
                                                                                  

 4 از 1 صفحه

 

 «ه پيشنهاديشرايط مناقصه و دستورالعمل تكميل اسناد مناقصه و ارا»

 

ر محل کارخانه سیمان دبه همراه راننده  تن از نوع وینچ دار دکل بلند 15 کفی اجاره یک دستگاه جرثقیل: موضوع مناقصه -1

 کیاسر.

جاده  -ده ساری به سمنانجا 85تر کیلوم -یاسرک -کارخانه شرکت صنایع سیمان کیاسر به آدرس: ساری :فعاليتمحل  -2

 کارخانه سیمان کیاسر. -وستای ترکامجنب ر -چالو

رادران بخیابان ، ربیغرودبار خیابان ، خیابان میردامادتهران، : به نشانی ()سهامی خاص کیاسرسیمان صنایع : شرکت كارفرما-3

 .4، واحد2، طبقه  3 ، پالکباغیانی

 می باشد.یکسال  مدت قرارداد -4

 .مکانیکمدیر  مدیر کارخانه و دستگاه نظارت: -6

، یشنهادمبلغ کل پی %10 تضمین به میزان چکیک فقره پیشنهاد دهنده می بایست  :مبلغ تضمين شركت در مناقصه -7

 .دهدقرار  “الف”در پاکت  صادر و بعنوان تضمین شرکت در مناقصهصنایع سیمان کیاسر در وجه شرکت 

ف ستنکاله کارفرما نگهداری خواهد شد و در صورت ایصه برای اعتبار پیشنهادها بوستضمین شرکت در مناق -1-7

ده حق هاد دهنضمناً پیشن. وی بوسیله کارفرما ضبط خواهد شد شرکت در مناقصه تضمین، پیشنهاددهنده از امضای قرارداد

 .ائی در این زمینه را نخواهد داشتهیچگونه ادع

سلیم ت رارداد وقهاد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای تضمین شرکت در مناقصه پیشن -2-7

 .بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد، تضمین اجرای تعهدات قرارداد

 ای قراردادا زمان امضدر مرتبه دوم قرار می گیرد نیز ت ناایشکه پیشنهاد  ه ایتضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهند -3-7

س از پواهد شد و خهداری ، نزد کارفرما نگدات قرارداد از سوی برنده مناقصهیشنهاد دهنده اول و ارائه تضمین اجرای تعهتوسط پ

 .کت مذکور آزاد و مسترد می گرددآن تضمین شرکت در مناقصه شر

الیات بر منظام  یت درمی بایست مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را مطابق قانون مربوطه در صورت عضو پیشنهاد دهنده -8

 .دصورت مجزا در قیمت پیشنهادی ارائه نمایه ، بافزوده و با ارائه گواهی ثبت نامارزش 

 :های جداگانه قرارداده شود شرح زیر در پاکته اسناد مناقصه باید ب -9

 :  "الف"محتويات پاكت 

 تضمین شرکت در مناقصه 

 :شامل "ب"محتويات پاكت 

 .سیده باشدی مجاز رای صاحبان امضاط مناقصه و پیش نویس قرارداد( که کلیه صفحات آن به مهر و امضاسناد مناقصه )شرای -1

 معاینه فنی جرثقیل، گواهی نامه ویژه ماشین آالت سنگین و مدرک آموزش کار با جرثقیل. -2

ص ی اشخا)برا اء مجازسمی در مورد دارندگان امض، آگهی تاسیس شرکت و آخرین روزنامه رق اساسنامهرونوشت مصد -3

 حقوقی(.
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 قوقی(.حی اشخاص )برا.م در نظام مالیات بر ارزش افزودهارائه گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی و گواهینامه ثبت نا -4

 .احبان امضای مجاز ممهور شده باشدتذكر : كليه مدارک فوق بايد به مهر و امضای ص

  :"ج"محتويات پاكت 

ای هر د به ازتکمیل شده است و قیمت کل پیشنهادی و قیمت پیشنهادی واح پیشنهاد دهندهف برگ پیشنهاد قیمت که از طر

 به حروف و رقم در آن قید شده باشد. ماه

کت م و نشانی شرهای مذکور نا بسته و روی هر یک از پاکتب صورت دره های فوق الذکر باید مشخص شده ب کلیه پاکت-1-9

 .به وضوح نوشته شده باشدع مناقصه کننده در مناقصه و موضو

فتوح م جبراساس معيارهای ارزيابی بنا به تشخيص كارفرما، پاكت  پيمانكار : درصورت عدم احراز شرايط1تبصره

ده عيناً به پيشنهاد دهن جنگشته و پيشنهاد دهنده از شركت در مراحل بعدی مناقصه حذف خواهد شد و پاكت 

 .گردد مسترد می

جات اسناد یط و مندربدون قلم خوردگی و یا خدشه و یا بدون اینکه دارای شرطی که تغییر دهنده شراپیشنهاد قیمت باید  -10

واهد گردید، ضمناً خصورت پیشنهاد قیمت از طرف کمیسیون مناقصه مردود اعالم و مدارک مناقصه باشد اعالم گردد در غیر این

 قیمت پیشنهادی با حروف مالک عمل خواهد بود.

 : تحويل اسناد مناقصه و پيشنهادها نشانی محل -11

 نی.امور بازرگا -(104)زنگ 4د، واح2، طبقه  3، پالک برادران باغیانی، خیابان رودبار غربی، خیابان خیابان میردامادتهران،  (الف

 جاده ساری به سمنان، جاده چالو، کارخانه سیمان کیاسر. 85ساری، کیاسر، کیلومتر  (ب

ا را مهر و امضاء ه های محتوی آن اسناد مناقصه تهیه و پاکت 9هندگان باید پیشنهاد خود را طبق مفاد بند پیشنهاد د -12

 .مایندنده تسلیم به نشانی ذکر شصنایع سیمان کیاسر شرکت  واحد بازرگانینموده و قبل از پایان موعد مقرر در آگهی به 

ضعیت ارسالی وباشد و از کل مبلغ ناخالص صورت عمرانی می ای غیرهموضوع این مناقصه مشمول ضوابط بیمه برای طرح -31

صورت سپرده تا هسر و بقانون تأمین اجتماعی ک 38ماده بابت حق بیمه بر اساس  %5 ید کارفرما رسیده باشدیپیمانکار که به تا

ساب بیمه حمفاصا  پیگیری و اخذه مفاصا حساب بیمه نزد کارفرما نگهداری خواهد شد. مسئولیت یاتمام عملیات و اخذ و ارا

 باشد. بعهدة پیمانکار می

قیمت نده یشنهاد دهیک از شرکت کنندگان قبولی پیشنهاد کتباً از طرف کارفرما به پ در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد هر -14

 .دابالغ خواهد ش

عهده  هب در روزنامه اپ آگهی مناقصه مذکوربعالوه هزینه چ اندهایی که پیشنهاد دهندگان در این مناقصه صرف کردههزینه -15

 .تنه تعهدی در این خصوص نخواهد داشباشد و کارفرما هیچگوپیشنهاد دهنده می

 هد گردید.عالم خواچنانچه اسناد و مدارک مناقصه ناقص و یا بدون تضمین شرکت در مناقصه باشد پیشنهاد قیمت مردود ا -16

 .پیشنهاد دیگری پذیرفته نخواهد شدها  پس از سپری شدن مهلت اخذ پاکت -71

 می باشد. 25/7/1400لغایت  18/7/1400از تاریخ مهلت تحویل پیشنهادات  -18
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 .هادها یا رد کلیه آنها مختار استیک از پیشن طور کلی کارفرما در رد یا قبول هره ب -19

 .معتبر باشد تاریخ ارائه پیشنهاد از سه ماهپیشنهاد ها باید از هر حیث برای مدت  -02

 .ستناقصه امی ناشی از تغییر مقررات و قوانین، به عهده برنده کسور قانونی و عوارض متعلقه و تغییرات احتمال-21

حال هره . بداندها ب ت آنخود را ملزم به رعایدقت مطالعه نموده و ه پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه را ب -22

 دقته را ب مناقصه منزله آن تلقی شده که پیشنهاد دهنده تمامی اسناد و مدارکه ه پیشنهاد قیمت بشرکت در مناقصه و ارائ

جود برای او و ا جهلییبهام ها هیچگونه ا خوانده و هرگونه اطالعاتی مربوط به آنها را بدست آورده و نسبت به هیچ جزء از آن

 .ندارد

ده مطالعه کر ا به دقتآن تلقی خواهد شد که مناقصه گر تمام اسناد مناقصه رشرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله  -23

باهی به هام یا اشتت و اب، به دست آورده اسه گر باتجربه می تواند بدست آوردو اطالعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقص

 .نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد
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 1پيوست 

 «پيشنهاد قيمت برگ»

 لطفا با توجه به مفاد موجود در جدول زير، نسبت به تكميل آن اقدام نماييد.محترم مناقصه گر  

 الزم به ذكر است تمام كسورات قانونی پيمانكاری مورد مناقصه بر عهده پيمانكار می باشد. *

 

ف
ردي

 

 خالصه شرح عمليات

بهای اجاره به 

ازای هر ماه 

 )ريال(

 نوع جرثقيل انه )ريال(بهای كل سالي

1 
به همراه  اجاره جرثقيل

 راننده
 

  

 

 

 

 :شركت مناقصه گرمهر و امضای 

 

 

 تاريخ:     /     /           
 

 

 

 

 

 

 

 

 


