
                                                                                   

 3 از  1 صفحه

 

 ه پيشنهاد« يشرايط مناقصه و دستورالعمل تكميل اسناد مناقصه و ارا»
 

و درصد مشخصات    )هماتیت(   3O2Feاز نوع    هزار تن(   بیست تن )  00003.به مقدار    سنگ آهن و حمل    خرید  : موضوع مناقصه  -1

 آنالیز شیمیایی به شرح ذیل :

                  3O2Fe     ≥    50الف:     

 FeO        ˂      6/1ب:       

 باشد .درصد می  3O2Fe(   50(متوسط عیار سنگ آهن مورد معامله   -1-1

 باشد .سانتیمتر می  45×  45حداكثر ابعاد قابل قبول سنگ تحویلی   -2-1

 می باشد.  % 5رطوبت كمتر از  -3-1

 مالیات بر ارزش افزوده )در صورت ارائه گواهی( اضافه می گردد. خرید سنگ آهن به بهای  :کسورات قرارداد -2

جاده   -جاده ساری به سمنان  85كیلومتر    -كیاسر   -به آدرس: ساری  محل دپوی كارخانه صنایع سیمان كیاسر :  تحویلمحل    -3

 كارخانه صنایع سیمان كیاسر   -جنب روستای تركام -چالو

، خیابان رودبار غربی، خیابان خیابان میردامادتهران،  :  دفتر مركزی  نشانی  .  سیمان كیاسر )سهامی خاص(صنایع  شركت    کارفرما:  -4

 .(104)زنگ  4، واحد2، طبقه  3باغیانی، پالک 

 می باشد.ماه   5  مدت قرارداد -5

 پیمانکار پرداخت می گردد.  ه به كسورات مربوطو پس از كسر   نحوه پرداخت به صورت ماهیانه می باشد  -6

 واحد تولید شركت صنایع سیمان كیاسر.  دستگاه نظارت: -7

، در  % مبلغ كل پیشنهادی10به میزان  چک تضمین  یک فقره  پیشنهاد دهنده می بایست    مبلغ تضمين شرکت در مناقصه:   -8

 .دهدقرار  “الف ” در پاكت  صادر و بعنوان تضمین شركت در مناقصهصنایع سیمان كیاسر وجه شركت 
دهنده از    له كارفرما نگهداری خواهد شد و در صورت استنکاف پیشنهادیتضمین شركت در مناقصه برای اعتبار پیشنهادها بوس  -8-1

زمینه  ضمناً پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعائی در این . شركت در مناقصه وی بوسیله كارفرما ضبط خواهد شد تضمینامضای قرارداد، 

 را نخواهد داشت.

تضمین شركت در مناقصه پیشنهاد دهنده ای كه در مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم تضمین اجرای    -8-2

 تعهدات قرارداد، بوسیله كارفرما نگهداری خواهد شد.

مرتبه دوم قرار می گیرد نیز تا زمان امضای قرارداد توسط  تضمین شركت در مناقصه پیشنهاد دهنده ای كه پیشنهاد ایشان در    -8-3

پیشنهاد دهنده اول و ارائه تضمین اجرای تعهدات قرارداد از سوی برنده مناقصه، نزد كارفرما نگهداری خواهد شد و پس از آن تضمین  

 شركت در مناقصه شركت مذكور آزاد و مسترد می گردد. 

عوارض بر ارزش افزوده را مطابق قانون مربوطه در صورت عضویت در نظام مالیات بر ارزش    پیشنهاد دهنده می بایست مالیات و   -9

 افزوده و با ارائه گواهی ثبت نام، به صورت مجزا در قیمت پیشنهادی ارائه نماید. 

 اسناد مناقصه باید به شرح زیر در پاکت های جداگانه قرارداده شود:  -10

 :   "الف"محتویات پاکت  

 تضمین شركت در مناقصه.  

 شامل:  "ب"محتویات پاکت  

 اسناد مناقصه )شرایط مناقصه( كه كلیه صفحات آن به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز رسیده باشد. -1

 رونوشت مصدق اساسنامه، آگهی تاسیس شركت و آخرین روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضاء مجاز.  -2



                                                                                   

 3 از  2 صفحه

 

 ی ثبت نام مودیان مالیاتی و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.ارائه گواه -3

 لیست ماشین آالت و تجهیزات در اختیار. -4

 تذکر: کليه مدارک فوق باید به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز ممهور شده باشد. 

   :" ج"محتویات پاکت  

  تنتکمیل شده است و قیمت كل پیشنهادی و قیمت پیشنهادی واحد به ازای هر   پیشنهاد دهندهبرگ پیشنهاد قیمت كه از طرف  

 به حروف و رقم در آن قید شده باشد.

كلیه پاكت های فوق الذكر باید مشخص شده به صورت درب بسته و روی هر یک از پاكت های مذكور نام و نشانی شركت  -10-1

 در مناقصه و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد.كننده 

، پاکت ج مفتوح کارفرما    براساس معيارهای ارزیابی بنا به تشخيص  پيشنهاد دهنده   : درصورت عدم احراز شرایط 1تبصره

مسترد  نگشته و پيشنهاد دهنده از شرکت در مراحل بعدی مناقصه حذف خواهد شد و پاکت ج عيناً به پيشنهاد دهنده  

 می گردد. 

پیشنهاد قیمت باید بدون قلم خوردگی و یا خدشه و یا بدون اینکه دارای شرطی كه تغییر دهنده شرایط و مندرجات اسناد و    -11

صورت پیشنهاد قیمت از طرف كمیسیون مناقصه مردود اعالم خواهد گردید، ضمناً قیمت  در غیر این   .مدارک مناقصه باشد اعالم گردد

 ا حروف مالک عمل خواهد بود.پیشنهادی ب

 نشانی محل تحویل اسناد مناقصه و پيشنهادها :   -12

 امور بازرگانی.   - (104)زنگ 4، واحد2، طبقه  3تهران، خيابان ميرداماد، خيابان رودبار غربی، خيابان باغيانی، پالک  •

تهیه و پاكت های محتوی آن ها را مهر و امضاء نموده و    ( اسناد مناقصه)  10پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را طبق مفاد بند    -13

 قبل از پایان موعد مقرر در آگهی به واحد بازرگانی شركت صنایع سیمان كیاسر به نشانی ذكر شده تسلیم نمایند. 

نده قیمت  یک از شركت كنندگان قبولی پیشنهاد كتبًا از طرف كارفرما به پیشنهاد ده  در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد هر   -14

 . دابالغ خواهد ش

عهده    ه ب  و كلیه هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه  اندهایی كه پیشنهاد دهندگان در این مناقصه صرف كردههزینه   -15

 . تهیچگونه تعهدی در این خصوص نخواهد داش كارفرما باشد و پیشنهاد دهنده می 

 ن تضمین شركت در مناقصه باشد پیشنهاد قیمت مردود اعالم خواهد گردید. چنانچه اسناد و مدارک مناقصه ناقص و یا بدو  -16

 پس از سپری شدن مهلت اخذ پاكت ها پیشنهاد دیگری پذیرفته نخواهد شد. -17

 می باشد.  10/07/1401لغایت   27/06/1401مهلت تحویل پيشنهادات از تاریخ  -18

 پیشنهادها یا رد كلیه آنها مختار است.به طور كلی كارفرما در رد یا قبول هر یک از  -19

 از تاریخ ارائه پیشنهاد معتبر باشد.  سه ماهپیشنهاد ها باید از هر حیث برای مدت  -20

 كسور قانونی و عوارض متعلقه و تغییرات احتمالی ناشی از تغییر مقررات و قوانین، به عهده برنده مناقصه است. -21

اسناد و مدارک مناقصه را به دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آن ها بداند. به هرحال شركت  پیشنهاد دهنده باید كلیه    -22

در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله آن تلقی شده كه پیشنهاد دهنده تمامی اسناد و مدارک مناقصه را به دقت خوانده و  

 سبت به هیچ جزء از آن ها هیچگونه ابهام یا جهلی برای او وجود ندارد.هرگونه اطالعاتی مربوط به آنها را بدست آورده و ن

شركت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد كه مناقصه گر تمام اسناد مناقصه را به دقت مطالعه كرده و    -23

، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر  اطالعات مربوط به آنها را تا حدی كه یک مناقصه گر باتجربه می تواند بدست آورد

 .او در اسناد مناقصه وجود ندارد
 



                                                                                   

 3 از  3 صفحه

 

 

 1پيوست 

 »برگ پيشنهاد قيمت« 

 شرکت محترم مناقصه گر  لطفا با توجه به مفاد موجود در جدول زیر، نسبت به تکميل آن اقدام نمایيد. 

 

 خالصه شرح عمليات  ردیف 
مقدار 

 )تن(

تن بهای واحد به ازای هر  

 )ریال(
 بهای کل )ریال( 

 30.000 سنگ آهن  1

 

 

 

 

 

   30.000 حمل سنگ آهن  2

  جمع کل )ریال(: 

 

 

 

 نام مناقصه گر: 

 

 آدرس:

 

 تلفن: 

 

 مهر و امضای شرکت مناقصه گر:

            

 تاریخ:     /     / 
 
 


