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باسمه تعالی

شرایط عمومی شرکت در مناقصه- الف
) موضوع مناقصه1

طبق جدول ذیلگاز هاي صنعتی خرید عبارت است از 
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قبول شرایط مناقصه)2
شـده و بـه پیشـنهاد دهنـده مسـترد      شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قیود و شروط باشد، کان لم یکن تلقیهر پیشنهادي که مطابق -2-1
واهد شد.خ
شود.گزار مناقصه، تسلیم اسناد مناقصه ذکر شده، تاریخ و ساعتی که در پیشنهاد مناقصه باید در محل، روز-2-2
موعد تسلیم پیشنهادها، هیچگونه پیشنهادي مبنی بر تغییر و اصالح پیشنهاد تسلیمی به هر عنوان که باشد پذیرفتـه نخواهـد   پس از انقضاي-2-3

شد.
هیچگونـه تغییـري در اسـناد    نبایسـتی  شـده و  نویسی تکمیـل شدگی و میاندهد باید بدون پاكرکی که اسناد مناقصه را تشکیل میلیه مداک-2-4

د. مناقصه داده نشو
هر گونه تغییر باعث مردود شناخته شدن پیشنهاد گردد.نکته: 

) روش ارائه پیشنهاد3
.شودمهر و امضاتوسط پیشنهاد دهنده ،گزاربه مناقصهتسلیم و کلیه صفحات آن قبل ازشدهبطور کامل تکمیل بایستی کلیه اسناد مناقصه -3-1
پیشنهاد جهت انجام کارهاي موضوع قرارداد اطمینان حاصل کند.پیشنهاد دهنده باید رأساً از کامل بودن -3-2
شده شـود. بـه پیشـنهاداتی کـه مـبهم      امضا و مهرتوسط پیشنهاد دهنده صریح و روشن بوده و کلیه صفحات آنها ، بایستی کاملاتپیشنهاد-3-3

و مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت در مناقصهتضمین) 4
گزار و با اعتبار حداقل سه ماه از به نفع مناقصهقابل تمدید نامه بانکی پیشنهاد دهنده ملزم است به هنگام ارائه پیشنهاد خود یک فقره ضمانت-4-1

بـه  ) ریـال 000/000/004(مبلـغ در وجه شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به بانکی چک تضمینی یک فقره یا تاریخ تحویل پیشنهاد 
گزار نماید. تسلیم مناقصهعنوان تضمین شرکت در مناقصه

یشـنهاد  پتضمین شرکت در مناقصه به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي مفاد پیشنهاد شرکت در مناقصه و اجراي تعهداتی که به وسـیله  نکته: 
خـودداري  و در صـورت  شـود مینگهداري گزارپیشنهادها توسط مناقصهضمین براي مدت اعتبار باشد. این تمی،دهنده در مورد امضاي قرارداد شده

وصـول خواهـد شـد و پیشـنهاد دهنـده حـق       مبلغ آن ضبط و گزارمناقصهشرکت در مناقصه وي از سوي تضمین، پیشنهاد دهنده از امضاي قرارداد
هیچگونه ادعا و اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت.

(مطابق شرایط منـدرج  انجام تعهداتتضمینتسلیم امضاي قرارداد و شود تا تاریخ اي که در مناقصه برنده شناخته میپیشنهاد دهندهتضمین-4-2
نگهداري خواهد شد.گزارمناقصهوسیله ه باز سوي وي در نمونه قرارداد) 

د نیز تا امضاي قرارداد نگهداري خواهد شد و پس از گیری که پیشنهاد آنان در مرتبه دوم قرار مینادر مناقصه پیشنهاد دهندگشرکتتضمین-4-3
گردد.سوم به بعد آزاد و مسترد میاشخاصشرکت در مناقصه تضمینآن 
در غیر این ؛نمایدمحل وي حاضر و قرارداد مربوطه را امضادر گزار مناقصهبرنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز پس از ابالغ کتبی -4-4

عایی نخواهـد  در این رابطه حق هیچگونه اعتراض و ادخواهد شد و و مبلغ آن وصول ضبط گزارمناقصهشرکت در مناقصه او به نفع تضمینصورت 
و در صورتی که نفر دوم بـه شـرحی کـه در    شود می، نفر دوم به عنوان برنده اعالم گزارمناقصهنامه معامالت با رعایت آیینموارديداشت. در چنین 

خواهد شد.  مناقصه تجدید گزار، دید و تشخیص مناقصهدر صورت صالحو اول گذشت حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط مورد نفر
) اسناد مناقصه5
باشد:اسناد مناقصه به شرح زیر می-5-1

شرایط عمومی مناقصه.-الف
پیوست شماره یک اسناد مناقصه: برگ پیشنهاد قیمت. -
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.هاقراردادنمونه-ب
کنندگان.مینفرم شناسه تأ-ج
وسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارسی خواهد بود.ه کلیه اطالعات و مشخصاتی که باید ب-5-2
گـزار  مناقصـه جداگانه قرار داده شده و تسـلیم  A4هاي سایز پاکتبه ترتیب زیر در طبق شرایط مناقصه و مناقصه بایستی و مدارك اسناد -5-3

شود:
شـرکت در مناقصـه را بـه واحـد مـالی      تضـمین متقاضی ابتدا بایستی :قرار داده شود»الف«پاکت مدارك و اسنادي که بایستی در -5-3-1

اصل رسید را نزد خود نگهداشته و کپی آن را در داخل نماید.از رسید اقدام به گرفتن یک برگ کپی ودریافتآن را رسید تسلیم،گزارمناقصهشرکت 
قرارداده و درب پاکت را می بندد. »الف«پاکت 

ر غیـر ایـن صـورت    باشـد؛ د تضمین شرکت در مناقصه و تسلیم آن مطابق شرح فوق مـی منوط به ارائه »ب«ی پاکت شایان ذکر است که باز گشای
از مناقصه حذف خواهد شد.دهندهپیشنهاد

، رزومه و سوابق کاري پیشنهاد دهنده بوده و ارائـه  هاحاوي شرح فعالیتقرار داده شود: » ب«مدارك و اسنادي که بایستی در پاکت -5-3-2
مدارك و اسناد به ترتیب به شرح زیر است:باشد.آن الزم می

در مورد اشخاص حقیقی:-الف
تصویر کلیه صفحات شناسنامه.-
تصویر کارت ملی.-
محل کار.یتصویر سند یا اجاره نامه رسم-
تصویر جواز کسب یا هر گونه مدرك معتبر دیگري در مورد مجوز فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه.-
تصویر شماره (کد) اقتصادي بر اساس گواهی ثبت نام در سازمان امور مالیاتی کشور (در صورت داشتن).-

در مورد اشخاص حقوقی:-ب
ها).اداره ثبت شرکتبرابر اصل (ممهور به مهر پیشنهاد دهندهآگهی روزنامه رسمی مبنی بر تأسیس شرکت تصویر -
ها).اداره ثبت شرکتبرابر اصل (ممهور به مهر پیشنهاد دهندهنامه شرکت اساستصویر -
ها).اداره ثبت شرکتبرابر اصل (ممهور به مهر پیشنهاد دهندهآگهی روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات شرکت تصویر -
ها).اداره ثبت شرکتبرابر اصل (ممهور به مهر تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوط به افزایش سرمایه -

مدارك مشترك میان اشخاص حقیقی و حقوقی:-ج
تشخیص و اظهارنامه دو سال ماقبل.هاي مالی تأیید شده توسط حسابرس شامل اظهارنامه سال آخر و برگ صورت-
لیست بیمه کارکنان تمام وقت (سه ماه آخر).-
.هاها یا سازمانشرکتمرتبط با موضوع مناقصه با دیگر (و نه منقضی شده) معتبرها/ قراردادهاي نامهتوافق-
.هاآنانجامنشانی و محل موضوع مناقصه با ذکربا مرتبط اي از سوابق اجرایی خالصه-
هاي کاري. نامهانجام کار و رضایتتصویر گواهی حسن -
هرگونه مدرك دال بر توانایی اجرایی و مالی.-
(منضم به اسناد مناقصه). تکمیل و تأیید فرم شناسه ارزیابی تأمین کنندگان-
سایر مدارکی که در ارزیابی کیفی مناقصه گر مؤثر باشد. -

و مهر پیشنهاد دهنده برسد.ي مجازها باید به امضام آن و همچنین درب پاکتضمای: تمامی صفحات اسناد مناقصه و 1نکته 
باشد مورد قبول نبوده و باطل است.و مهر ي مجازاسنادي که بدون امضا: 2نکته 

پیشنهاد دهنده ملزم و مکلف است پیشنهاد قیمت خود را به شرح پیوست شماره یک اسناد مناقصه (برگ پیشنهاد قیمـت) بـه   :»ج«پاکت -5-3-3
قرار دهد. » ج«عدد و حروف و به دقت تکمیل و در پاکت 

گازهی صنعتیخرید بر روي پاکت (ج) درج شود : پاکت مربوط به قیمت مناقصه 
، مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهند بود.عددشده به شده به حروف و مبالغ تعیینمبالغ تعیینت مشاهده اختالف بین در صور
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پیشـنهاد دهنـده   يهاي مربوطه به امضاشدگی موجود باشد باید محلو یا تراشیدگی یا پاكدر صورتیکه در متن پیشنهادها قلم خوردگی-
قی خواهد شد.در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تل؛برسد

نهادهااسناد پیشي) امضا6
پـس از ، حـذف و یـا قـراردادن شـرط، تکمیـل و      بدون تغییر،پس از مطالعه5بندد کلیه اوراق اسناد مناقصه را به شرح مندرج در دهنده بایپیشنهاد

نماید. گزارمناقصهتسلیم ي مجاز و مهرامضا

تسلیم پیشنهادها)7
شـد تهیـه و تـا    ارائـه آنهـا  شـرح 5سه پاکت بوده و در بند اي که مجموعاًهاي جداگانهمکلف است پیشنهاد خود را در پاکتدهنده پیشنهاد-7-1

دبیرخانـه  بـه  ) پنجم خـرداد مـاه سـال هـزار و چهـار صـد      (05/03/1400مورخشنبهچهارروز )پانزده(15ساعت 
شرکت مهندسی –انتهاي بلوار مپنا –ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم -جاده مالرد7کیلومتر -به نشانی: کرجگزارمناقصهکمیسیون معامالت

پارس تسلیم و رسید دریافت نماید.ساخت ژنراتور مپناو
ی در ایـن رابطـه نخواهـد    دهنده حق هرگونه اعتراضـ فت و رسیدگی نخواهد شد و پیشنهادی که بعد از موعد مقرر تسلیم شود دریاپیشنهادهای-7-2

داشت .
تمدید نخواهد شد. وجه ه هیچ اسناد مناقصه ب1-7در بند شده مهلت تعیین-7-3

) گشایش پیشنهادها8
بازگشایی و رسیدگی خواهد شد.گزار مناقصههاي محتوي پیشنهادها به ترتیب زیر یکی پس از دیگري در کمیسیون معامالت پاکت-8-1
شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده کنترل خواهد شد و در صـورت تأییـد بـراي مرحلـه     تضمینو گشاییباز»الف«ابتدا پاکت مرحله اول:-8-1-1

دوم.
و در صـورت کامـل بـودن    خواهد شدیارزیاببررسی و اقدام و سوابق و مستندات ارائه شده » ب«نسبت به بازگشایی پاکت مرحله دوم: -8-1-2

مرحله سوم.براي و تأیید مدارك 
خواهد شد.و ارزیابی مالی انجام بازگشایی » ج«پاکت مرحله سوم:-8-1-3
بازگشایی نخواهـد شـد  » ج«و »ب«هاي، پاکتضمین و یا کسري میزان تضمین باشدکامل نبوده و یا بدون ت»الف«هرگاه محتواي پاکت -8-2

و مدارك عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد. 
بازگشـایی و نسـبت بـه    » ج«به شرحی که در باال بیان شد و بطور صحیح ارائه شده باشـد پاکـت   » ب«و » الف«هاي هرگاه محتواي پاکت-8-3

تعیین برنده مناقصه اقدام خواهد شد. 
) اعتبار پیشنهادها9

عدم ذکر مدت اعتبار و یـا ذکـر   باشند.تسلیم پیشنهادها معتبر (سه) ماه از تاریخ تعیین شده براي 3براي مدت حداقل از هر حیث پیشنهادها بایستی
تعیـین شـده در ایـن اسـناد     گزار مدت اعتبار همان مـدت اعتبـار  اقصه نخواهد بود و از نظر مناقصهمدت اعتبار کمتر از سه ماه رافع تعهدات برنده من

باشد.می
) نحوه تهیه پیشنهادها10

شود مالك عمل که با حروف نوشته میمبالغی. براي تعیین برنده مناقصه نوشته شودبرگ پیشنهاد قیمتو حرف در مبلغ پیشنهاد قیمت باید به عدد 
خواهد بود و پیشنهادي که قیمت به حروف را نداشته باشد مردود است.

هاها و الحاقیه) اصالحیه11
(منظـور همـه روزهـاي هفتـه بـه      کـاري  توانند حداکثر چهـار روز  مینمایند،ه مناقصه مشاهددگران ابهام یا ایرادي در اسناچنانچه مناقصه-11-1

گزار اطالع دهند. کتباً به مناقصهپس از تحویل اسناد مناقصه مراتب را استثناي پنجشنبه، جمعه و روزهاي تعطیل رسمی) 
گـزار اعـالم   نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سـوي مناقصـه  هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه-11-2

و جزو اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد.
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دارد و مهلت تسلیم پیشنهادها براي خود محفـوظ مـی  گزار حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضايمناقصه-11-3
نماید.گران ابالغ میاگر چنین موردي پیش آید مراتب را کتباً به مناقصه

آخـرین  ،تواند با اعالم کتبـی گزار میمناقصهچنانچه این تجدید نظر یا اصالح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادي یا هر دو باشد در این صورت 
به نحوي که پیشنهاد دهندگان فرصت کافی براي اعمال اصالحات و تجدید نظر داشته باشند.؛ریافت پیشنهاد را به تعویق اندازدروز د
تواند به هر صورت در کار یا در هزینـه  گر بایستی به دقت اسناد مناقصه را بررسی نموده و کامالً از کلیه شرایط و موضوعاتی که میقصهمنا-11-4

افتـادگی مشخصـات و یـا اسـناد     گر اختالفی را در اسناد مناقصه مالحظه نماید و یا متوجـه از قلـم  باشد اطالع حاصل نماید. هر گاه مناقصهآن مؤثر
ا دریافت نماید. گزار را کتباً آگاه نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد کتباً توضیح او ردیگري گردد یا در مورد معانی آنها دچار تردید شود، باید فوراً مناقصه

حسن انجام کارسپردهتعهدات و انجام) تضمین 12
گردد. کسر مییااخذ وپیوستهايتضمین انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار مطابق مفاد مندرج در نمونه قرارداد

) رد یا قبول پیشنهادها13
مأذون و مختار است. یدر رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر هرگونه دلیلگزارمناقصه

عمومی) هزینه چاپ آگهی مناقصه14
.باشدبر عهده برنده مناقصه میهاي کثیراالنتشار هزینه چاپ آگهی در روزنامه

گزارمناقصهسازش به زیان )15
ـ اند ، مراتـب بـه هی  سازش کردهگزارمناقصههر گاه در مناقصه آگاهی حاصل شود که پیشنهاد دهندگانی به زیان  گـزارش  گـزار مناقصـه ت مـدیره  ئ

ت عالوه بر قراردادن نـام پیشـنهاددهندگان در لیسـ   گزارمناقصه، مناقصه باطل و مدیره این امر واقع شده باشدهیئتشود و چنانچه به تشخیص می
ارسال خواهد نمود.گروه مپناشرکت اند به گانی که در این جریان شرکت داشتهگزارش امر را با ذکر نام پیشنهاد دهندسیاه خود، 
هـاي  مناقصـه شرکت دراز ،گرددمیاعالمنیز گروه مپناشرکت به قرار گرفته و گزار مناقصهدر لیست سیاه پیشنهاد دهندگانی که نام آنها تبصره : 

محروم خواهند شد.تا اطالع ثانويهاي تابعه و دیگر مناقصات مربوط به شرکتبعدي

کات مهم جهت تعیین برنده مناقصه) شرایط و ن16
و بر مبناي قیمت پیشنهادي با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین خواهد شد:گزار مناقصهبرنده مناقصه بر اساس تشخیص کمیسیون معامالت 

ـ   هاي قبلی و همچنین اعتبار مـالی پیشنهاد دهنده و سوابق کاري و نحوه عملکرد در فعالیتصالحیت -16-1 وسـیله پیشـنهاد   ه و تضـامینی کـه ب
. شودتسلیم میدهنده 

.قبول شرایط قراردادي-16-2
از اجراي بعضی از تشریفات رسمی جهت تسریع در کار انتخاب پیمانکارتشخیص خود، صالح و بنا به گزار مأذون و مختار است که مناقصه-16-3

نماید. مربوط به مناقصه صرف نظر 
هاي ذینفع باید بدانند که در موقعی که پیشنهاد در مرحله بررسی است اکیداً بایـد از هـر نـوع    پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرف-16-4

. هر نوع کوشش جهت اعمال نفوذ مستقیم تایج بررسی پیشنهاد خودداري کننده نبراي کسب اطالع نسبت بگزارمناقصهتماس با هر یک از کارکنان 
مختار است که آن پیشـنهاد دهنـده را از   مأذون وگزارمناقصهو در این مورد شدخواهد ويوسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب ه یا غیر مستقیم ب

هاي مرتبط محروم نماید.حاضر و دیگر مناقصهمناقصه
امضاي قرارداد) 17

تضـمین نمایـد.  قرارداد مربوطه را امضـا گزار مبنی بر برنده شدن پیشنهاد دهنده مناقصهم کتبی برنده مناقصه باید ظرف مدت هفت روز پس از اعال
و عنداللزوم بـه هزینـه   نگهداريگزارمناقصهتوسط قرارداد انجام تعهدات تضمینتا تاریخ امضاي قرارداد و تسلیم پیشنهاد دهنده شرکت در مناقصه 

دهـد کـه   حق میاختیار و گزارمناقصهبه ،انجام تعهداتتضمینامضاي قرارداد یا تسلیم ازپیشنهاد دهنده خودداريبرنده مناقصه تمدید خواهد شد. 
در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهنده حائز دومین حداقل قیمـت  .نمایدو مبلغ آن را وصول را به نفع خود ضبط وي شرکت در مناقصه تضمین
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براي پیشنهاد عیناً به شرحی که وي نیز شرکت در مناقصه تضمینماید نچنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه دوم نیز به تعهدات خود عمل نگردد.ابالغ می
. گرددمبلغ آن وصول میضبط و گزارمناقصهتوسط دهنده اول بیان شد،

) واگذاري18
برنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاري تمامی یا قسمتی از تعهدات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.

کارکنان دولت در معامالت دولتی ) ممنوعیت مداخله 19
هـاي بعـدي آن   و اصـالحیه 1337مـاه سـال  22مشمول الیحه قانونی منع مداخله و معـامالت دولتـی مصـوب    کهنمایداقرار میپیشنهاد دهنده 

گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده از سوي پیشنهاد دهنده براي مناقصه حاضـر را مـردود و   چنانچه خالف این موضوع ثابت گردد مناقصهباشد.مین
لغ آن را وصول نماید. تضمین شرکت در مناقصه وي را ضبط و مب

سایر شرایط)20
.و تأیید کلیه مفاد و مندرجات از سوي پیشنهاد دهنده می باشدپذیرشدلیل و مستندات آن مناقصه و امضاي مدارك اسنادتسلیم -20-1

:باشدبه ارایه هیچ توضیحی نمیمتعهدرا محفوظ داشته و زیرمناقصه گزار حق خود جهت انجام موارد - 20-2

نماید.نمیجادیدر مناقصه اپیشنهاد دهندگانگزار نسبت به هیچگونه تعهدي براي مناقصهگزار بوده واز اختیارات مناقصهیابیارز- الف
نـدارد، مناقصـه درکننـده شرکتتواناییتعیینبرزیاديتاثیرکهارزیابیضوابطخصوصدراهمیتکمنواقصبرخیازپوشیچشمحق-ب

.استمحفوظگزارمناقصهبراي
ندارد.را یک از پیشنهاد دهندگانالزام و تکلیفی براي واگذاري کار به هرهیچگونهگزارمناقصه-20-3

هاي دیگـر  لسه کمیسیون معامالت میسر نگردد، ادامه بررسی به جلسهچنانچه به هر دلیل اخذ تصمیم در خصوص انتخاب پیمانکار به یک ج-20-4

شدن زمان مناقصه را نخواهند داشت.  پیشنهاد دهندگان حق اعتراضی در مورد طوالنیموکول و 
ندارد. ،متحمل شده استو شرکت در مناقصه حاضر اي را که پیشنهاد دهنده براي پیشنهاد هزینهتعهدي در ارتباط با گزار هیچگونه مناقصه-20-5

گردد. اعمال میهاردادکسور قانونی مطابق مفاد مندرج در نمونه قرا-20-6
ا در پیشنهاد دهنده با اطالع از شرایط و مفاد نمونه قرارداد به ویژه مدت قرارداد، کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات و همچنـین سـود خـود ر   -20-7

محاسبات منظور نموده و بعداً هیچگونه ادعایی مبنی بر افزایش قیمت نخواهد داشت.
. و زیان مناقصه ضبط خواهد شدبرنده در صورت انصراف و یا هر گونه قصور و مسامحه دیگر جهت ضرر شرکت در مناقصه نفرتضمین-20-8

بر قبـول  یمبنگزارمناقصهیکتبابالغاز آن با یناشو تعهداتشنهادیپنیکه ادارداعالم و اظهار میحاضر) شنهادیکننده پامضاگر (مناقصه-20-9

دهنـده متعهـد بـه عقـد قـرارداد     شـنهاد یشـود و پ یمحسـوب مـ  نیمـاب یقـرارداد ف کیـ حکـم  در )معتبر خواهـد بـود  میتسلخیسه ماه از تارکه (آن 
د. باشیو انجام تعهدات مربوطه م
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برگ تعهد پیشنهاد قیمت- یوست پ
در یمناقصه و تعهد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولتاسنادلیت در مورد مطالب و مندرجات هی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوکننده زیر پس از بررسی و آگاامضا

الع کامل از همه شرایط و عوامل موجود از لحاظ و با اط»گازهاي صنعتیخرید «مناقصهو به طور کلّی تمامی مدارك و اسناد 1337دي ماه سال 22معامالت دولتی مصوب 
/ هاي پیشنهادي ارائه نمایممشخصات اسناد مناقصه و طبق قیمتنماییم که کلیه کارهاي موضوع مناقصه را بر اساس شرایط ونمایم/میمورد مناقصه پیشنهاد میانجام کارهاي 

:نماییم

)حروفــــی(یـــال/  ر.........................................................(عـــددي)  بــــه شـــرح جـــدول زیــــر   مبلـــغ بـــرآوردي قـــرارداد    -
.باشدمیریال..........................................................................

: چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردم/گردیم
از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه (به استثناي روزهاي تعطیل یک هفتهنموده و همراه با تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت رج در اسناد و مدارك مناقصه امضارا بر اساس مراتب مندهااسناد و مدارك قراردادنماییم که نمایم/میتعهد می-الف

)تسلیم نمایم/نماییم.
کارهاي موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادي انجام دهم/دهیم.هاشده در قراردادظرف مدت تعییننماییم که نمایم/میتعهد می-ب
شود.جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میم اسناد و مدارك مناقصه نماییم که کلیه ضماینمایم/میتأیید می-ج
را ندارد دهندگانیک ازپیشنهادبه هرموضوع مناقصهو تکلیفی براي واگذاري کار ، تعهدالزامهیچگونه گزار اطالع کامل دارم/داریم که مناقصه-د
ایم پرداخت نخواهد نمود.ام/شدهشدههایی را که براي شرکت در این مناقصه متحمل هزینهو

.ایم/گذاردهامگذارده» الف«سلیم و تصویر رسید آن را در پاکت مناقصه را به نفع کارفرما تشرکت درو مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات، تضمین مناقصه و به منظور تعهد به امضادر ضمن تحت عنوان تضمین شرکت در
االجرا تلقی نهاد با ابالغ قبولی از سوي کارفرما به عنوان یک تعهد الزماین پیش،مربوطه تنظیم و مبادله نشده استهايتا موقعی که قرارداد،گزار قرار گیردنماییم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول مناقصهنمایم/میبدینوسیله موافقت و تأیید میدر پایان

وصول و مبلغ آن را د دهنده را به نفع خود ضبط شرکت در مناقصه پیشنهانیگزار حق دارد بدون هیچگونه تشریفاتی تضممناقصه،نمایدو امتناع نشود و یا از شرایط مقرر عدول هایا انجام کارهاقرارداددر صورتیکه پیشنهاد دهنده حاضر به عقد و گرددمی
نماییم.نمایم/میو حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینماید
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نام پیشنهاد دهنده
امضا و مهر:

(بایستی تکمیل و ضمن تأیید ضمیمه اسناد مناقصه باشد).کنندگانمینأفرم شناسه ت- ب
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