرکت در مناقصه  تضمينآن 



 
 چوب جهت کارگاه بسته بندیاسناد مناقصه خرید 

 

 
 

 

 دهنده: مهر و امضای پيشنهاد  

                                                                                                        

در غير ایين  ؛نماید محل وی حاضر و قرارداد مربوطه را امضادر گزار مناقصهبرنده مناقصه ملزم است ظرف مدّت هفت روز پس از ابلاغ کتبي  -4-4

عایي نوواهيد در این رابطه حق هيچگونه اعتراض و ادهد شد و خواو مبلغ آن وصول ضبط  گزارمناقصهشرکت در مناقصه او به نفع  تضمينصورت 

و در صورتي که نفير دوم بيه شيرحي کيه در شود مي، نفر دوم به عنوان برنده اعلام گزارمناقصهنامه معاملات با رعایت آیين مواردیداشت. در چنين 

 خواهد شد.  مناقصه تجدید گزار، دید و تشويص مناقصهصورت صلاح درو مورد نفر اول گذشت حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نيز ضبط 

 ( اسناد مناقصه0
 باشد:اسناد مناقصه به شرح زیر مي -5-1

 شرایط عمومي مناقصه. -الف
 پيوست شماره یك اسناد مناقصه: برگ پيشنهاد قيمت.  -

 .هانمونه قرارداد -ب
 کنندگان.مينفرم شناسه تأ -ج
 وسيله پيشنهاد دهنده تهيه و تسليم شود به زبان فارسي خواهد بود.ه مشوصاتي که باید بکليه اطلاعات و  -5-2
گزار جداگانه قيرار داده شيده و تسيليم مناقصيه A4های سایز پاکتبه ترتيب زیر در طبق شرایط مناقصه و مناقصه بایستي و مدارك اسناد  -5-3

 شود:
شرکت در مناقصه را به واحد مالي شرکت  تضمينمتقاضي ابتدا بایستي  :قرار داده شود «الف»پاکت مدارك و اسنادی که بایستي در  -5-3-1

اصل رسيد را نزد خود نگهداشته و کپي آن را در داخل پاکيت  نماید.از رسيد اقدام به گرفتن یك برگ کپي  و دریافتآن را رسيد  تسليم، گزارمناقصه
 قرارداده و درب پاکت را مي بندد.  «الف»
ر غيير ایين صيورت باشيد؛ دتضمين شرکت در مناقصه و تسليم آن مطابق شرح فيو  ميمنوط به ارائه  «ب»ي پاکت ایان ذکر است که باز گشایش

 از مناقصه حذف خواهد شد. دهنده پيشنهاد
پيشنهاد دهنده بيوده و ارائيه ، رزومه و سوابق کاری هاحاوی شرح فعاليتقرار داده شود: « ب»مدارك و اسنادی که بایستي در پاکت -5-3-2

 مدارك و اسناد به ترتيب به شرح زیر است: باشد.آن لازم مي
 در مورد اشواص حقيقي: -الف

 تصویر کليه صفحات شناسنامه. -
 تصویر کارت ملي. -
 محل کار. يتصویر سند یا اجاره نامه رسم -
 فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه.تصویر جواز کسب یا هر گونه مدرك معتبر دیگری در مورد مجوز  -
 تصویر شماره )کد( اقتصادی بر اساس گواهي ثبت نام در سازمان امور مالياتي کشور )در صورت داشتن(. -

 

 در مورد اشواص حقوقي: -ب
 ها(.اداره ثبت شرکتبرابر اصل )ممهور به مهر  پيشنهاد دهندهآگهي روزنامه رسمي مبني بر تأسيس شرکت تصویر  -
 ها(.اداره ثبت شرکتبرابر اصل )ممهور به مهر  پيشنهاد دهندهنامه شرکت اساستصویر  -
 ها(.اداره ثبت شرکتبرابر اصل )ممهور به مهر  پيشنهاد دهندهآگهي روزنامه رسمي مبني بر آخرین تغييرات شرکت تصویر  -
 ها(.اداره ثبت شرکتبرابر اصل هر )ممهور به متصویر آخرین آگهي روزنامه رسمي مربوط به افزایش سرمایه  -

 

 مدارك مشترك ميان اشواص حقيقي و حقوقي: -ج
 های مالي تأیيد شده توسط حسابرس شامل اظهارنامه سال آخر و برگ تشويص و اظهارنامه دو سال ماقبل.صورت -
 ليست بيمه کارکنان تمام وقت )سه ماه آخر(. -
 .هاها یا سازمانشرکتمرتبط با موضوع مناقصه با دیگر )و نه منقضي شده(  معتبرها/ قراردادهای نامهتوافق -
 .هاآن انجامنشاني و محل  موضوع مناقصه با ذکربا مرتبط ای از سوابق اجرایي خلاصه -
 های کاری. نامهانجام کار و رضایتتصویر گواهي حسن -
 هرگونه مدرك دال بر توانایي اجرایي و مالي.-
 )منضم به اسناد مناقصه(.  تأیيد فرم شناسه ارزیابي تأمين کنندگانتكميل و -
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 سایر مدارکي که در ارزیابي کيفي مناقصه گر مؤثر باشد.  -
 و مهر پيشنهاد دهنده برسد. ی مجازها باید به امضام آن و همچنين درب پاکتضمای: تمامي صفحات اسناد مناقصه و 1نكته 
 باشد مورد قبول نبوده و باطل است.و مهر  مجاز یاسنادی که بدون امضا: 2نكته 
پيشنهاد دهنده ملزم و مكلف است پيشنهاد قيمت خود را به شرح پيوست شماره یك اسناد مناقصه )برگ پيشينهاد قيميت( بيه  :«ج»پاکت -5-3-3

 قرار دهد. « ج»عدد و حروف و به دقت تكميل و در پاکت 
 چوب جهت کارگاه بسته بندی خریدمناقصه بر روی پاکت )ج( درج شود : پاکت مربوط به قيمت 

 
 ، مبالغ تعيين شده به حروف معتبر خواهند بود.عددشده به شده به حروف و مبالغ تعيينت مشاهده اختلاف بين مبالغ تعييندر صور
پيشينهاد دهنيده  یهای مربوطه به امضاشدگي موجود باشد باید محلو یا تراشيدگي یا پاك در صورتيكه در متن پيشنهادها قلم خوردگي -

 در غير این صورت پيشنهاد ناقص و مردود تلقي خواهد شد. ؛برسد
 

 نهادهااسناد پيش ی( امضا6
  پيس از، حيذف و یيا قيراردادن شيرط، تكمييل و بدون تغيير ،پس از مطالعه 5 بندد کليه اورا  اسناد مناقصه را به شرح مندرج در دهنده بای پيشنهاد
 نماید.  گزارمناقصهتسليم  ی مجاز و مهرامضا

 

 تسليم پيشنهادها (7

یا   شيد تهييه و  ارائهآنها  شرح 5سه پاکت بوده و در بند  ای که مجموعاًهای جداگانهدهنده مكلف است پيشنهاد خود را در پاکت پيشنهاد -7-1

ضلع شمالي نيروگياه  -جاده ملارد 7کيلومتر  -به نشاني: کرج گزارمناقصه دبیرخانه کمیسیون معاملاتبه   دریافت اسنادهفته پس از 

 پارس تسليم و رسيد دریافت نماید. ساخت ژنراتور مپنا شرکت مهندسي و –انتهای بلوار مپنا  –منتظر قائم 
دهنده حق هرگونيه اعتراضيي در ایين رابطيه نوواهيد فت و رسيدگي نوواهد شد و پيشنهادي که بعد از موعد مقرر تسليم شود دریاپيشنهادهای-7-2

 داشت .
 تمدید نوواهد شد. وجه ه هيچ اسناد مناقصه ب 1-7در بند شده مهلت تعيين -7-3
 

 ( گشایش پيشنهادها8
 بازگشایي و رسيدگي خواهد شد.گزار مناقصههای محتوی پيشنهادها به ترتيب زیر یكي پس از دیگری در کميسيون معاملات پاکت-8-1

 شرکت در مناقصه پيشنهاد دهنده کنترل خواهد شد و در صورت تأیيد برای مرحله دوم. تضمينو  گشایيباز «الف»ابتدا پاکت  مرحله اول: -8-1-1

و در صيورت کاميل بيودن  خواهد شيد يزیاباربررسي و اقدام و سوابق و مستندات ارائه شده « ب»نسبت به بازگشایي پاکت مرحله دوم:  -8-1-2
 برای مرحله سوم.و تأیيد مدارك 

 خواهد شد.و ارزیابي مالي انجام بازگشایي « ج»پاکت  مرحله سوم: -8-1-3
  بازگشيایي نوواهيد شيد« ج»و  «ب» های، پاکتضمين و یا کسری ميزان تضمين باشدکامل نبوده و یا بدون ت «الف»هرگاه محتوای پاکت  -8-2

 و مدارك عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد. 
بازگشایي و نسبت به تعيين « ج»به شرحي که در بالا بيان شد و بطور صحيح ارائه شده باشد پاکت « ب»و « الف»های هرگاه محتوای پاکت -8-3

 برنده مناقصه اقدام خواهد شد. 
 

 ( اعتبار پيشنهادها9
عدم ذکر مدت اعتبار و یيا ذکير  باشند.تسليم پيشنهادها معتبر )سه( ماه از تاریخ تعيين شده برای  3برای مدت حداقل از هر حيث  پيشنهادها بایستي

تعييين شيده در ایين اسيناد  گزار مدت اعتبار همان ميدت اعتبياراقصه نوواهد بود و از نظر مناقصهمدت اعتبار کمتر از سه ماه رافع تعهدات برنده من
 باشد.مي

 

 نحوه تهيه پيشنهادها( 10
شود ملاك عمل که با حروف نوشته مي مبالغي. برای تعيين برنده مناقصه نوشته شود برگ پيشنهاد قيمتو حرف در مبلغ پيشنهاد قيمت باید به عدد 

 خواهد بود و پيشنهادی که قيمت به حروف را نداشته باشد مردود است.
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  هاها و الحاقيه( اصلاحيه11
)منظور همه روزهای هفته به استثنای کاری توانند حداکثر چهار روز مي نمایند،مناقصه مشاهده  دگران ابهام یا ایرادی در اسنامناقصه چنانچه -11-1

 گزار اطلاع دهند. کتباً به مناقصهپس از تحویل اسناد مناقصه مراتب را پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطيل رسمي( 
 گزار اعليام نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسيليم آنهيا کتبياً از سيوی مناقصيهنظر یا حذف و اضافههرگونه توضيح یا تجدید  -11-2

 و جزو اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد.
دارد و اگير ود محفوظ ميگزار حق تغيير، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشوصات را قبل از انقضای مهلت تسليم پيشنهادها برای خمناقصه -11-3

 نماید.گران ابلاغ ميچنين موردی پيش آید مراتب را کتباً به مناقصه
آخرین روز  ،تواند با اعلام کتبيگزار ميمناقصهچنانچه این تجدید نظر یا اصلاح مستلزم تغيير مقادیر یا قيمت پيشنهادی یا هر دو باشد در این صورت 

 به نحوی که پيشنهاد دهندگان فرصت کافي برای اعمال اصلاحات و تجدید نظر داشته باشند. ؛دازددریافت پيشنهاد را به تعویق ان
تواند به هر صورت در کار یيا در هزینيه گر بایستي به دقت اسناد مناقصه را بررسي نموده و کاملاً از کليه شرایط و موضوعاتي که ميقصهمنا -11-4

دیگيری  افتادگي مشوصات و یا اسنادگر اختلافي را در اسناد مناقصه ملاحظه نماید و یا متوجه از قلمآن مؤثر باشد اطلاع حاصل نماید. هر گاه مناقصه
 گزار را کتباً آگاه نموده و قبل از تسليم پيشنهاد کتباً توضيح او را دریافت نماید. گردد یا در مورد معاني آنها دچار تردید شود، باید فوراً مناقصه

 

 حسن انجام کار سپردهتعهدات و  انجام( تضمين 12
 گردد. کسر مي یا اخذ و پيوست هاینمونه قراردادتضمين انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار مطابق مفاد مندرج در 

 

 ( رد یا قبول پيشنهادها13
 مأذون و موتار است.  يدر رد یا قبول یك یا کليه پيشنهادها بدون ذکر هرگونه دليل گزارمناقصه

 

  عمومي ( هزینه چاپ آگهي مناقصه14
 .باشدمناقصه ميبر عهده برنده های کثيرالانتشار هزینه چاپ آگهي در روزنامه

 

 گزارمناقصهسازش به زیان  (10
 گيزارش  گزارمناقصيهت ميدیره ئيانيد ، مراتيب بيه هيسازش کرده گزارمناقصههر گاه در مناقصه آگاهي حاصل شود که پيشنهاد دهندگاني به زیان 

علاوه بر قيراردادن نيام پيشينهاددهندگان در ليسيت  گزارمناقصه، مناقصه باطل و مدیره این امر واقع شده باشد هيئتشود و چنانچه به تشويص مي
 ارسال خواهد نمود. گروه مپناشرکت اند به گاني که در این جریان شرکت داشتهگزارش امر را با ذکر نام پيشنهاد دهندسياه خود، 

هيای مناقصيه شيرکت دراز  ،گرددمي اعلامنيز  گروه مپنات شرکبه قرار گرفته و گزار مناقصهدر ليست سياه پيشنهاد دهندگاني که نام آنها تبصره : 

 محروم خواهند شد. تا اطلاع ثانویهای تابعه و دیگر مناقصات مربوط به شرکت بعدی
 

 كات مهم جهت تعيين برنده مناقصه( شرایط و ن16

 در نظر گرفتن موارد زیر تعيين خواهد شد: و بر مبنای قيمت پيشنهادی باگزار مناقصهبرنده مناقصه بر اساس تشويص کميسيون معاملات 

وسيله پيشنهاد دهنيده ه و تضاميني که ب های قبلي و همچنين اعتبار ماليصلاحيت پيشنهاد دهنده و سوابق کاری و نحوه عملكرد در فعاليت -11-1

 . شودتسليم مي

 .قبول شرایط قراردادی -11-2

جهت تسریع در کار انتواب پيمانكار از اجرای بعضي از تشيریفات رسيمي تشويص خود، صلاح و به بنا گزار مأذون و موتار است که مناقصه -11-3

  نماید. مربوط به مناقصه صرف نظر 

های ذینفع باید بدانند که در موقعي که پيشنهاد در مرحله بررسي است اکييداً بایيد از هير نيوع پيشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرف-11-4

. هر نوع کوشش جهت اعمال نفوذ مستقيم تایج بررسي پيشنهاد خودداری کنندبرای کسب اطلاع نسبت به ن گزارمناقصهتماس با هر یك از کارکنان 

موتار است که آن پيشينهاد دهنيده را از  مأذون و گزارمناقصهو در این مورد  شدخواهد  ویجب سلب وسيله هر پيشنهاد دهنده موه یا غير مستقيم ب

 های مرتبط محروم نماید.حاضر و دیگر مناقصه مناقصه



 
 چوب جهت کارگاه بسته بندیاسناد مناقصه خرید 
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 ( امضای قرارداد17
 تضيميننمایيد.  قرارداد مربوطيه را امضياگزار مبني بر برنده شدن پيشنهاد دهنده مناقصهام کتبي برنده مناقصه باید ظرف مدت هفت روز پس از اعل

و عنداللزوم بيه هزینيه  نگهداری گزارمناقصهتوسط قرارداد انجام تعهدات  تضمينتا تاریخ امضای قرارداد و تسليم پيشنهاد دهنده شرکت در مناقصه 
دهيد کيه حق مياختيار و  گزارمناقصهبه  ،م تعهداتانجا تضمينامضای قرارداد یا تسليم  ازپيشنهاد دهنده  خودداریبرنده مناقصه تمدید خواهد شد. 

در چنين شرایطي مراتب به پيشنهاد دهنده حائز دومين حداقل قيميت  .نمایدو مبلغ آن را وصول را به نفع خود ضبط وی شرکت در مناقصه  تضمين
برای پيشينهاد عيناً به شرحي که وی نيز رکت در مناقصه ش تضمينماید نچنانچه پيشنهاد دهنده مرتبه دوم نيز به تعهدات خود عمل ن گردد.ابلاغ مي

 گردد. مبلغ آن وصول ميضبط و  گزارمناقصهتوسط  دهنده اول بيان شد،
 

 ( واگذاری18
 برنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاری تمامي یا قسمتي از تعهدات خود را به اشواص حقيقي و حقوقي دیگر ندارد.

 

 کارکنان دولت در معاملات دولتي ( ممنوعيت مداخله 19

 باشيد.ميينهای بعيدی آن و اصلاحيه 1337ماه سال 22مشمول لایحه قانوني منع مداخله و معاملات دولتي مصوب  که نمایداقرار ميپيشنهاد دهنده 

سوی پيشنهاد دهنده برای مناقصيه حاضير را ميردود و تضيمين گزار حق دارد که پيشنهاد ارائه شده از چنانچه خلاف این موضوع ثابت گردد مناقصه

 شرکت در مناقصه وی را ضبط و مبلغ آن را وصول نماید. 
 

 سایر شرایط (20

 .و تأیيد کليه مفاد و مندرجات از سوی پيشنهاد دهنده مي باشد پذیرشدليل و مستندات آن مناقصه و امضای مدارك  اسنادتسليم  -22-1

 :باشدبه ارایه هيچ توضيحي نمي متعهدرا محفوظ داشته و  زیرمناقصه گزار حق خود جهت انجام موارد  -22-2

 نماید.نمي جادیدر مناقصه ا پيشنهاد دهندگانگزار نسبت به هيچگونه تعهدی برای مناقصه گزار بوده واز اختيارات مناقصه يابیارز -الف

 نيدارد، مناقصيه در کننيدهشرکت توانایي تعيين بر زیادی تاثير که ارزیابي ضوابط خصوص در اهميتکم نواقص برخي از پوشيچشم حق -ب

 .است محفوظ گزارمناقصه برای

 ندارد.را  یك از پيشنهاد دهندگان الزام و تكليفي برای واگذاری کار به هر هيچگونه گزارمناقصه -22-3

هيای دیگير لسه کميسيون معاملات ميسّر نگردد، ادامه بررسي به جلسهپيمانكار به یك جچنانچه به هر دليل اخذ تصميم در خصوص انتواب  -22-4

 شدن زمان مناقصه را نوواهند داشت.  موکول و پيشنهاد دهندگان حق اعتراضي در مورد طولاني

 ندارد. ،متحمّل شده استو شرکت در مناقصه حاضر ای را که پيشنهاد دهنده برای پيشنهاد هزینهتعهدی در ارتباط با گزار هيچگونه مناقصه -22-5

 گردد. اعمال مي هاکسور قانوني مطابق مفاد مندرج در نمونه قرارداد -22-1

ا در پيشنهاد دهنده با اطلاع از شرایط و مفاد نمونه قرارداد به ویژه مدت قرارداد، کسور قانوني اعم از بيميه و مالييات و همچنيين سيود خيود ر -22-7

 ات منظور نموده و بعداً هيچگونه ادعایي مبني بر افزایش قيمت نوواهد داشت.محاسب

 . و زیان مناقصه ضبط خواهد شدبرنده در صورت انصراف و یا هر گونه قصور و مسامحه دیگر جهت ضرر  شرکت در مناقصه نفر تضمين  -22-8

بر قبول آن  يمبن گزارمناقصه يکتب ابلاغاز آن با  يناش و تعهدات شنهاديپ نیکه ا دارداعلام و اظهار ميحاضر(  شنهاديکننده پ امضاگر )مناقصه -22-9

 دهنيده متعهيد بيه عقيد قيرارداد شينهاديشيود و پيمحسيوب مي نيميابيقيرارداد ف كیيحكيم در  (معتبير خواهيد بيود ميتسيل خیکه سه مياه از تيار)

 د. باشيو انجام تعهدات مربوطه م 
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 قيمتبرگ تعهد پيشنهاد  -يوست پ
مناقصه و تعهد عدم شمول قانون منع  اسنادليت در مورد مطالب و مندرجات هي کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوکننده زیر پس از بررسي و آگاامضا

کارگاه چوب جهت  خرید  » و به طور کلّي تمامي مدارك و اسناد مناقصه1337دی ماه سال  22در معاملات دولتي مصوب  يمداخله کارکنان دولت
نمایيم که کليه کارهای نمایم/ميلاع کامل از همه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پيشنهاد ميو با اط « بسته بندی

 :/ نمایيمهای پيشنهادی ارائه نمایممشوصات اسناد مناقصه و طبق قيمت موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و
 مبلغ برآوردی قر

 
 شرح

تعداد 
 نياز

 توضيحات واحد
قيمت واحد 
 )ریال(

 قيمت کل)ریال(

 ميلي متر 1222*2440*9روماني به ابعاد توليد کشور  عدد 382 ميليمتر 9ضوامت  OSBور   1
  

   ميلي متر 1222*2440*6روماني به ابعاد توليد کشور  عدد 430 ميليمتر 1ضوامت  OSB ور  2

4222*122*122توته چهار تراش  3  عدد 1222 
بدون گره و ترك و  -خشك شده -توليد کشور روسيه 

 با ابعاد کاملا دقيق و یكنواخت در کل طول -تابيدگي

  

4222*72*72توته چهار تراش  4  عدد 1252 
بدون گره و ترك و  -خشك شده -توليد کشور روسيه 

 با ابعاد کاملا دقيق و یكنواخت در کل طول -تابيدگي
  

 عدد 322 4222*122*52 توته چهار تراش 5
بدون گره و ترك و  -خشك شده -توليد کشور روسيه 

 با ابعاد کاملا دقيق و یكنواخت در کل طول -تابيدگي
  

 عدد 122 2422*122*122توته چهار تراش  1
بدون گره و ترك و  -خشك شده -توليد کشور روسيه 

 با ابعاد کاملا دقيق و یكنواخت در کل طول -تابيدگي
  

 عدد 4922 4222*122*25توته  7
بدون گره و ترك و  -خشك شده -توليد کشور روسيه 

 با ابعاد کاملا دقيق و یكنواخت در کل طول -تابيدگي
  

   توليد کشور روسيه عدد 222 3*1222*2222توته سه لایي  8

       

  جمع کل)ریال(     

  .باشدمي ریال .......................................................................... (حروفي)ریال/  .........................................................)عددی( به شرح جدول زیر ارداد 

 
  : چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرارگيرد و به عنوان برنده مناقصه انتواب گردم/گردیم

از تاریخ  یك هفتهنموده و همراه با تضمين انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت  رج در اسناد و مدارك مناقصه امضارا بر اساس مراتب مند هااسناد و مدارك قراردادنمایيم که نمایم/ميتعهد مي -الف

 ابلاغ به عنوان برنده مناقصه )به استثنای روزهای تعطيل (تسليم نمایم/نمایيم.

 کارهای موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادی انجام دهم/دهيم. هاشده در قراردادظرف مدت تعييننمایيم که نمایم/ميتعهد مي -ب

 شود.جزء لاینفك این پيشنهاد محسوب ميم اسناد و مدارك مناقصه نمایيم که کليه ضماینمایم/ميتأیيد مي -ج

 را ندارد  دهندگانیك ازپيشنهاد به هرموضوع مناقصه و تكليفي برای واگذاری کار  ، تعهدالزامهيچگونه گزار اطلاع کامل دارم/داریم که مناقصه -د

 ایم پرداخت نوواهد نمود.ام/شدهشدههایي را که برای شرکت در این مناقصه متحمل هزینه و

سليم و تصویر رسيد آن را در مناقصه را به نفع کارفرما ت شرکت درد و تسليم تضمين انجام تعهدات، تضمين و مبادله قراردا مناقصه و به منظور تعهد به امضا در ضمن تحت عنوان تضمين شرکت در

 .ایم/گذاردهامگذارده« الف»پاکت 

این پيشنهاد با ابلاغ قبولي  ،مربوطه تنظيم و مبادله نشده است هایتا موقعي که قرارداد ،گزار قرار گيردنمایيم که هرگاه این پيشنهاد مورد قبول مناقصهنمایم/ميبدینوسيله موافقت و تأیيد مي در پایان

گزار حق دارد مناقصه ،نمایدو امتناع نشود و یا از شرایط مقرر عدول  هایا انجام کار هاقرارداددر صورتيكه پيشنهاد دهنده حاضر به عقد و  گرددالاجرا تلقي مياز سوی کارفرما به عنوان یك تعهّد لازم

 نمایيم.نمایم/ميو حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي وصول نمایدو مبلغ آن را شرکت در مناقصه پيشنهاد دهنده را به نفع خود ضبط  نييچگونه تشریفاتي تضمبدون ه

 

 نام پيشنهاد دهنده                                                                                                   
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 امضا و مهر:                                                                                                  

 نمونه قرارداد -ب
 

 

  )بایستي تكميل و ضمن تأیيد ضميمه اسناد مناقصه باشد(. کنندگانمينأفرم شناسه ت -ج
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11- محل ثبت: 
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-5 -2

-6 -3

شعبه -17

الف:

ب:

شعبه -11

الف:

ب:

12- شناسه ملي:

6- فكس :  

3- آدرس:

5- تلفن ثابت:

الف: تامين كنندگان حقوقي

4- كد پستي:

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.

شناسنامه تامين كنندگان

1- نام كامل شركت )نام تجاري(:

2- نوع فعاليت )كاال/ خدمت قابل ارائه(:

سطح سند: سازماني

7- تلفن همراه:

-8Email:

2- نام و نام خانوادگي:

4- شماره ملي:

5- آدرس:

نام دارنده حساب

10- تاريخ ثبت:9- شماره ثبت:

13- كد اقتصادي :

ب- تامين كنندگان حقيقي

15- مشخصات كامل اعضاء هيئت مديره به همراه ضميمه روزنامه رسمي:

14- نوع شركت:

نام بانك شماره حساب

9- تلفن همراه:8- فكس :  

 -10Email:

نام بانك شماره حساب

مهر و امضا:

تاريخ:

كد شعبهنام دارنده حساب

16- نام افراد صاحب امضاء مجاز:

كد شعبه

3- نوع فعاليت )كاال/ خدمت قابل ارائه(:

7- تلفن ثابت:6- كد پستي:

1- نام فروشگاه يا موسسه:

مهر و امضا:

تاريخ:


