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 شرايط عمومی و اختصاصی شرکت در مناقصه

 موضوع مناقصه:  .1

 مطابقميلگرد ولوله(  –متريال نسوز) ورق بارگيري و تامين  معتبر و واجد الشرايط و با سابقه كاري مفيد براي فروشندهشناسايي عبارت است از (1-1

 سيمان شرقشركت  يدرخواستمشخصات  مقادير و

 .درصد افزايش يا كاهش دهد 25را تا ميزان  مناقصهخدمات مورد خريد و ( شركت سيمان شرق ميتواند مقدار 2-1

 : موضوع مناقصه تحويل اقالم محل -2

 كارخانجات سيمان شرق مجتمع صنعتي-بعد از روستاي فارمد-جاده كالت -مشهدشهرستان  :رضوياستان خراسان 

 موضوع مناقصه :مدت انجام  -3

 .ميباشد شمسيتمام  ماه  به مدت            لغايت              مورخهاز  مناقصه موضوع خدمات انجام مدت

 :شرکت در مناقصه شرايط داوطلبین -4

موضوع  زمينه مكفيدر و تجربيات مفيد، توانايي مالي، مديريتي، و اجرائي فنيدر اختيار داشتن امكانات حقوقي و حقيقي و داشتن شخصيت  -1-4

 . الزامي مي باشد مناقصه

 ارزيابيو  متياز مثبت در ارزيابي كيفي مناقصه گر محسوب مي گرددبعنوان ا مناقصه موضوع با مرتبط رشته در ذيصالح مراجع از معتبر صالحيت داشتن -2-4

  .باشد مي خواسته شده معتبر مدارک  ارائه به منوط كيفي

 :مناقصه گزار -5

امور قراردادها كد پستي  –طبقه دوم – 47پالک -1/2اسرار-21خيابان دانشگاه  -مشهدشهرستان  :رضويخراسان  شركت سيمان شرق واقع در استان

 www.sharghcement.irآدرس اينترنتي  051-38480366نمابر 051-38480365تلفن 9138845164

 :مهلت دريافت اسناد از مناقصه گزار -6

قسمت  –شركت سيمان شرق سايت اينترنتيرد18/12/1401پنجشنبه زلغايت رو 06/12/1401شنبه مورخه اداري روزوقت  در ناقصهم اسناد

 قابل برداشت مي باشد. ، مزايده و مناقصه با درج كد ملي و مشخصات 

 کتباً ، سايت از اسناد دريافت مناقصه گر بايد همزمانبا، جهت امكان تماس با داوطلب بمنظور اعالم تغییرات احتمالی اسناد مناقصه:  1توضیح

درغیراينصورت ادعای عدم اطالع از تغییرات احتمالی ، مسموع  .نمايد اعالم 051-38449960نمابر شماره به گزارمناقصه به را مناقصه اسناد دريافت

 نخواهد بود .

. به مي باشد 18/12/1401پنجشنبه  روزپايان وقت اداري  آخرين مهلت تسليم پيشنهادها:آخرين مهلت تسليم پيشنهادها توسط مناقصه گر به مناقصه گزار -7

 مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.پيشنهادهاي واصله پس از 

كوچه آيت اهلل -2/1اسرار-21خيابان دانشگاه  -مشهدشهرستان  :رضويخراسان  شركت سيمان شرق واقع در استان :پیشنهادها تسلیم محل نشانی-8

مجاز تعهدآور و مهر شركت ء بايد به امضا، تمام اوراق اسناد مناقصه  .مي باشد شركت سيمان شرق امور قراردادها -9138845164كد پستي – 47پالک  -زنجاني

  .شود تسليم 12 ماده در شده ذكر بهترتيب قيمت مناقصه گر برسد و همراه با پيشنهاد

سیمان به سايت شرکت ، ضروريست داوطلبین قبل از ارسال اسناد و مدارك، جهت اطالع از تغییرات احتمالی در اسناد مناقصه :2توضیح 
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اسناد بمعنی اطالع از آخرين و تحويل بديهی استارسال  .تماس حاصل فرمايند 051-38480365مراجعه نموده و يا با شماره تلفن  شرق

 .تغییرات در اسناد مناقصه می باشد

 : مناقصه جب  و  الفو پاکتهای گشايش تاريخ-9

مي اولين روز جلسه كميسيون معامالت شركت سيمان شرق  در پايان مهلت تحويل اسنادپس از هفته  سه حداكثر جب و تاريخ گشايش پاكتهاي الف و 

امكان حضور مناقصه گران در هنگام بارگشايي  خواهد شد .اعالم  گاندبه پيشنهاد دهن بازگشايي پاكاتو نتيجه حاصله ظرف مدت بيست روز بعد از  باشد

 پاكات در محل شركت سيمان شرق ميسر نمي باشد .

 :مناقصه اسناد تسلیم-10

بصورت در بسته و الك و مهر شده  ب و ج واسناد مناقصه که بر طبق شرايط مناقصه و ضوابط مربوط بايد به ترتیب زير در پاکتهای الف 

 .به شرح ذيل میباشد دتسلیم شو

 :ملاش) ارزيابی ( الف  پاکت (1-10

ت مناقصه گربراي شخص حقوقي و ارائه همراه آگهي تأسيس شرك آگهي روزنامه رسمي كشور به آخرين و اظهارنامه ورونوشت اساسنامه ارائه ( 1-10

 رونوشت كپي شناسنامه و كارت ملي و مدارک هويتي بهمراه ارائه جواز كسب معتبر براي اشخاص حقيقي .

 .و تعهد آور آگهي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي(  2-10

 .ارائه مشخصات دارندگان امضاء تعهدآور بهمراه گواهي محضري نمونه امضاء. )مهم و الزامي مي باشد((  3-10

 .تأييديه اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مبني بر موجوديت و عدم انحالل شركت پيشنهاد دهنده(  4-10

 .ست شرايط اين مناقصه توسط صاحبان امضاء مجازمهر و امضاء تعهد نامه اشاره شده در پيو(  5-10

 پيش نويس قرارداد بدون ذكر مبلغ و امضا و تاييد شده توسط صاحبين امضاي مجاز در قرارداد . ( 6-10

 .جازت مديره شركت و تصوير شناسنامه و كارت ملي مدير عامل شركت و صاحبان امضاء ماميل نمودن و ارائه فرم مشخصات اعضاء هيتك (7-10 

 .تكميل نمودن فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بكار(8-10

 .گر كد اقتصادي و شناسه ملي مناقصه گواهي تصوير( 9-10

 گردد.كه در ارزيابي كيفي مناقصه گر امتياز مثبت محسوب مي  ارائه صالحيت معتبر از مراجع ذيصالح در رشته مرتبط با موضوع مناقصه (10-10

 . زارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيارائه گواهي تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري از سوي و( 11-10

 .ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده و گردش حساب بانكي در دو سال گذشته كه به تائيد بانك مربوطه رسيده باشد (12-10

طرفين قرارداد ، تاريخ قرارداد )ارائه تصوير صفحات مربوط به مشخصات  يا بيشتر سال گذشته 5در  موضوع مناقصهارائه سوابق كاري مرتبط با كار( 13-10

 مدت و مبلغ انجام كار بصورت خوانا و واضح الزامي مي باشد.( 

 . مناقصه وضوع مناقصه ، مطابق با اسنادمورد نياز جهت انجام مو امكانات ارائه اسناد و مدارک مالكيت تجهيزات  (14-10

 .كليه صفحات اسناد مناقصه و متن پيش نويس قرارداد، به مهر شركت ممهور و به امضاء صاحبان امضاء تعهدآور شركت رسيده باشد( 15-10

 .شودگزار ابالغ  در اسناد و مشخصات مناقصه از جانب دستگاه مناقصهاصالح يا تجديد نظر، صورت تغييركه در اد ومداركينوع مكاتبه و اسنهر( 16-10

 ( فرم ارزيابي به همراه مستندات 17-10
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 توضیح داده شده فوق، بايد مستندات و مدارك خواسته شده را به ترتیب ها گرضمن مطالعه دقیق شرايط مناقصه مناقصه : 3توضیح 

 .ارائه نمايد و مرتب و تنظیم

مجاز و تعهدآور و مهر مناقصه گررسیده باشد.تمام اسناد و : کلیه اسناد و مدارك مذکور در داخل پاکت ها بايد به امضاهای اصلی 4توضیح

 .مدارك بايد به نام شرکت مناقصه گر بوده و استفاده از اسناد ساير شرکتها ممنوع است

 شامل: ) سپرده ضمانت شرکت در مناقصه (ب پاکت  (2-10

به صورت ضمانتنامه  ريال ( كه مي تواند به روشهاي ذيل ارائه شود : ميليارد چهار   )ريال  000.000.0004.مبلغ به  مناقصهضمانت شركت درسپرده 

يا فيش واريزي به حساب و بانكي معتبر و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار سه ماه و قابل تمديد تا سه ماه ديگر بنا به درخواست مناقصه گزار 

شده گذاشته  (بدر داخل پاكت ) نام شركت سيمان شرق كه بايستينزد بانك صادرات شعبه چهارراه گلستان مشهد به  0205557190009شماره

 .تحويل نمايندو پاكت مذكور را بصورت مهر و الک شده ، 

نسبت به  بچسبانده شود تا درصورت كامل بودن پاكت  بروي پاكت  با ذكر شماره مناقصه ضروري است كپي ضمانت نامه بانكي يا كپي فيش واريزي 

 . اقدام شود دريافت الباقي اسناد

 : سپرده شرکت در مناقصه به صورت چک يا وجه نقد قابل قبول نمی باشد.5توضیح 

 شامل :) پیشنهاد قیمت ( ( پاکت ج 3-10

پيشنهاد دهنده  ءامضا مجاز صاحبان ءامضااصل  و مهر به شده تكميل بصورتكه پيشنهاد قيمت مناقصه  فرم جدول مندرج در بها آناليزريز  و قيمت پيشنهاد برگ

  رسيده است .

و  قرارداد جدًا خودداری گرددپیش نويس :الزم به ذکر است جهت جلوگیری از فاش شدن قیمت از درج مبلغ پیشنهادی در متن  6توضیح 

 فقط در برگ پیشنهاد قیمت ذکر شود . 

 با ذکر شماره مناقصه بايد موضوع مناقصه، شده تحويل می شود که بصورت در بسته و الك و مهر اسناد مناقصه  در روی هر کدام از سه پاکت :7توضیح 

تحويل ، در قبال أخذ رسید  امور قراردادهای شرکت سیمان شرقبه را اين اسناد  نوشته شده باشد و در مهلت مقرر نام و نشانی پیشنهاد دهنده و 

ب و ج قرار ، داخل يكی ازسه پاکت الفروقالذکر است که حسب مورد دمنظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروح در بند های ف .نمايد

 . ضمنا اسناد و مدارك و پیشنهادات تحويلی مسترد نخواهد شد.داده میشود

 :گشايش پیشنهادها-11

 دهنده پيشنهاد مناقصه اسناد بررسي براي ادامه اقدامي ، نباشد مناقصه اسناد در مندرج شرح با منطبق ب پاكت محتواي هرگاه ،شد خواهد باز ب پاكت ابتدا

توسط دستگاه  آنها به مربوط اسناد و يافته گشايش الف پاكت ،ب پاكت شده در ارائه شركت در مناقصه   ضمانت قبولي صورت در و آمد نخواهد عمل به مزبور

  .خواهد شد اقدام ) پیشنهاد قیمت (  هدهند پيشنهاد ج پاكت گشايش به نسبت قبولي درصورت وفني شده  بررسينظارت 

 :پیشنهادها ارائه و تكمیل نحوه -12

 با ذكر شماره مناقصه مناقصهبراي  در برگ پيشنهاد قيمت فقط،  حروفبه به عدد و  موضوع مناقصهاقالم مبلغ پيشنهاد قيمت بايد براي كل  -1-12

بصورت  و براي تعيين برنده مناقصه صرفاً مبلغ كلو بعد از امضاء صاحبان امضاء مجاز )اصل امضاء( ، مهمور به مهر شركت گرديده باشد. شده نوشته 

 .كه به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بودبدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده  ناخالص
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 .ارائه نمايد "ج"فرم پيشنهاد قيمت اقدام و همراه با برگ پيشنهاد قيمت در داخل پاكت در مندرجپيشنهاد دهنده بايد نسبت به ارائه جداول - 2-12

جهت تعيين برنده و سپس عقد قرارداد بر اساس آن  مبلغ درج شده به حروفدر صورت مشاهده اختالف بين مبلغ ارائه شده به حروف و به عدد،  -3-12 

 .مورد عمل خواهد بود

مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب، نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. قيمت براي  پيشنهادهاي– 4-12

  .در صورت وجود خدشه يا نقص، يا ارائـه پيشنهاد مشروط، مبهم و بر خالف شرايط مناقصه، آن پيشنهاد مردود و غير قابل قبول اعالم ميگردد

از مناقصه گران كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامي داشته يا اختالفي در اسناد مالحظه كنند يا متوجه از قلم افتادگي  هر يك-5-12

اتب را گزار مر مشخصات يا اسناد ديگري گردد يا در مورد معاني آنها دچار ترديد شود بايد حداكثر تا سه روز قبل از پايان مهلت تحويل اسناد به مناقصه

گر بعد از مهلت مقرر به هيچ  گزار اطالع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايند. به درخواستها و سؤاالت مطرح شده از طرف مناقصه كتباً به دستگاه مناقصه

 .عنوان پاسخ داده نخواهد شدو در هر حال پس از تحويل اسناد هيچ عذري پذيرفته نخواهد بود

اسناد مناقصه از مناقصه گزار، مايل به مشاركت در مناقصه نبوديد، اعالم انصراف خود را كتباً تا سه روز قبل از آخرين  چنانچه پس از دريافت- 6-12 

  .ديمهلت تحويل اسناد به مناقصه گزار اعالم نماي

بديهي است اعالم انصراف بعد از مهلت  .پس از تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گزار، داوطلب شركت در مناقصه حق انصراف از مناقصه را ندارد-7-12 

 .تعيين شده مورد قبول نمي باشد

ير و هرگونه پاسخ به سئواالت مطرح شده از طرف هر مناقصه گر و توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغي-8-12 

اقصه گران )كه كتباً دريافت اسناد مناقصه را به مناقصه گزار اعالم نمودند( اعالم خواهد شد و جزو گزار به همه من تسليم آنها، كتباً از سوي دستگاه مناقصه

دريافتي  اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد شد و در صورتيكه هيچ نوع تغييري از سوي مناقصه گزار اعالم نشود، مناقصه گران بايد بر اساس اسناد

 .پيشنهاد خود را تسليم نمايند

از گزار اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه قبل از انتخاب برنده مناقصه و يا ابالغ و واگذاري قرارداد، صحت و سقم اطالعات ارائه شده  مناقصه–9-12

بر اساس بررسيهاي مناقصه پذيرد و برنده مناقصه  گزار مي گر را بررسي كند و مناقصه گر با تسليم پيشنهاد، اين حق بررسي را از سوي مناقصه سوي مناقصه

 .گرددگزار بر روي آناليز قيمت پيشنهادي و مستندات ارسالي توسط مناقصه گر و همچنين نتيجه بررسي و صحت و سقم اطالعات ارائه شده تعيين مي 

ايد و تمام پيشنهادها را در هر زمان رد كند لغو نمدر هر مرحله اي گزار حق دارد هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد كرده و يا مناقصه را  مناقصه–10-12 

گران را از تصميم خود  گزار، مناقصه گران نخواهد داشت. در صورت لغو مناقصه، مناقصه مسئوليت و تعهدي را در برابر مناقصههيچگونه و از اين بابت، 

 .رر و زيان را از خود سلب مي نمايندضونه گونه اعتراضي در اين خصوص نداشته و ادعاي هر گ هرسازد و مناقصه گران حق  مطلع مي

خذ تصميم در جلسه گشايش پاكت ميسر نگردد، ادامه بررسي ها به جلسات بعد موكول شده و پيشنهاد دهندگان حق اهر دليلي ه چنانچه ب -11-12 

 .اعتراض نخواهند داشت

 .دگرد هيچگونه تغييري توسط مناقصه گر تكميل و تسليم مناقصه گزارپيشنهادها بايد طبق فرم پيشنهاد و ساير اسناد مناقصه، بدون -12-12 

گزار حق تغيير، يا اصالح يا تجديد نظر يا حذف در اسناد مناقصه را قبل از تاريخ بازگشايي پيشنهادها )پاكت الف، ب و ج( براي خود  مناقصه –13-12 

اند. كتبًا اعالم ميشود  گزار اعالم نموده اني كه دريافت اسناد مناقصه را كتباً به مناقصهمحفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به مناقصه گر

مكن است اصالح و و در صورتيكه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا بنمايد. از آنجا كه م

ستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد، در اين صورت مناقصه گزار آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي به تجديد نظر در اسناد و مشخصات م
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 .گان اعالم خواهد نمود پيشنهاد دهنده

شركت در گر و همچنين  امضاء كليه اوراق مناقصه همراه با پيش نويس قرارداد و برگه پيشنهاد قيمت به منزله قبول كليه شرايط توسط مناقصه -14-12

 .باشد نامه مربوطه مي در آيين گزار مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف دستگاه مناقصه

ط و در صورتيكه يك يا چند قسمت از اسناد و مدارک مناقصه به امضاي مجاز مناقصه گران نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شراي-15-12

يبايست م مشخصات اسناد و مدارک مناقصه از طرف مناقصه گران تلقي خواهد شد و هرگونه اعتراضي نسبت به عدم قبولي هر بند از شرايط مناقصه ، صرفا

 يرد. تا قبل از زمان تحويل پيشنهادات ، مشخص شده و نهايتا در جلسه فني و بازديد مورد بررسي قرار گرفته و راجع به آن تصميم گيري صورت پذ

  :اعتبار پیشنهاد -13

نرخ محاسبه مبلغ ارز اعالم شده مطابق با  ارزي بر اساس پيشنهادهاي ) . ماه از تاريخ پيشنهاد معتبر باشد 3ها بايد از هر حيث براي مدت قيمت پيشنهاد

  ( نرخ فروش ارز در سامانه سنا در روز پرداخت وجه به پيشنهاد دهنده مي باشد .

  :صراحت پیشنهاد- 14

  .نخواهد شدترتيب اثر داده و مخدوش پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد و شرط تهيه و تسليم گردد. به پيشنهادهاي مبهم و مشروط 

 :ادهزينه های پیشنه - 15

 مربوط به و كليه هزينه هاي هايي كه پيشنهاد دهنده براي تهيه و ارائه پيشنهاد متحمل شده است، ندارد گزار تعهدي در رابطه با جبران هزينه مناقصه 

 بعهده مناقصه پذير مي باشد . و همچنين هزينه چاپ آگهي در روزنامه هاي كثير االنتشار شركت در مناقصه 

  :مالیاتها، عوارض و بیمه های اجتماعی - 16 

تعلق گيرد، به  قرارداداز هر نوع و هر قبيل به اين هزينه هرگونه عوارض، ماليات )به استثناء ماليات بر ارزش افزوده( و حق بيمه تأمين اجتماعي و غيره 

مربوط به كارگران طبق قانون كار و بيمه هاي اجتماعي )آخرين مصوبات و قوانين مربوط در اين مورد( عهده پيشنهاددهنده ميباشد و در مورد مقررات 

 .مالک عمل خواهد بود

  :تبانی در مناقصه -17

گزار مطلع شود كه بين پيشنهاد دهندگان براي ارائه قيمت تباني شده اين مناقصه لغو مي شود و نام آن شركت ها در ليست سياه  در صورتيكه مناقصه

  .قرار خواهد گرفتسيمان شرق شركت 

 :  حل موضوع مناقصهبازديد از م -18 

كار، قبل از اتمام مهلت  و كم و كيف اشراف كامل به شرايط محلفوق و هاي در خصوص مناقصه و الزم داوطلبين مكلفند جهت كسب اطالعات بيشتر  

يا محل مصرف هماهنگي الزم جهت بازديد از محل ارائه خدمات ، با ارائه معرفي نامه كتبي گزار، ضمن معرفي نماينده خود تحويل اسناد مناقصه به مناقصه

محل كار اجراي موضوع مناقصه تلقي ميگردد و و شرايط  كم و كيف و كليه آگاهي كامل بهموضوع مناقصه اقدام نمايند. عدم معرفي نماينده به منزله اقالم 

  .گر در اين خصوص حق هر گونه ادعايي را از خود سلب مينمايد مناقصه

  انتخاب برنده مناقصه.19 

ي ارائه طبق شرايط مناقصه و بر اساس بررسي مدارک و مستندات ارائه شده توسط مناقصه گر و قيمت كل پيشنهادي و بررسي آناليز قيمت پيشنهادي برا 

گردد  تعييـن مي گردد. در ضمن هيچ پيشنهاد دهنده اي بعنوان برنده محسوب نمي شرق سيمان خدمات موضوع مناقصه و رعايت صـرفه و صالح شركت

سوي ديگر تا قبل از انعقاد قرارداد و دريافت ضمانت نامه هاي  ، ازكتبًا مراتب را به وي ابالغ نمايد سيمان شرق بر مبناي ضوابط شركت مگر اينكه شركت
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قي براي پيشنهاد دهنده و برنده الزم براي عقد قرارداد ، براي برنده مناقصه هيچ حقي متصور نيست و صرف اعالم برنده قبل از انعقاد قرارداد هيچ گونه ح

 مناقصه و تكليفي براي مناقصه گزار ايجاد نمي كند .

پس از بازگشايي پاكات مناقصه نزد مناقصه گزار باقي خواهد و عقد قرارداد حداكثر تا سه ماه سپرده نفرات اول تا سوم تا تعيين برنده نهايي مناقصه - 20

به بعد و مناقصه گراني كه براساس ارزيابي كيفي رد شده باشند، سپرده شركت در مناقصه آنها در فاصله زماني ده روز ماند.مابقي مناقصه گران از نفر چهارم 

  عودت خواهد شد. (ج)پاكت  پيشنهاديقيمت كاري پس از بازگشايي پاكت 

مناقصه می تواند بعنوان بخشی از ضمانت شرکت در تضمین پس از انعقاد قرارداد نهايی فی مابین خريدار و فروشنده ، سپرده : 8توضیح 

 حسن انجام تعهدات قرارداد فی مابین درنظر گرفته شود .

بت به عقد قرارداد اقدام ابالغ با مراجعه به مناقصه گزار و تحويل تضامين مربوطه نس ف مدت هفت روز كاري از تاريخبرنده مناقصه موظف است ظر -21

نفردوم درصورتي بعنوان  به ترتيب به نفرات دوم و سوم مراجعه خواهد شد. مناقصه نسبت به نامبرده منفسخ و زمان مقررصورت عدم مراجعه در در نمايد. 

مان شركت در مناقصه باشد . از مبلغ ضمانت نامه و يا وجه الض شد كه تفاوت مبلغ اعالمي نفر اول و دوم كمتراقصه بعد از نفراول اعالم خواهدبرنده من

سوم كمتر از مبلغ با نفر تفاوت مبلغ اعالمي نفر اول و دوم مجموع شد كه  درصورتي بعنوان برنده مناقصه بعد از نفراول و نفر دوم اعالم خواهد نفرسوم نيز

 ضمانت نامه و يا وجه الضمان شركت در مناقصه باشد .

( شرق در صورت انصراف هريك از نفرات اول تا سوم از عقد قرارداد، به ترتيب سپرده شركت در مناقصه ايشان به نفع مناقصه گزار)شركت سيمان -22

ي زارضبط مي گردد و حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب نمودند.همچنين سپرده شركت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گران كه در حين برگ

 مناقصه از ادامه مناقصه، اعالم انصراف نمايند به نفع مناقصه گزار)شركت سيمان شرق( ضبط مي گردد.

 مناقصه عبارتنداز:و تجديد بطالن ، فسخ  (موارد23

 ( امتناع برندگان اول ودوم وسوم از انعقاد قرارداد1-23

 ( پايان مدت اعتبار پيشنهادات/عدم وصول پيشنهاد2-23

 ودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي براي مناقصه گزار نداشته باشد( باال ب3-23

 ( مناسب نبودن پيشنهادات كه منجربه تغييرات زيادي از اسناد مناقصه باشد.  4-23

 با رعايت صرفه وصالح شركت سيمان شرق ( بنا بر تشخيص كميسيون معامالت 5-23

 شركت سيمان شرق مي باشد ودر اين مورد سپرده كميسيون معامالتنياز به خدمات موضوع اين مناقصه مرتفع شده باشد كه تشخيص اين امر با  (6-23

 شركت در مناقصه به مناقصه گران عودت مي گردد . تضمين

شركت سيمان شرق مي باشد و در اين  كميسيون معامالتا پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ ، زلزله ، سيل ومانند آنها كه تشخيص اين امر ب (7-23

 مورد سپرده شركت در مناقصه عودت مي شود .

شركت در تضمين عدم انجام تعهدات از سوي برنده گان مناقصه بنا به تشخيص كميسيون معامالت شركت سيمان شرق كه در اين خصوص سپرده ( 8-23

 .بط خواهد شد فع شركت سيمان شرق ضمناقصه برنده گان به ن
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 پیشنهاد قیمت
اينجانب امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و قبـول مسـئوليت  06/12/1401مورخه  295350شمـارهبه موجب دعوتنامه 

قبول كليه مقررات اسـناد  فرمهاي ارزيابي ( و قرارداد وپيش نويس  ،مناقصه عمومي و اختصاصي مناقصه،)شرايط  اسناد كليه  در مورد مطالب و مندرجات

مقـادير و مطـابق ميلگـرد و لولـه( –متريال نسوز) ورقبارگيري  وتامين ، قيمت پيشنهادي براي مام شرايط با مطالعه و امضــاء و قبول تو مدارک مناقصه 

 مي باشد:ذيل  جدول افزوده بشرحو بدون محاسبه ماليات بر ارزش  بصورت ناخالصو شركت سيمان شرق  يدرخواستمشخصات 

ف
دی

ر
 

 نام کاال 

دالر –مبلغ جزء  طبق نیاز خریدار

 / ریال/یورو

دالر / –مبلغ کل 

 /ریالیورو

مدت زمان 

 تحویل /ماه
 واحد کاال مقدار 

    مترمربع 63 م.م.8به ضخامت 1.4841ورق نسوز 1

    مترمربع 18 م.م.10به ضخامت 1.4841ورق  نسوز  2

    مترمربع 54 م.م. 15ت به ضخام  1.4841ورق  نسوز 3

    مترمربع 9 م.م20 به ضخامت. 1.4841ورق  نسوز  4

    متر 12 1.4541م.م.ازجنس 12ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 5

    متر 12 1.4541م.م.ازجنس 20ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 6

    متر 12 1.4541م.م.ازجنس 22ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 7

    متر 18 1.4841م.م.ازجنس 35ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 8

    متر 18 1.4841م.م.ازجنس 60ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 9

    متر 6 1.4841م.م.ازجنس 100ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 10

    متر 36 م.م 5/2 وضخامت 20(باقطرداخلي30اينچ رده 4/3لوله نسوز)استيل  11

ریال ( -یورو -) به عدد ( ) دالر– کل  جمع   

ریال ( -یورو -) به حروف ( ) دالر –جمع کل    

( مبالغ پیشنهادی بصورت ناخالص با توجه به جمیع شرايط درج شده در اسناد مناقصه و پیش نويس قرارداد  و کلیه کسورات و  بدون 1تذکر

 احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد وتا پايان موضوع قرارداد هیچگونه تعديلی به مبالغ پیشنهادی تعلق نمی گیرد . 

 رای کلیه اقالم موضوع مناقصه ، مقادير اعالم شده طبق نیاز خريدارمی باشد .( مالك محاسبه ب 2تذکر 

  ( نرخ محاسبه مبلغ ارز اعالم شده جهت پرداخت  مطابق با نرخ فروش ارز در سامانه سنا در روز پرداخت وجه به پیشنهاد دهنده می باشد . 3تذکر 

 در جدول فوق  ، بصورت کامل ذکر شده باشد . حروفبه به عدد و  مناقصه اقالم موضوع هر يک از پیشنهاد قیمت بايد برای( 4تذکر 

 ( خريدار نسبت به خريد هر رديف از اقالم موضوع مناقصه در جدول فوق از برنده اول مورد تايید مناقصه ، مختار می باشد . 5تذکر 

ايد کلیه نوسانات نرخ ارز را در روز ضبط تضامین )در صورت وقوع ( درصورت ارائه پیشنهاد قیمت بصورت ارزی ، پیشنهاد دهنده تعهد می نم6تذکر

 .هرگونه مشكلی که منجر به اجرای موضوع نباشد( را با نرخ فروش ارز در بازار آزاد ، خواهد پذيرفت
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 تعهد نامه ها
پيشنهاددهنده از متن قوانين، اين صفحه مبني بر اطالع كامل بدينوسيله تأييد مينمايد كه مهر و امضاء مجاز پيشنهاد دهنده در پائين  -فال

 شد.طوركلي اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذيل ميبا ها و به ها، دستورالعملها، بخشنامه نامه مصوبات، آئين

ناقصه است و متن و مفاد و همچنين بدينوسيله تأييد مينمايد كه اسناد و مدارک موضوع بند ج ذيل نيز جزو اسناد و مدارک اين م -ب

نيز  ترتيبات مقرر شده در آنها در ارتباط با اين مناقصه ، مورد قبول پيشنهاد دهنده بوده و تمامي مسئوليتهاي الزم و نيز اجراي كامل آنها

 .توسط پيشنهاددهنده تعهد ميشود

 .ميباشد آن رعايت به متعهد گر مناقصه كه يهاي بخشنامه و مقررات و قوانين حداقل –ج 

تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات عمومي كشور و اسناد و مدارک عمومي اين مناقصه و شرايط، اسناد و مدارک،  (1

  .داند مقررات و ضوابط عمومي و جاري حاكم بر قراردادها را پذيرفته و خود را ملزم به رعايت آنها مي

  قراردادقانون كار، قانون تأمين اجتماعي و قانون مالياتهاي مستقيم و ساير مقررات مربوط به عوارض و كسورات قانوني در  (2

از لحاظ زماني معتبر بوده و موضوع  بايدكه  از سوي وزارت كار رفاه و امور اجتماعي گواهي مهارت وارائه تأييد صالحيت ايمني  (3

 .كد يا رتبه مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشد مناقصه با موضوع اساسنامه و

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در خصوص ايمني و  30/9/82مورخ  24367بخشنامه ضميمه نامه شماره   (4

 .بهداشت محيط كار

 ارائه رتبه بندي مرتبط با موضوع مناقصه  (5

ادله  اظهاري وكنترل آن توسط مناقصه گزار از طريق استعالم و اطالعات منتشرهداشتن ظرفيت كاري مجاز طبق گزارش هاي خود  (6

 همچنين تست ريپورتهاي موادي و ابعادي اقالم بايستي همراه كاال  ارسال گردد و مستندات واردات توسط شركت

 مناقصه پذيرشده آخرين صورتهاي مالي حسابرسي  (7
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 «قرارداد پیش نویس  » 
بـه  4111-4515-5337و كـد اقتصـادي  10100233725به شناسه ملـي  45928به شماره ثبت  شرکت سیمان شرق )سهامی عام(قرارداد بين پيش نويس اين 

ت مديره ( طبق آخرين آگهي روزنامه رسـمي جمهـوري اسـالمي ايـران بـه ) عضو هيا ....................ت مديره( و آقاي ) مدير عامل و عضو هيا.....................نمايندگي آقاي 

كه از اين  051-38424212تلفن-9138845164كد پستي -47،پالک2/1،خيابان اسرار21به نشاني: مشهد،خيابان دانشگاه               مورخه             شماره روزنامه 

شناسـه ملـي .......................و كـد اقتصـادي  شـماره ثبـت .................. و به شرکت.........................و د از يك طرف شوناميده مي خريدارپس به اختصار در متن قرارداد 

.........................كـد ................ه .................بـه نشـاني .........................مورخ.............................به نمايندگي ....................................طبق آخرين آگهي روزنامه رسمي به شماره ...........

و از تاريخ انعقـاد الزم منعقد گرديد  فروشنده اختصار بعنوان .... تلفن ثابت .........................همراه ..........................كه از اين پس در متن قرارداد به...............پستي ................

 االجراست:

 ( موضوع قرارداد:1ماده 

مـي جدول ذيـل شرح به و  سيمان شرقشركت  يدرخواستمقادير و مشخصات ميلگرد ولوله( مطابق  –متريال نسوز) ورق  و بارگيريموضوع قرارداد تامين 

 .  باشد

ف
دی

ر
 

 نام کاال 

 طبق نیاز خریدار
مدت زمان 

 تحویل /ماه 

 واحد کاال مقدار 

  مترمربع 63 م.م.8به ضخامت 1.4841ورق نسوز 1

  مترمربع 18 م.م.10به ضخامت 1.4841ورق  نسوز  2

  مترمربع 54 م.م. 15ت به ضخام  1.4841ورق  نسوز 3

  مترمربع 9 م.م20به ضخامت. 1.4841ورق  نسوز  4

  متر 12 1.4541م.م.ازجنس 12باقطرميلگردمقاوم به حرارت  5

  متر 12 1.4541م.م.ازجنس 20ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 6

  متر 12 1.4541م.م.ازجنس 22ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 7

  متر 18 1.4841م.م.ازجنس 35ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 8

  متر 18 1.4841م.م.ازجنس 60ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 9

  متر 6 1.4841م.م.ازجنس 100ميلگردمقاوم به حرارت باقطر 10

  متر 36 م.م5/2 وضخامت 20باقطرداخلي  (30اينچ رده  4/3لوله نسوز)استيل  11

 

 باشد .برعهده و هزينه فروشنده می  به مجتمع سیمان شرق برروی وسیله حمل و نقل برای ارسالاقالم موضوع قرارداد و بارگیری تامین  (1تبصره 
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 براسياس ايين قيرارداد و در منيدرج فنيی مشخصات با منطبق را آنها و داشته کامل موضوع قرارداد اطالع اقالم (فروشنده از مشخصات دقیق2تبصره

 .نمايد خود جهل به استناد تواندنمی موردی هیچ در و نمود خواهد ارائه خريدار تأيید مورددرخواست 

 ( مدت قرارداد 2ماده 

 .تمام شمسي اعالم ميگردد  ماه  بمدت                   لغايت            تاريخ( مدت زمان الزم جهت اجراي موضوع قرارداد از 1-2

، بعد از خاتمه مدت قرارداد از طريق مبادله الحاقيه كتبـي  خريدارو فقط با تاييد مديريت عامل  خريدار( مدت و مقدار قرارداد حسب ضرورت كار طبق اعالم 2-2

 براي مدت مشخص قابل تمديد خواهد بود .

توسط خريدار به شرطی که ناشی از قصور فروشنده نباشد، به زمان قرارداد اضافه می  موضوع قرارداداقالم ( زمانهای تأخیر در بازرسی و تأيید  3تبصره

انجام بازرسی توسط خريدار، رافع مسئولیت فروشنده شود که موارد بازرسی و نتیجه ان بايد بصورت کتبی با تاريخ روز به طرفین قرارداد ابالغ شود .

 نمی باشد.

  ( مبلغ قرارداد3ماده 

بدون احتساب ماليات بر  دالر /يورو  جدول پيشنهاد قيمت به مبلغ كل  و طبقموضوع قرارداد مطابق ماده يك اقالم كامل  خريددر ازاي قرارداد  مبلغ كل( 1-3

 خواهد بود .ارزش افزوده 

، برروی کيامیون ييا تريليی  اقالم مذکور بارگیریوبا احتساب هزينه بسته بندی ،  موضوع قرارداداقالم تحويل  بعد ازفروشنده مكلف است  (4تبصره 

 فاکتور رسمی ارائه دهد . 

 زمانمدت تا پايان اعالم شده است و و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده   قراردادمرتبط با  کسوراتبادرنظر گرفتن جمیع ( مبلغ قرارداد 5تبصره

 ثابت بوده و هیچ گونه تعديل قیمتی امكان پذير نمی باشد. قرارداد

و  فروشندهمي باشد و پرداخت آن منوط به ارائه گواهي ثبت نام ارزش افزوده توسط خریدار ماليات و عوارض بر ارزش افزوده بر عهده (6تبصره

 مطابق قوانين سازمان مالياتي كشور ج .ا.ا خواهد بود .

 مبلغ قرارداد  ( نحوه پرداخت 4ماده 

با سررسيد شش ماهه و قابل تمديد  معتبر هايبانكصادره از  بانكي يك فقره ضمانت نامهخريدار ابتدا تضمين الزم بابت پيش پرداخت از فروشنده كه شامل ( 1-4

ئه قيمت بصورت ارزي مبلـغ ضـمانت نامـه بـانكي مبلغ كل قرارداد است ) كه درصورت ارا %20و معادل  به دفعات با قيد قابليت ضبط ، برداشت و برگشت ناپذير

ساعت براي خريـدار ارسـال نمـوده و سـپس خريـدار حـداكثر در  48طبق نرخ فروش ارز در بازار آزاد در روز اخذ ضمانت نامه است ( را دريافت و حداكثر بعد از 

رت ارائه قيمـت بصـورت ارزي بـا نـرخ فـروش ارز در سـامانه سـنا در روز مبلغ كل قرارداد ) درصو %20روز كاري ، مبلغ پيش پرداخت كه معادل 2فاصله زماني 

 پرداخت ( را  به حساب معرفي شده از جانب فروشنده پرداخت مي نمايد . 

موضـوع مشخص شدن وزن كاال توسط باسكول مجتمع سيمان شرق و كنترل و تاييد كيفي اقالم  ( پس از ارسال كل اقالم موضوع قرارداد توسط فروشنده و2-4

فـاكتور  پـس از تاييـدقرارداد توسط دستگاه نظارت خريدار ، مقادير رسيد انبار شده و به فروشنده اعالم مي شود تا توسط فروشنده ، فاكتور فروش صادر شود . 

روز كـاري پـس از تاييـد فنـي  ،  10مـان باتوجه به رسيد انبار اقالم موضوع قرارداد توسط دستگاه نظارت قرارداد ، خريدار متعهد خواهد بود حداكثر در مدت ز

در روز پرداخت الباقي وجه ( به  سناالباقي مبلغ فاكتور را با مستهلك نمودن مبلغ پيش پرداخت ) درصورت ارائه قيمت بصورت ارزي با نرخ فروش ارز در سامانه 

سـاب معرفـي شـده فروشـنده مـي باشـد )در حالـت ارزي مبلـغ نهـايي فروشنده پرداخت نمايد .فاكتور فروش نهايي پس از واريز كل مبلغ توسط خريدار به ح
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 فاكتورتوسط واحد مالي سيمان شرق با فروشنده  نهايي شده كه ميبايست دقيقا مطابق مبلغ اعالم شده و حسب مستندات واريز وجه باشد. (

 ( کسورات قرارداد 5ماده 

بـدون  وبارگيري اقالم موضوع قرارداد برروي كاميون يا تريلي هزينه بسته بندي ت قرارداد و با احتساببا درنظر گرفتن كليه كسورافروشنده مبلغ قرارداد را ( 1-5

و خريدار هيچ گونه مسـئوليتي درخصـوص  اعالم نموده است و هرگونه كسورات قانوني قرارداد برعهده و هزينه فروشنده مي باشداحتساب ماليات بر ارزش افزوده 

 رد .كسورات قرارداد را ندا

 ( تضامین قرارداد 6ماده 

با سررسيد شش ماهه و قابل  معتبر هايبانكصادره از  بانكي يك فقره ضمانت نامه( فروشنده ملزم به ارائه تضمين الزم جهت پيش پرداخت قرارداد كه شامل 1-6

مبلغ كل قرارداد ) كه درصورت ارائه قيمت بصورت ارزي مبلغ ضمانت نامـه بـانكي  %20و معادل  تمديد به دفعات با قيد قابليت ضبط ، برداشت و برگشت ناپذير

روز بعد از تاييد فني كل اقالم موضوع قرارداد و رسيد انبار   5طبق نرخ فروش ارز در بازار آزاد در روز اخذ ضمانت نامه است( مي باشد . ضمانت نامه بانكي مذكور 

 د شد .به فروشنده عودت خواه

خريدار كه شامل يك فقره چـك بـانكي مين مورد قبول تضپس از امضاي قرارداد  ضمين حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد ،موظف است جهت ت ( فروشنده2-6

) درصورت  كل قراردادريالي مبلغ  برابر 5/1 معادلدر وجه خريدار ، بدون هيچ گونه توضيحات اضافي و به تاريخ انتهاي قرارداد و  بنفش ثبت شده در سامانه صياد

رسيد انبـار كليـه اقـالم  يك  هفته بعد ازتا چك مذكور  تحويل نمايد كه خريداررا به برابر ريالي نرخ فروش ارز در بازار آزاد(  5/1ارائه قيمت بصورت ارزي معادل 

قـرارداد بـه بـا تاييـد دسـتگاه نظـارت يا عدم نياز به كسر كسـورات قـرارداد و در صورت عدم بروز هرگونه ايرادي سپس و موضوع قرارداد نزد خريدار باقي مانده 

 مسترد مي گردد.فروشنده 

ضمانت نامه بخش ارزي قراردادها به لحاظ مقدار ، باید حداقل معادل بخش ارزي و نوو  هموان ارز منودرج در قورارداد باشود مبشو  پويش  ( 7تبصره 

ازپرداخت سهم ارزي پيش پرداخت قراردادها ، طبق ضوابط بانك مركزي جكهوري اسالمي ایران ، در زمان واگوااري بپرداخت و شرایط پرداخت یا 

مي تواند معادل ریالي ضمانت نامه ماكور را  بوه  فروشنده كارها مي باشد.در صورتي كه صدور ضمانت نامه ارزي توسط بانكهاي داخشي مقدور نباشد، 

بوازار آزاد  فوروش ارز در ط ضمانت نامه )در صورت وقوو ( بوا نورخبنماید نوسانات نرخ ارز را در روز ضمي وده و مضافا تعهد نرخ بازار آزاد ارائه نم

 خواهد پایرفت.

 و سپس ابالغ و مبادله و امضاء نسخ ، نافذ و قابل اجرا است. فروشنده( قرارداد حاضر پس از اخذ تضامين مربوطه از 3-6

 قرارداد ( دستگاه نظارت 7ماده

) مـدير مدير مكانيك مجتمع و مدير دفتر فني و مهندسي و با تاييد معاونت فنـي و توليـدنظارت بر اجراي مفاد و روند تعهدات طرفين در قرارداد برعهده 

 نمي باشد .  فروشندهمي باشدكه بايد بصورت گزارش كتبي ارائه گردد بديهي است نظارت مذكور رافع مسئوليتهاي  خريدارمجتمع ( و تصويب مدير عامل 

 ( تاخیر در اجراي قرارداد 8ماده 
مبلـغ كـل  %1 در تحويل اقالم موضوع قرارداد مازاد بر مدت زمـان قـرارداد تاخير هفته، بازاء هر  فروشنده در صورت بروز تاخير در اجراي موضوع قرارداد توسط

از برداشت و كسر و در صورت لزوم مطالبه ميگردد.درصورتيكه مدت زمان تاخير بـيش محل تضامين و يا سپرده و يا مطالبات فروشنده ، از  %20تا سقف  قرارداد

بدون هيچ گونه تشريفات يا صـدور حكـم قضـايي و مي تواند اقدام به فسخ يكطرفه قرارداد  ، خريدارباشد د روز مازاد بر مدت زمان تحويل اقالم موضوع قراردا30

موضوع قرارداد از منابع و محلهاي ديگر به منظور جلوگيري از ركود و وقفـه در اقالم نمايد و كليه خسارات وارده كه به سبب جايگزيني تامين اخذ احكام قانوني 

نزد خود وصول نمايـد  يص خود و بدون مراجعه به مراجعه قضايي از محل تضامين يا مطالبات فروشندهباالسري، به تشخ %25ي باشد را بعالوه عمليات اجرايي م

و ميزان آن ، وكالت و اختيار انجام اين اقدامات را داده و هيچگونه ادعا و اعتراضي در اين خصوص ندارد.مالک تشخيص خسارت  فروشنده به خريدارو بدينوسيله 

 حق هرگونه ادعايي در اين مورد را از خود ساقط نموده و مي نمايد .  و فروشنده مي باشدخريدار اظهار نظر دستگاه نظارت قرارداد با تاييد مديريت عامل 
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 خریدار( تعهدات 9ماده 
 . قرارداد 4پرداخت به موقع طبق زمانبندي مقرر در ماده ( 1-9

 تحويل اقالم موضوع قرارداد پس از روز كاري  10 حداكثر ظرف مدتاقالم ارسال شده خصوص  درفني و تاييد اظهارنظر ( 2-9

 قرارداد . 3ماده  6افزوده مطابق تبصره  ارزش بر ماليات ( پرداخت3-9

 ( پرداخت مبالغ بيمه نامه و بارنامه هاي ارسال اقالم موضوع قرارداد برعهده خريدار مي باشد .4-9

 فروشنده( تعهدات 10ماده 
، آماده تحويل و  قرارداد پيش پرداختمبلغ دريافت  س ازپ در مدت زمان تعيين شده در قراردادرا قرارداد موضوع اقالم  كلدد گرميمتعهد ( فروشنده 1-10

گيري قطعات برروي كاميون يا تريلي بر عهده و مشهد ) مجتمع سيمان شرق( و باربارگيري نمايد هزينه و مسئوليت بسته بندي مناسب قطعات براي حمل تا 

 فروشنده مي باشد .هزينه 

تامين كل اقالم موضوع قرارداد در زمان بارگيري اقالم موضوع قرارداد  بيمه نامه باربري تحت پوشش كلوز كامل و به مبلغهماهنگي براي اخذ ( مسئوليت 2-10

 ت ، مجتمع سيمان شرق ارسال مي شود .جاده كال 20مشهد ، كيلومتر فروشنده مي باشد كه پس از بارگيري به آدرسبرعهده 

مي نمايد كه پس ارائه  قرارداددستگاه نظارت  ، بهييدأجهت تسپس اقدام و  تحويل بندي نسبت به تنظيم برنامه زمانقرارداد همزمان با امضاء اين فروشنده  (3-10

 فروشنده به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.از تأئيد كتبي دستگاه نظارت قرارداد ، توسط 

كاري از سوي خريدار و يا دستگاه نظارت به فروشنده ابالغ گردد كه داراي رديف قـرارداد درخواست يا ، و بنا به ضرورتقرارداد موضوع  انجامهرگاه درحين  (4-10

باشـد در چنـين صـورتي تعيـين و توافـق ميقرارداد آنها در چارچوب ضوابط  يجراموظف به رعايت و افروشنده در صورتي كه خارج از توانايي وي نباشد ،  ،نباشد

 آن در قالب الحاقيـه بـه ايـنو در صورت انجام و تأئيد اي مستند شدهطي صورتجلسه انجام پروسه خريدپيش از شروع فروشنده قيمت توسط نمايندگان خريدار و 

 ت قيمت عمليات درخواستي بين طرفين قرارداد صورت گيرد .قرارداد اضافه ميگردد كه مي بايست توافق الزم جه

برعهده و هزينه فروشنده مي باشد و خريداردراين خصوص هيچ گونه تعهدي ندارد و فروشنده مي بايسـت اقالم موضوع قرارداد بارگيري كليه بسته بندي و ( 5-10

. پرداخت مبلغ بيمه نامه و هزينه بارنامـه ارسـال  را اخذ نموده و بهمراه بارنامه ارسال نمايداد اقالم موضوع قراردحتما بيمه نامه باربري داخلي معتبر به قيمت كل 

 اقالم موضوع قرارداد برعهده و هزينه خريدار مي باشد .

را به دستگاه نظارت قرارداد ارائه ي دستگاه نظارت قرارداد، موضوع قرارداد را انجام و گزارش تحويل اقالم موضوع قرارداد موظف است با هماهنگ فروشنده( 6-10

 نمايد .

  مي باشد. و مسئوليت و هزينه فروشندهعهده تحويل اقالم موضوع قرارداد بر( هزينه رفع معايب و نواقص و خسارات ناشي از نقص 7-10

از جملـه تاييديـه  خريـداراخذ كليه مجوزهاي الزم جهت فعاليت از سازمانهاي ذيربط و ارائه يك نسخه كپي برابر اصل شـده بـه  ( فروشنده موظف به8-10

 مي باشد . صالحيت ايمني 

و تست ريپورتهاي مربوط به كليه اقالم موضـوع قـرارداد را در زمـان تحويـل بـه خريـدار ارسـال نمايـد و  Certificate( فروشنده متعهد مي گردد 9-10

 همچنين كليه اقالم ارسال شده بايد داراي كد باشند.

نسـبت بـه  تـامين و ردد ، فروشنده متعهد مي گـ پس از ارسال نمونه متريال به ازمايشگاه معتبر توسط خريدار( در صورت مغايرت آناليز انجام شده 10-10

 روز كاري، اقدام نمايد. 5اقالم مربوطه با هزينه و مسئوليت خود در مدت زمان سريع جايگزيني 

 (موارد فسخ قرارداد11ماده 
از اجراي تعهدات خود ، ضمن اخذ خسارت ضرر و زيان خود از محل  فروشندهاي از كار در صورت قصور با توجه به موارد زير در هر مرحلهخريدار( 1-11

 فروشندهنمايد و بدون نياز به دستور و يا حكمي از مراجع قضايي فسخ ، مي تواند قرارداد را بصورت يكطرفه فروشندهسپرده هاي يا تضامين و مطالبات يا 

 .نمايدحق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

  . تجاوز نمايد روز10از مدت زمان تحويل اقالم موضوع قرارداد از ه مجموع مدت تأخير غير موجه (هرگا2-11

 تطبيق مشخصات  اقالم موضوع قرارداد با مشخصات اقالم تحويلي .(عدم 3-11
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 قرارداد. دستگاه نظارت(عدم اجراي دستورات 4-11

 (عدم ايفاي تعهدات اساسي مندرج در قرارداد.5-11

 خريدار از سوي فروشنده .توسط مقامات مربوط، با تقبل ضرر و زيان  فروشنده يد اعالم ورشكستگي و انحالل شركت(تأي6-11

 . خريدار و ابالغ شروع كار از سوي  15پس از رفع وضعيت قهري موضوع ماده  فروشنده (عدم شروع بكار7-11

(مالك احراز موارد فسخ مندرج در بندهای فوق و محاسبه میزان خسارت وارده، نظريه و گزارش دستگاه نظارت قرارداد خواهد بود که نظر  8تبصره

نمايد. مالك تشخیص تاخیر در اجرای تعهدات يا عدم توانائی ايشان قطعی بوده و فروشنده هرگونه ادعايی در اين مورد را از خود ساقط نموده و می

وی را در فروشنده برای اجرای قرارداد، اظهار نظر دستگاه نظارت قرارداد و تصويب مديرعامل خريدار بوده و فروشنده حق هر گونه اعتراض يا طرح دع

داخت معادل اين مورد از خود ساقط نموده و می نمايد . ضمناً در اين رابطه چنانچه خسارتی به خريدار وارد شود، فروشنده ضامن جبران خسارت و پر

 باشد. آن بعنوان وجه التزام تخلف از شرط قرارداد خواهد بود و دفاتر خريدارمبنای میزان محاسبه خسارت و وجه التزام تخلف از شرط قرارداد می

در ارتباط با اشخاص  وشندهفرعدم انجام تعهدات ، بروز فساد مالي  يابعلت عدم توانايي مالي و فني ، قصور فروشنده تشخيص دهد كه  خريدار(هرگاه 8-11

به نحوي كه باعث ايجاد  فروشندهتشخيص دستگاه نظارت قرارداد ، محكوميت قضايي  باثالث دررابطه با قرارداد، ضعف آشكار درانجام تعهدات موضوع قرارداد 

 خريدار مي شود .وي موجب ضرر و زيان  با همكاري موضوع قرارداد نمي باشد و ادامهو به نحوي كه قادر به اجراي  اجراي تعهدات قرارداد شدهاختالل در

 .  خريدار(انتقال موضوع قرارداد بصورت كلي يا جزئي به شخص ثالث بدون مجوز كتبي 9-11

 شود. 01/09/1383آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه مورخ  1و ماده  2مرتكب يكي از اعمال بند ه ماده  فروشنده( درصورتي كه 10-11

 وياقرارداد ، کلیه خسارات وارده به خريدار از محل تضامین و سپرده  11(درصورت فسخ قرارداد به دلیل هر يک از موارد مطروحه در ماده 9تبصره 

ول ) به صالحديد خريدار( با تعیین میزان و مقدار آن از سوی دستگاه نظارت با تصويب مديريت عامل خريدار ، ضبط و وصفروشندهپرداخت های متوالی 

 . خواهد شد و فروشنده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمايد 

 (مقررات قانوني12ماده
علم واطالع از هرنوع منع قانوني نسبت به امضا اين قرارداد اقدام نموده وكليه مسوليتهاي ناشي از عدم رعايت قوانين موضوعه كشور از  فروشنده با( 1-12

 است. فروشندهو همچنين رعايت مقررات قانون كار و تامين اجتماعي در ارتباط با حوادث ناشي از كار كارگران به عهده جمله استاندارد ايران 

 ابالغ خواهد شد. خريدار به فروشنده (هر گونه مكاتبات و يا دستور كارهايي كه متعاقباً با توافق طرفين از سوي 2-12

 ضروري است. خريدار و فروشنده( ارائه تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات و دارندگان صاحبان امضاهاي مجاز 3-12

به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و فروشنده اقرار  (4-12

  1337كشوري مصوب دي ماه 

 ها(مالكیت اسناد ومدارك وپیوست13ماده
 اين قرارداد شامل اسناد و مدارک زير است:  

 (قرارداد حاضر. 1-13

شود، اعم از (اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن بين نمايندگان رسمي دو طرف قرارداد، مبادله مي2-13

الحاقي و هر سند و مدرک ديگري نيز كه در راستاي انجام قرارداد حاضر ضروري بوده يا تنظيم گردد در حكم اسناد و مدارک صورت مجالس و قراردادهاي 

 باشد.    منضم به اين قرارداد مي

 (كليه مكاتبات و گزارش هاي مصوب و همچنين گزارش اقدامات انجام شده در جهت انجام موضوع اين قرارداد.3-13

 ه التزام تخلف از شروط قرارداد( وج 14ماده 
هزينه باالسري از  %25، هزينه مربوطه طبق نظردستگاه نظارت قرارداد بعالوه  فروشنده درصورت عدم انجام تكاليف و تعهدات مندرج در قرارداد توسط

وارد شود خريسدار و يا ديگر مطالبات يا تضامين يا سپرده هاي وي برداشت، كسر و در صورت لزوم مطالبه ميگردد و اگر خسارتي به  فروشنده حساب
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قرارداد  فهتواند عالوه بر وجه التزام تخلف از شروط قرارداد مذكور ، بدون نياز به انجام تشريفات قضايي و اخذ احكام قانوني، اقدام به فسخ يكطر خريدار مي

عمليات مجتمع  نمايد و كليه خسارات وارده كه به سبب جايگزيني و تامين موضوع قرارداد از منابع و محلهاي ديگر به منظور جلوگيري از ركود و وقفه در 

وكالت و اختيار  خريدار فروشنده بهنزد خود وصول نمايد و بدينوسيله  فروشندهسيمان شرق مي باشد را به تشخيص خود از محل مطالبات يا تضامين 

دستگاه  انجام اين اقدامات را داده و هيچگونه ادعا و اعتراضي در اين خصوص ندارد.مالک تشخيص خسارت و ميزان آن ، مطابق با مفاد قرارداد توسط

 د را از خود ساقط نموده و مي نمايد . حق هرگونه ادعايي در اين مور فروشنده، قابل استرداد مي باشد و  ارت قرارداد با تاييد مدير عامل خريدارنظ

 ( فورس ماژور15ماده
طرف در موارد فورس ماژور كه ادامه قرارداد حاضر، بدليل اتفاقاتي كه خارج از كنترل معقول طرفين است و براي يكي از طرفين غير ممكن گردد  1-15

ت بروز موارد پيش بيني نشده از قبيل عوامل قهريه طبيعي، عوامل غيرقابل روزكتباً بطرف مقابل اعالم خواهد نمود . در صور 15ذيربط مراتب را ظرف مدت 

وافقاتي اجتناب كه عرفًا فورس ماژور تلقي و منجر به تعطيلي محل كار هريك از طرفين گردد پس از اثبات ، طرفين مي توانند بنحو مرضي الطرفين ت

.توضيح اينكه چنانچه زمان مشمول ماده فورس ماژور نمي باشد 19واگيردار مانند كوويد  اري هايمعمول دارند ضمنا نوسانات اقتصادي و تحريمها و بيم

 مي تواند از حق فسخ خود استفاده نمايد .خريداربوجود مي آيد و خريدار فورس ماژور بيش از يك ماه بطول بيانجامد حق فسخ قرارداد براي 

 گيرد.شده طبق توافق نمايندگان طرفين قرارداد صورت مي چگونگي تسويه حساب و برآورد هزينه ها و كارهاي انجام 2-15

 .زمان تعليق قرارداد بعلت بروز حوادث قهري و چگونگي ادامه قرارداد و يا خاتمه دادن به آن براساس توافق نمايندگان طرفين قرارداد استدت م3-15

 (حق واگذاري16ماده
 كل موضوع قرارداد حاضر را به غير واگذار نمايد.  جزء يا خريدارتواند بدون موافقت كتبي نمي فروشنده  

 (اصالحیه ها17ماده
 هر گونه اصالحيه و تجديد نظر در اين قرارداد از طريق تنظيم صورتجلسه كه با امضاي طرفين قرارداد بوده قابل اجرا و معتبر خواهد بود.

 (اقامتگاه طرفین18ماده
گردد كه شود و الزم است به طرف ديگر ابالغ گردد هنگامي ابالغ شده تلقي ميطرفين قرارداد مربوط ميكليه مكاتبات و هرگونه مطالبي كه به تعهدات 

نشاني دو  بصورت كتبي به نماينده معرفي شده آن تسليـم و رسيد دريافت گردد يا با پست سفارشي يا پيشتاز به نشاني مندرج در قرارداد ارسال گردد.

باشند كه هر گونه تغيير آدرس را سريعاً وكتباً به طرف مقابل اعالم مقدمه قرارداد ذكر شده است و طرفين متعهد ميطرف قرارداد همان است كه در 

 شود و دريافت شده تلقي مي گردد . تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي نمايند.

 (حـل اختـالف19ماده
اختالفات احتمالي چناچه از طريق مذاكره بين طـرفين قـرارداد حـل و  بروز اختالف ناشي از انعقاد ، اعتبار، فسخ ، نقص، تفسير و اجرا و همچنيندر صورت 

طـرف ارجـاع و يك نفر نماينده مورد قبول هر دو  فروشنده و يك نفر نماينده  خريدارفصل نگردد، موضوع به حكميت هيات سه نفره شامل يك نفر نماينده 

ر قابل اعتراض مي باشد و درصورت عدم توافق طرفين در تعيين نماينده مورد قبول دو طـرف   مي گردد كه راي اين هيات براي طرفين الزم االجرا  بوده و غي

قانون حاكم بركليه قراردادها تابع قوانين جمهوري اسالمي ايران مي باشـد .بـه هر يك از طرفين مي توانند موضوع را از طريق مراجع قضايي پيگيري نمايند. 

متعهد مي باشند تا زمان اتمام حل اختالف و حصول نتيجه نهايي ، تعهدات خود را مطابق بـا مفـاد  فروشنده وخريدارمنظور جلوگيري از بروز وقفه در امور ، 

 قرارداد اجرا نمايند .

 له و نسخ قرارداد ( تایید و مباد20ماده 
تنظيم  ..................نسخه كه تمامًا در صورت عدم خط خوردگي حكم واحد را دارا ميباشند در شهرمشهد در مورخ  3تبصره و در9 ماده 20قرارداد حاضر در 

 جرا و الزم االتباع مي باشد.و كليه صفحات امضاء و مهر گرديده است و بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها قطعي و معتبر و الزم اال

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت سیمان شرق
 )سهامی عام(

 :مناقصه عمومی اسناد
 

 

ميلگرد -خريد و بارگيري متريال نسوز )ورقبراي الشرايط و با سابقه كاري مفيد  معتبر و واجد فروشندهشناسايي 

 سيمان شرق و لوله( مطابق مقادير و درخواست شركت
 

 صنعتی سیمان شرقمجتمع 

 
 

 :شماره مناقصه  295350

 :تاريخ  

 شرق مجتمع صنعتی سیمان-زبعد از روستای فا-سه راهی سیمان جاده کالت -مشهد :رضویاستان خراسان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انريابي اوليه پيمانكارزفرم ا

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فعاليت شركت 
 

 

 يابيرزجدول ا

 
 تتوضيحا

  زامتيا
 نزو

 
 موضوع

 
 ديفر

 ضعيف متوسط خوب عالي

16-20 11-15 6-10 5-0  

     1 هرفرم شما
 1 رميزانحسن انجام كا 1

 2 هرفرم شما
    

 2 ميزان پشتوانه مالي 2

 3 هرفرم شما
    

 3 مشابه يشركتها با ريهمكا سوابق 1

 3 هرفرم شما
    

5/2  4 دست اقدامر مشابه انجام شده يا در كا 

 ب 4 -الف 4 هرفرم شما
    

 5 سشنارش كيقي كارگزا 1

 

 ب 4 -الف 4 هرفرم شما
    

4 
 زا)شناسانرمديرهوكا هيئت ءاعضا( انساني ينيرو وضعيت

 تجربه و تتحصيال نظر

6 

 5 هرفرم شما
    

 7 مرتبط تجهيزاتوضعيت مالكيت  3

 6 هرفرم شما
    

 8 يتبه بندر 2

 7 هرفرم شما
    

 9 ركا به مادهآ ظرفيت ميزان 2

 8 هرفرم شما
    

 10 ندگانزليست سا يابيرزا 1

     6 هرفرم شما
5/0  11 (ISO) المللي بين معتبر يها گواهينامه 

 كسب شدهز امتيا 

 يابيرزنتيجه ا  يابيرزا يخرتا 

Grade D 

200-250 

  Grade C 

250-300 

  Grade B 

300-350 

Grade A 

350-400 
 

 

 : فنيس شنارتائيد كا  : هتصويب كنند

        .يدآ مي دست به گانه 11 يديفهار تازامتيا رد نزو حاصلضرب مجموع زا نهائي زامتيا و بوده 400 كل زامتيا   

 .تعيين مي شودرت يا كاال توسط دستگاه نظات بر حسب اهميت و نوع خدمات موضوعاز يك اهر  نزو    

 .باشند مي تائيد درمو A,B,C,D يگريدها    

 .مي باشد 200 قابل قبولز حداقل امتيا

 گردد ضميمه 2)ديفر( شركت فعاليت خرآ سال 3 مالي گردش همچنين و مويد كرمدا همراه به شده عنوان درموا يزر يسترضرو 8و7و6و4و3 يها ديفر با تباطرا رد

 انريابي اوليه پيمانكارزفرم ا

 نام شركت  نوع شركت 

 ه ثبترشما  ثبتيخ رتا 

 مدير عامل  هيئت مديرهء اعضا 

 رسدآ  تلفن 

 



 
 فهرست مطالب

 
 ديفر

 

 يابی اولیهرزفرم ا

 

 

1 
 

 تخالصه اطالعا

 

 

2 
 

 حقوقیت مشخصا
 

3 

 

 ثبتیت مشخصا

 

 

4 
 

 یفردت مشخصا

 

 

5 
 

 قبلیی ه هاژفرمايان پرورکاز تقديرنامه ها و تشويق نامه ها ا،ضايت نامه هاريابی رزپرسشنامه ا 1- هرفرم شما

 

 

6 
 

 مالی مربوط به پنج سال گذشتهت اطالعا2- هرفرم شما

 

 

7 
 

 )سابقه اجرايی( پنج سال گذشتهر انجام شده توسط شرکت متقاضی دی هارکات پرسشنامه مشخصا3- هرفرم شما

 

 

8 
 

 هژپروی يابی افراد کلیدرزپرسشنامه ا- الف4- هرشمافرم 

 

 

9 
 

 پرسشنامه نظام کیفی متقاضی -ب4- هرفرم شما

 

 

10 
 

 : رانجام کای متقاضی برای پیشنهادت و تجهیزات الآلیست ماشین 5- هرفرم شما

 

 

11 
 

 پرسشنامه گواهی صالحیت متقاضی6- هرفرم شما

 

 

12 
 

 راكب هدماآ تیفرظ و ارجا تسد رد یاهراک المعا یراهظا دوخ همانشسرپ- 7 هرامش مفر

 

 

13 
 

 ناگدنزاس تسیل یابيرزا- 8 هرامش مفر

 

 

14 
 

 شناسیرش کارگزا

 

 

15 



 
 

 
 : هژشرح پرو

 
 : پیشنهاد دهنده

 
 : يابیرزيخ ارتا



 

 كترگروه مشارت متقاضيان به صوحقوقي متقاضي يا ت مشخصا
 

 نام شرکت يا موسسه کترمشار میزان سهام د کترمشار نوع مسئولیت د زمجای مهر و امضا

    

    

    

    

 
 



 
 

 

 حقيقي اشخاص)الف
 

 ديفر نام و نام خانوادگي ميزان سهام سهامز يخاحرارتا شركتر سمت د ك تحصيليرخرين مدآ تساير مالحظا

      
1 

      
2 

      
3 

      
4 

      
5 

      

6 

 ب
 

 ديفر نام موسسه میزان سهام سهامز احرا يخرتا شرکتر نام و سمت نماينده د تساير مالحظا

      

      

      

 

 
 شرکتز مجای مهر و امضا -د تايید استرصحت مراتب فوق مو

 .ك ثبتي شركت ضميمه گرددرتصوير مدا : تتوضيحا

 
 

 :يختاسيسرتا

 :ه ثبترشما

 دولتي

 : كامل نام :يمركز دفتر تلفن و رسدآ

 :يخثبترتا

   

 :ثبت محل

 :شده سرمايهثبت

 



 

 مديرعامل وشغلي يفردتمشخصا
 

 
 شركتر در سابقه كا

 
 رسابقه كا

 
 شته تحصيلير

 
 تسطح تحصيال

 
 نام و نام خانوادگي

 
 ديفر

      

1 

 
 مديره دوعضوهيئت وشغلي يدرف تمشخصا

 

 
 شركتر در سابقه كا

 
 رسابقه كا

 
 شته تحصيلير

 
 تسطح تحصيال

 
 نام و نام خانوادگي

 
 ديفر

      

1 

      

2 

 

 شركتز مجاي مهر و امضا -د تاييد استرصحت مراتب فوق مو

 
 



 
 

 

 1ه رفرم شما
 

 

 ديفر شرح فرماركا ريخ صدورتا تتوضيحا

 

 

 

 

 

تقدير ،ها نامه ضايتر تصوير

 ها و تشويق نامه ها نامه

 .ضميمه گردد

   
1 

   
2 

   
3 

   
4 

   
5 

   
6 

   
7 

 

 

 شركتز مجاي مهر و امضا -د تاييد استرصحت مراتب فوق مو



 
 

 2هرشما فرم
 

 گذشته سال پنج به مربوط مالي تاطالعا

 

 سال )يالر (پرداخت شدهت مبلغ ماليا )يالر(بيمه تامين اجتماعي پرداخت شده )يالر(مد ناخالص ساليانهرآد )يالر ( سرمايه ثابت تتوضيحا

      

      بيمه، نامه مالياتي ر اظها

      نامهزائي ها و تراردا، نامه

 سال گذشته 5 رشركت د

      .ضميمه گردد

      

 

 شركتز مجاي مهر و امضا -د تاييد استرصحت مراتب فوق مو



 
 

 3ه رفرم شما
 

 

 

 بهاشم ٌ  ابيتقر/هبامش

 

 يخ اتمامرتا

 

 يخ شروعرتا

 

 )يالرميليون (مبلغ پيمان
 

 فرماركا

 

 هژپروشرح 

 

 ديفر

      
1 

      
2 

      
3 

       

4 
      

5 

      
6 

      
7 

      
8 

      
9 

       

10 
 

 
 شركتز مجاي و امضامهر -د تاييد استرصحت مراتب فوق مو



 
 

 الف-۴ه رفرم شما
 

 

 ديفر نام و نام خانوادگي )هژپرور ساختار د(مينه فعاليتز تتحصيالسطح  شته تحصيلير )سال(رسابقه كا

     
1 

     
2 

     
3 

     
4 

     
5 

     
6 

     
7 

     
8 

     
9 

     
10 

 

 

 شركتز مجاي مهر و امضا -د تاييد استرصحت مراتب فوق مو



 

 ب-۴ه رشما فرم
 

 

 
 :هژپرو كنترل و فني دفتر پرسنل

 

 ديفر سمت / نام و نام خانوادگي تسطح تحصيال شته تحصيلير )سال(رسابقه كا

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    7 

    8 

    9 

    7 

 :روژهپ كنترل و ييزر برنامه يبرا هژپرو كنترل و فني دفتر يهارافزا سخت و رافزا نرم
 

 ديفر هار نرم افزا هار سخت افزا

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

 :يتيفك لرتكن دحاو لنسرپ
 

 ديفر سمت /نام و نام خانوادگي تسطح تحصيال شته تحصيلير )سال(رسابقه كا

    1 
    2 
    3 
    4 
    5 

 :ركا مطلوبيت سيربر يها العملرودستو ها ويهر
 

 ديفر العملهارها و دستوويه ر هار سخت افزا

 

 ن ضميمه گرددآتصوير ، ويه رالعمل و روجود دستورت صور د

 1 

 2 

 3 

 4 

 تآشرز مجاي مهر و امضا -د تاييد استرصحت مراتب فوق مو



 ۵ه رفرم شما

 
 رانجام كاي متقاضي براي پيشنهادت و تجهيزات الآليست ماشين 

 

  تعداد نوع تصرف

 تو تجهيزات الآنام ماشين 

 

 كل رمشغول بكا رماده كاآ ملكي رياستيجا غيره ديفر

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       10 

       11 

       12 

       13 

       14 

       15 

       16 

       17 

       18 

       19 

       20 

 
 شركتز مجاي مهر و امضا -د تاييد استرصحت مراتب فوق مو



 
 

 ۶ه رفرم شما
 

 

 ديفر تبهر شتهر كنندهر مان صادزسا يافت گواهينامهريخ درتا تتوضيحا

     

1 

 
 تاييدي تصوير گواهينامه ها

    

2 

     .صالحيت ضميمه گردد

3 
 يگواهينامهها داشتن رتصو رد

 ...) و IMS ( بينالمللي
    

4 

 .ن پيوست گرددآتصاوير 
    

5 

     

6 

 

 

 

 شركتز مجاي مهر و امضا -د تاييد استرصحت مراتب فوق مو



 

            پر
 

 7ه رفرم شما

 

 يخرتاريرمتعهدميگردد دزامضاكننده،اجرايييعايتظرفيتهارجهتردرجاعكارييننامهاآ68 مطابقماده برندههاييكهاخيرا ردستاجراوياكارديهاركا            مناقصهردكت رمشايبرا

 سهداد پرورمناقصه و عقد قرار شركت دي م برازالر ماده به كاآدست اجرا و ظرفيت ر دز مجار نظر مبلغ و تعداد كاز شته مربوطه اراجرايي پايه و ي ظرفيتهاز گاهي اآبا ير ميباشد و زاست به شرح  شده

 .ا ميباشمرا با مبلغ تعيين شده دار رمذكو

 

 ديفر پروژهشرح  شتهر فرماركا )يالرميليون (مبلغ پيمان دادركرد قرارمبلغ كا شتهر رظرفيت پايه د مانده ظرفيت

       
1 

       
2 

       
3 

       
4 

  
 جمع كل  

 عايترعدم ز ناشي ات تخلفاسيدگي به رالعمل ربوده و مطابق با دستور پروڇه به عهده پيمانكاي اجرار مسئوليت تأخير د، ا تأييد ننمايدر رمذكور ماده به كاآظرفيت ي يزرمان مديريت و برنامهزچنانچه سا

 .ميگرددر فتاربا اين شركت ر جاع كارضوابط ا
 

 شركتز مجاي مهر و امضا -د تاييد استرصحت مراتب فوق مو

 

 
 

 گرفتهر سي قرارد بررافتتاح پيشنهاد موز الف قبل اپاكت ر د، ن توسط پيشنهاددهندهآتكميل ز تحويل گردد و پس ار پيشنهاد قيمت به پيمانكاگ الينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برء جزگ اين بر

 .سال گرددراي يزرمان مديريت و برنامهزبه ساز د نيارك مورو به همراه اسناد و مدا



 
 

 

 : نام شركت : سشناركا :يخرتا

 :هژعنوان پرو : سمت :محل

 شرشرح گزا

 :100 زيابي ارزنمره ا :ءامضا

 

 گزارش کارشناسی


