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 باسمه تعالي
 

 شرايط عمومي شرکت در مناقصه -الف
 

 ( موضوع مناقصه1

 هاها و فاير هیدرانتسرويس و نگهداري فاير باکس
 

 قبول شرايط مناقصه (2

شيده و بيه پيشينهاد دهنيده م يترد شرايط مناقصه حاضر نبوده و يا متضمن قيود و شروط باشد، كان لم يكن تلقييهر پيشنهادي كه مطابق  -2-1

 واهد شد.خ

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

موعد ت ليم پيشنهادها، هيچگونه پيشنهادي مبني بر تغيير و اصلاح پيشنهاد ت ليمي به هر عنوان كه باشيد پييرفتيه ناواهيد  پس از انقضاي -2-3

 شد.

هيچگونيه تغيييري در اسيناد نباي يتي شيده و نوي يي تكمييلشدگي و مياندهد بايد بدون پاكركي كه اسناد مناقصه را تشكيل ميمداليه ك -2-4

 مناقصه داده نشود. 

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

 ( روش ارائه پیشنهاد3 

 .شود مهر و امضاتوسط پيشنهاد دهنده  ،گزاربه مناقصهت ليم  و كليه صفحات آن قبل از شدهيل بطور كامل تكمباي تي كليه اسناد مناقصه  -3-1

 پيشنهاد دهنده بايد رأساً از كامل بودن پيشنهاد جهت انجام كارهاي موضوع قرارداد اطمينان حاصل كند. -3-2

 شيده شيود. بيه پيشينهاداتي كيه ميبهم  امضا و مهرتوسط پيشنهاد دهنده صريح و روشن بوده و كليه صفحات آنها ، باي تي كامل اتپيشنهاد -3-3

 و مشروط باشد ترتيب اثر داده ناواهد شد.
 

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

به عنوان  ( ريال000.000.6)  مبلغدر وجه شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس به بانكي چك تضميني يك فقره يا تاريخ تحويل پيشنهاد 
 گزار نمايد. ت ليم مناقصه تضمين شركت در مناقصه

يشينهاد پتضمين شركت در مناقصه به منظور حصول اطمينان از ح ن اجراي مفاد پيشنهاد شركت در مناقصه و اجراي تعهداتي كه به وسييله نكته: 
خيودداري و در صيورت  شيودمينگهداري  گزارضمين براي مدت اعتبار پيشنهادها توسط مناقصهباشد. اين تمي ،دهنده در مورد امضاي قرارداد شده

وصيول خواهيد شيد و پيشينهاد دهنيده حيق مبلغ آن ضبط و  گزارمناقصهشركت در مناقصه وي از سوي  تضمين، دهنده از امضاي قراردادپيشنهاد 
 هيچگونه ادعا و اعتراضي در اين رابطه ناواهد داشت.

)مطابق شيرايط منيدرج  انجام تعهدات ضمينتت ليم امضاي قرارداد و شود تا تاريخ اي كه در مناقصه برنده شناخته ميپيشنهاد دهنده تضمين -4-2
 نگهداري خواهد شد. گزارمناقصهوسيله ه باز سوي وي در نمونه قرارداد( 

گيرد نيز تا امضاي قرارداد نگهداري خواهد شد و پس از ي كه پيشنهاد آنان در مرتبه دوم قرار مينادر مناقصه پيشنهاد دهندگ شركت تضمين -4-3 
 گردد.سوم به بعد آزاد و م ترد مي اشااصشركت در مناقصه  تضمينآن 
در غير ايين  ؛نمايد محل وي حاضر و قرارداد مربوطه را امضادر گزار مناقصهبرنده مناقصه ملزم است ظرف مدّت هفت روز پس از ابلاغ كتبي  -4-4

عايي ناواهيد در اين رابطه حق هيچگونه اعتراض و ادهد شد و خواو مبلغ آن وصول ضبط  گزارمناقصهشركت در مناقصه او به نفع  تضمينصورت 

و در صورتي كه نفير دوم بيه شيرحي كيه در شود مي، نفر دوم به عنوان برنده اعلام گزارمناقصهنامه معاملات با رعايت آيين موارديداشت. در چنين 

 خواهد شد.  مناقصه تجديد گزار، ديد و تشايص مناقصهصورت صلاح درو مورد نفر اول گيشت حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نيز ضبط 
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 ( اسناد مناقصه5
 باشد:اسناد مناقصه به شرح زير مي -5-1

 شرايط عمومي مناقصه. -الف
 پيوست شماره يك اسناد مناقصه: برگ پيشنهاد قيمت.  -

 .هانمونه قرارداد -ب
 كنندگان.مينفرم شناسه تأ -ج
 وسيله پيشنهاد دهنده تهيه و ت ليم شود به زبان فارسي خواهد بود.ه مشاصاتي كه بايد بكليه اطلاعات و  -5-2
گزار جداگانه قيرار داده شيده و ت يليم مناقصيه A4هاي سايز پاکتبه ترتيب زير در طبق شرايط مناقصه و مناقصه باي تي و مدارك اسناد  -5-3

 شود:
شركت در مناقصه را به واحد مالي شركت  تضمينمتقاضي ابتدا باي تي  :قرار داده شود «الف»پاکت مدارك و اسنادي که بايستي در  -5-3-1

اصل رسيد را نزد خود نگهداشته و كپي آن را در داخل پاكيت  نمايد.از رسيد اقدام به گرفتن يك برگ كپي  و دريافتآن را رسيد  ت ليم، گزارمناقصه
 قرارداده و درب پاكت را مي بندد.  «الف»
ر غيير ايين صيورت باشيد؛ دتضمين شركت در مناقصه و ت ليم آن مطابق شرح فيو  ميمنوط به ارائه  «ب»ي پاكت ايان ذكر است كه باز گشايش

 از مناقصه حيف خواهد شد. دهنده پيشنهاد
پيشنهاد دهنده بيوده و ارائيه ، رزومه و سوابق كاري هاحاوي شرح فعاليتقرار داده شود: « ب»مدارك و اسنادي که بايستي در پاکت -5-3-2

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

 تصوير كليه صفحات شناسنامه. -
 تصوير كارت ملي. -
 محل كار. يتصوير سند يا اجاره نامه رسم -
 فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه.تصوير جواز ك ب يا هر گونه مدرك معتبر ديگري در مورد مجوز  -
 تصوير شماره )كد( اقتصادي بر اساس گواهي ثبت نام در سازمان امور مالياتي كشور )در صورت داشتن(. -

 

 در مورد اشااص حقوقي: -ب
 ها(.اداره ثبت شركتبرابر اصل )ممهور به مهر  پيشنهاد دهندهآگهي روزنامه رسمي مبني بر تأسيس شركت تصوير -
 ها(.اداره ثبت شركتبرابر اصل )ممهور به مهر  پيشنهاد دهندهنامه شركت اساستصوير  -
 ها(.اداره ثبت شركتبرابر اصل )ممهور به مهر  پيشنهاد دهندهآگهي روزنامه رسمي مبني بر آخرين تغييرات شركت تصوير  -
 ها(.اداره ثبت شركتبرابر اصل هر )ممهور به متصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي مربوط به افزايش سرمايه  -

 

 مدارك مشترك ميان اشااص حقيقي و حقوقي: -ج
 هاي مالي تأييد شده توسط ح ابرس شامل اظهارنامه سال آخر و برگ تشايص و اظهارنامه دو سال ماقبل.صورت -
 لي ت بيمه كاركنان تمام وقت )سه ماه آخر(. -
 .هاها يا سازمانشركتمرتبط با موضوع مناقصه با ديگر )و نه منقضي شده(  معتبرها/ قراردادهاي نامهتوافق -
 .هاآن انجامنشاني و محل  موضوع مناقصه با ذكربا مرتبط اي از سوابق اجرايي خلاصه -
 هاي كاري. نامهانجام كار و رضايتتصوير گواهي ح ن -
 هرگونه مدرك دال بر توانايي اجرايي و مالي.-
 )منضم به اسناد مناقصه(.  تأييد فرم شناسه ارزيابي تأمين كنندگانتكميل و -
 ساير مداركي كه در ارزيابي كيفي مناقصه گر مؤثر باشد.  -
 و مهر پيشنهاد دهنده برسد. ي مجازها بايد به امضام آن و همچنين درب پاكتضماي: تمامي صفحات اسناد مناقصه و 1نكته 
 باشد مورد قبول نبوده و باطل است.و مهر  مجاز ياسنادي كه بدون امضا: 2نكته 
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پيشنهاد دهنده ملزم و مكلف است پيشنهاد قيمت خود را به شرح پيوست شماره يك اسناد مناقصه )برگ پيشينهاد قيميت( بيه  :«ج»پاکت -5-3-3
 قرار دهد. « ج»عدد و حروف و به دقت تكميل و در پاكت 

 هاها و فاير هيدرانتسرويس و نگهداري فاير باكسبر روي پاكت )ج( درج شود : پاكت مربوط به قيمت مناقصه 

 

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

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

 نهادهااسناد پیش ي( امضا6
  پيس از، حييف و ييا قيراردادن شيرط، تكمييل و بدون تغيير ،پس از مطالعه 5 بندد كليه اورا  اسناد مناقصه را به شرح مندرج در دهنده باي پيشنهاد
 نمايد.  گزارمناقصهت ليم  ي مجاز و مهرامضا

 

 تسلیم پیشنهادها (7
    شيد تهييه و تيا  ارائيهآنهيا  شيرح 5سه پاكت بوده و در بنيد  اي كه مجموعاًهاي جداگانهدهنده مكلف است پيشنهاد خود را در پاكت پيشنهاد -7-1

ضيلع  -جياده مليارد 7كيلومتر  -به نشاني: كرج گزارمناقصه دبیرخانه کمیسیون معاملاتبه   هفته پس از تاريخ دريافت اسناد يک

 پارس ت ليم و رسيد دريافت نمايد. ساخت ژنراتور مپنا شركت مهندسي و –انتهاي بلوار مپنا  –شمالي نيروگاه منتظر قائم 
دهنده حق هرگونيه اعتراضيي در ايين رابطيه ناواهيد فت و رسيدگي ناواهد شد و پيشنهادمقرر ت ليم شود درياي كه بعد از موعد پيشنهادهاي-7-2

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

 ( گشايش پیشنهادها8
 بازگشايي و رسيدگي خواهد شد.گزار مناقصههاي محتوي پيشنهادها به ترتيب زير يكي پس از ديگري در كمي يون معاملات پاكت-8-1

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

و در صيورت كاميل بيودن  خواهد شيد يارزياببررسي و اقدام و سوابق و م تندات ارائه شده « ب»بت به بازگشايي پاكت ن مرحله دوم:  -8-1-2
 براي مرحله سوم.و تأييد مدارك 

 خواهد شد.و ارزيابي مالي انجام بازگشايي « ج»پاكت  مرحله سوم: -8-1-3
  بازگشيايي ناواهيد شيد« ج»و  «ب» هاي، پاكتو يا ك ري ميزان تضمين باشدضمين كامل نبوده و يا بدون ت «الف»هرگاه محتواي پاكت  -8-2

 و مدارك عيناً به پيشنهاد دهنده م ترد خواهد شد. 
بازگشايي و ن بت به تعيين « ج»به شرحي كه در بالا بيان شد و بطور صحيح ارائه شده باشد پاكت « ب»و « الف»هاي هرگاه محتواي پاكت -8-3

 برنده مناقصه اقدام خواهد شد. 
 

 ( اعتبار پیشنهادها9
عدم ذكر مدت اعتبار و ييا ذكير  باشند. ليم پيشنهادها معتبر ت)سه( ماه از تاريخ تعيين شده براي  3براي مدت حداقل از هر حيث  پيشنهادها باي تي

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

 

 ( نحوه تهیه پیشنهادها10
شود ملاك عمل كه با حروف نوشته مي مبالغي. براي تعيين برنده مناقصه نوشته شود برگ پيشنهاد قيمتو حرف در مبلغ پيشنهاد قيمت بايد به عدد 

 خواهد بود و پيشنهادي كه قيمت به حروف را نداشته باشد مردود است.
 
 
 

  هاها و الحاقیه( اصلاحیه11
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)منظور همه روزهاي هفته به استثناي كاري توانند حداكثر چهار روز 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 پنجشنبه، جمعه و روزهاي تعطيل رسمي( 

 گزار اعليام نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و ت يليم آنهيا كتبياً از سيوي مناقصيههرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حيف و اضافه -11-2
 و جزو اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد.

دارد و اگير مهلت ت ليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي گزار حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشاصات را قبل از انقضايمناقصه -11-3
 نمايد.گران ابلاغ ميچنين موردي پيش آيد مراتب را كتباً به مناقصه

آخرين روز  ،تواند با اعلام كتبيگزار ميمناقصهچنانچه اين تجديد نظر يا اصلاح م تلزم تغيير مقادير يا قيمت پيشنهادي يا هر دو باشد در اين صورت 
 به نحوي كه پيشنهاد دهندگان فرصت كافي براي اعمال اصلاحات و تجديد نظر داشته باشند. ؛ريافت پيشنهاد را به تعويق اندازدد
تواند به هر صورت در كار ييا در هزينيه گر باي تي به دقت اسناد مناقصه را بررسي نموده و كاملاً از كليه شرايط و موضوعاتي كه ميقصهمنا -11-4

افتادگي مشاصات و يا اسناد ديگيري گر اختلافي را در اسناد مناقصه ملاحظه نمايد و يا متوجه از قلمباشد اطلاع حاصل نمايد. هر گاه مناقصه آن مؤثر
 ا دريافت نمايد. گزار را كتباً آگاه نموده و قبل از ت ليم پيشنهاد كتباً توضيح او رگردد يا در مورد معاني آنها دچار ترديد شود، بايد فوراً مناقصه

 

 حسن انجام کار سپردهتعهدات و  انجام( تضمین 12
 گردد. ك ر مي يا اخي و پيوست هايتضمين انجام تعهدات و سپرده ح ن انجام كار مطابق مفاد مندرج در نمونه قرارداد

 

 ( رد يا قبول پیشنهادها13
 مأذون و ماتار است.  يدر رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها بدون ذكر هرگونه دليل گزارمناقصه

 
 

 گزارمناقصهسازش به زيان  (14
 گيزارش  گزارمناقصيهت ميديره ئيانيد ، مراتيب بيه هيسازش كرده گزارمناقصههر گاه در مناقصه آگاهي حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان 

علاوه بر قيراردادن نيام پيشينهاددهندگان در لي يت  گزارمناقصه، مناقصه باطل و مديره اين امر واقع شده باشد هيئتشود و چنانچه به تشايص مي
 ارسال خواهد نمود. گروه مپناشركت اند به گاني كه در اين جريان شركت داشتهگزارش امر را با ذكر نام پيشنهاد دهندسياه خود، 

هياي مناقصيه شيركت دراز  ،گرددمي اعلامنيز  گروه مپناشركت به قرار گرفته و گزار مناقصهدر لي ت 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( شرايط و ن15

 و بر مبناي قيمت پيشنهادي با در نظر گرفتن موارد زير تعيين خواهد شد:گزار مناقصهبرنده مناقصه بر اساس تشايص كمي يون معاملات 

وسيله پيشنهاد دهنيده ه و تضاميني كه ب هاي قبلي و همچنين اعتبار ماليصلاحيت پيشنهاد دهنده و سوابق كاري و نحوه عملكرد در فعاليت -15-1

 . شودم ميت لي

 .قبول شرايط قراردادي -15-2

جهت ت ريع در كار انتااب پيمانكار از اجراي بعضي از تشيريفات رسيمي تشايص خود، صلاح و بنا به گزار مأذون و ماتار است كه مناقصه -15-3

  نمايد. مربوط به مناقصه صرف نظر 

هاي ذينفع بايد بدانند كه در موقعي كه پيشنهاد در مرحله بررسي است اكييداً باييد از هير نيوع پيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنها و ساير طرف-15-4

. هر نوع كوشش جهت اعمال نفوذ م تقيم تايج بررسي پيشنهاد خودداري كنندبراي ك ب اطلاع ن بت به ن گزارمناقصهتماس با هر يك از كاركنان 

ماتار است كه آن پيشينهاد دهنيده را از  مأذون و گزارمناقصهو در اين مورد  شدخواهد  ويجب سلب وسيله هر پيشنهاد دهنده موه يا غير م تقيم ب

 هاي مرتبط محروم نمايد.حاضر و ديگر مناقصه مناقصه

 ( امضاي قرارداد16
 تضيميننماييد.  قرارداد مربوطيه را امضياگزار مبني بر برنده شدن پيشنهاد دهنده مناقصهام كتبي برنده مناقصه بايد ظرف مدت هفت روز پس از اعل

و عنداللزوم بيه هزينيه  نگهداري گزارمناقصهتوسط قرارداد انجام تعهدات  تضمينتا تاريخ امضاي قرارداد و ت ليم پيشنهاد دهنده شركت در مناقصه 
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دهيد كيه حق مياختيار و  گزارمناقصهبه  ،م تعهداتانجا تضمينامضاي قرارداد يا ت ليم  ازپيشنهاد دهنده  خودداريبرنده مناقصه تمديد خواهد شد. 
در چنين شرايطي مراتب به پيشنهاد دهنده حائز دومين حداقل قيميت  .نمايدو مبلغ آن را وصول را به نفع خود ضبط وي شركت در مناقصه  تضمين
براي پيشينهاد عيناً به شرحي كه وي نيز ركت در مناقصه ش تضمينمايد 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،
 

 ( واگذاري17
 برنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگياري تمامي يا ق متي از تعهدات خود را به اشااص حقيقي و حقوقي ديگر ندارد.

 

 کارکنان دولت در معاملات دولتي ( ممنوعیت مداخله 18

 باشيد.ميينهاي بعيدي آن و اصلاحيه 1337ماه سال 22مشمول لايحه قانوني منع مداخله و معاملات دولتي مصوب  كه نمايداقرار ميپيشنهاد دهنده 

ي پيشنهاد دهنده براي مناقصيه حاضير را ميردود و تضيمين گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده از سوچنانچه خلاف اين موضوع ثابت گردد مناقصه

 شركت در مناقصه وي را ضبط و مبلغ آن را وصول نمايد. 
 

 ساير شرايط (19

 .و تأييد كليه مفاد و مندرجات از سوي پيشنهاد دهنده مي باشد پييرشدليل و م تندات آن مناقصه و امضاي مدارك  اسنادت ليم  -11-1

 :باشدبه ارايه هيچ توضيحي نمي متعهدرا محفوظ داشته و  زيرمناقصه گزار حق خود جهت انجام موارد  -11-2

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

 نيدارد، مناقصيه در كننيدهشركت توانايي تعيين بر زيادي تاثير كه ارزيابي ضوابط خصوص در اهميتكم نواقص برخي از پوشيچشم حق -ب

 .است محفوظ گزارمناقصه براي

 ندارد.را  يك از پيشنهاد دهندگان الزام و تكليفي براي واگياري كار به هر هيچگونه گزارمناقصه -11-3

هياي ديگير ل ه كمي يون معاملات مي ّر نگردد، ادامه بررسي به جل هپيمانكار به يك جچنانچه به هر دليل اخي تصميم در خصوص انتااب  -11-4

 شدن زمان مناقصه را ناواهند داشت.  موكول و پيشنهاد دهندگان حق اعتراضي در مورد طولاني

 ندارد. ،متحمّل شده استدر مناقصه حاضر  و شركتاي را كه پيشنهاد دهنده براي پيشنهاد هزينهتعهدي در ارتباط با گزار هيچگونه مناقصه -11-5

 گردد. اعمال مي هاك ور قانوني مطابق مفاد مندرج در نمونه قرارداد -11-6

ا در پيشنهاد دهنده با اطلاع از شرايط و مفاد نمونه قرارداد به ويژه مدت قرارداد، ك ور قانوني اعم از بيميه و مالييات و همچنيين سيود خيود ر -11-7

 منظور نموده و بعداً هيچگونه ادعايي مبني بر افزايش قيمت ناواهد داشت.محاسبات 

 . و زيان مناقصه ضبط خواهد شدبرنده در صورت انصراف و يا هر گونه قصور و م امحه ديگر جهت ضرر  شركت در مناقصه نفر تضمين  -11-8

بر قبول آن  يمبن گزارمناقصه يكتب ابلاغاز آن با  يناش و تعهدات شنهاديپ نيكه ا دارداعلام و اظهار ميحاضر(  شنهاديكننده پ امضاگر )مناقصه -11-1

 دهنيده متعهيد بيه عقيد قيرارداد شينهاديشيود و پيمح يوب مي نيميابيقيرارداد ف كييحكيم در  (معتبير خواهيد بيود ميت يل خيكه سه مياه از تيار)

 د. باشيو انجام تعهدات مربوطه م 

 قیمتبرگ تعهد پیشنهاد  -یوست پ
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مناقصه و تعهد عدم شمول  اسنادليت در مورد مطالب و مندرجات هي كامل و پييرش تعهد اجرا و م ئوكننده زير پس از بررسي و آگاامضا
انتااب » و به طور كلّي تمامي مدارك و اسناد مناقصه1337دي ماه سال  22در معاملات دولتي مصوب  يقانون منع مداخله كاركنان دولت

لاع كامل از همه شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي و با اط «هاها و فاير هيدرانتسرويس و نگهداري فاير باكس مانكاريپ
مشاصات اسناد مناقصه و طبق  نماييم كه كليه كارهاي موضوع مناقصه را بر اساس شرايط ونمايم/ميمورد مناقصه پيشنهاد مي

 :نماييم /هاي پيشنهادي ارائه نمايمقيمت
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  : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرارگيرد و به عنوان برنده مناقصه انتااب گردم/گرديم

از تاريخ  يك هفتهنموده و همراه با تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت  رج در اسناد و مدارك مناقصه امضارا بر اساس مراتب مند هااسناد و مدارك قراردادنماييم كه نمايم/ميتعهد مي -الف

 ابلاغ به عنوان برنده مناقصه )به استثناي روزهاي تعطيل (ت ليم نمايم/نماييم.

 دهيم.كارهاي موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادي انجام دهم/ هاشده در قراردادظرف مدت تعييننماييم كه نمايم/ميتعهد مي -ب

 شود.جزء لاينفك اين پيشنهاد مح وب ميم اسناد و مدارك مناقصه نماييم كه كليه ضماينمايم/ميتأييد مي -ج

 را ندارد  دهندگانيك ازپيشنهاد به هرموضوع مناقصه و تكليفي براي واگياري كار  ، تعهدالزامهيچگونه گزار اطلاع كامل دارم/داريم كه مناقصه -د

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

 ليم و تصوير رسيد آن را در مناقصه را به نفع كارفرما ت شركت درو مبادله قرارداد و ت ليم تضمين انجام تعهدات، تضمين  مناقصه و به منظور تعهد به امضا در ضمن تحت عنوان تضمين شركت در

 .ايم/گياردهامگيارده« الف»پاكت 

اين پيشنهاد با ابلاغ قبولي  ،مربوطه تنظيم و مبادله نشده است هايتا موقعي كه قرارداد ،گزار قرار گيردنماييم كه هرگاه اين پيشنهاد مورد قبول مناقصهنمايم/ميبدينوسيله موافقت و تأييد مي در پايان

گزار حق دارد مناقصه ،نمايدو امتناع نشود و يا از شرايط مقرر عدول  هايا انجام كار هاقرارداددر صورتيكه پيشنهاد دهنده حاضر به عقد و  گردداجرا تلقي ميالاز سوي كارفرما به عنوان يك تعهّد لازم

 نماييم.نمايم/ميو حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي وصول نمايدو مبلغ آن را شركت در مناقصه پيشنهاد دهنده را به نفع خود ضبط  نيبدون هيچگونه تشريفاتي تضم

 

 نام پیشنهاد دهنده                                                                                                   

 امضا و مهر:                                                                                                  

 

 

 

****** 
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 نمونه قرارداد -ب
 

 

  )بايستي تكمیل و ضمن تأيید ضمیمه اسناد مناقصه باشد(. کنندگانمینأفرم شناسه ت -ج
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