
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

  مناقصهدعوتنامه شرکت در

 مرحله اي یک عمومی : مناقصهنوع 

 .گزار : شرکت صنایع الستیکی سهند ( سهامی عام) مناقصهدستگاه  - 1

خرید باقیمانده استراکچر فلزي بهمراه رنگ و سند بالست و خرید کامل پوشش سقف و خرید آبـرو :  مناقصهموضوع  - 2

اسـاس نقشـه هـا و  و سـایر متعلقـات آننصب پوشش سقف  و و  سولهاستراکچرنصب  با کلیه متعلقات و ملزومات و

 . ارائه شدهمدارك 

 سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی.شرکت  : دستگاه نظارت - 3

  .باشد حسب اعالم نظر شرکت کننده در مناقصه میمدت زمان  : مدت زمان اجراي کار - 4

انتهاي خ .3: اشتهارد.شهرك صنعتی فاز  به نشانیمحل انجام کارخانه شرکت صنایع الستیکی سهند  : محل انجام کار - 5

  1خ سنبل .2سوسن خ.دکتر حسابی غربی

خ .بلـوار فـردوس شـرقبلـوار . تهـران :نشانیه ب 21/12/97حداکثر تاریخ  :جهت ارائه پیشنهاد مناقصه  زمان و محل - 6

  .5ط.17واحد .21پ. نبش خ ولیعصر .خ ظرافتی.سلیمی جهرمی

واحـد .21پ.نبش خ ولیعصر .خ ظرافتی.خ سلیمی جهرمی.بلوار فردوس شرق .تهران : نشانی به مناقصهمحل برگزاري  - 7

  5ط.17

ریـال از طریـق به مبلغ یک میلیارد  نقدي فیش واریز صورتبه  مناقصهشرکت در سپرده : مناقصهشرکت در  سپرده - 8

و یا چـک  شرکت صنایع الستیکی سهند به نامخودرو  بانک ملت شعبه پارس02/15954385به حساب شماره  واریز

  می باشد. یا چک تضمین شده بانکی تمدید ماهه 6تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی با سررسید

  .قابل قبول نمی باشند مناقصهشرکت در  سپردهبه عنوان ویا  و یا وجه نقد سفته،: چک توجه

 مناقصهدستگاه ،  چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی یا نقديواریز ارائه فیش عدم تبصره : در صورت

ار زگـمناقصـه  دسـتگاهو در صورت مردود شـدن پیشـنهاد  هیچگونه تعهدي در قبول پیشنهاد ارائه شده ندارد ،گزار

  .خواهد بود برنده انعقاد قرارداد باپس از  سپرده شرکت در مناقصه ،مرجوع نمودن  هد درعمت

 عمومی شرکت کنندگان :شرایط  - 9

با بررسی کامل موضوع طبق نقشه ها  را پیشنهاد قیمت خود وباشند صرفاً اشخاص حقوقی شرکت کنندگان باید 1-9

  .اعالم نمایند

قانون اساسی و قانون منع مداخلـه  141کلیه اشخاص حقوقی، مشروط بر اینکه مشمول ممنوعیت مقرر دراصل  2-9

  نباشند، میتوانند درمناقصه شرکت نمایند. 1337دي ماه سال  22دولتی مصوبکارکنان دولتی در معامالت 

  در زمان شرکت و اجراي مناقصه باشند. نباید ممنوع المعامله، حقوقی کلیه اشخاص 3-9



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

همـراه بـا کپـی کت می نمایند باید ارائه پیشنهاد،توسط دارندگان امضاي مجـاز اشخاص حقوقی،در مناقصه شر 4-9

همـراه بـا کپـی اساسـنامه  ه رسمی دارندگان امضاي مجاز و تصویر کارت ملی دارندگان امضـاي مجـازآخرین روزنام

   .دنباش

  ) از سازمان برنامه و بودجه باشد.5قل داراي گواهینامه رتبه بندي (شرکت پیمانکاري پیشنهاد دهنده باید حدا 5-9

  مناقصه.دارا بودن توان مالی و پشتیبانی الزم وکافی جهت انجام  6-9

چنانچه داراي سابقه مرتبط با موضوع و سابقه کاري مفید و  مرتبط با موضوع مناقصه دارا بودن تخصص و تجربه 7-9

 رزومه کاري خود را ارائه دهند.باشند  مناقصه می

  صه با موضوع مناق ت دولتی و دستورالعمل هاي نظارتی دستگاه مناقصه گزار مرتبطلزامات و مقرراارعایت کلیه 8-9

  

 پاکت الف :  

توسـط  تهیـه و مناقصـهدعوتنامـه شـرکت دردر ج رکه طبق شـرایط منـدمی باشد در مناقصه سپرده شرکت  حاوي

  .ارائه میگرددپیشنهاد دهندگان 

 پاکت ب  :  

بطور کلی کلیـه  ، نمونه قرارداد مناقصهمشتمل بر دعوتنامه شرکت در مناقصه شرکت در  اسناد و مدرك - 1

 .قرار داده شده است مناقصهدر اختیار شرکت کنندگان ار زگ مناقصهدستگاه اسناد و مدارکی که از طرف 

دارندگان امضاي خرین تغییرات آ ازکپی  شامل یک نسخه شخص حقوقی اسناد و مدارك پیشنهاد دهنده - 2

 کپی ثبت نام گواهی مالیات بر ارزش افزوده همراه و و شناسه ملی  گواهی کد اقتصادي شرکت کپی ، مجا

  .با نشانی

 .تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت برگ  - 3

 .رزومه و سابقه کاري  - 4

  بودجه و برنامه سازمان از 5 بندي رتبه کپی - 5

 پاکت ج  :  

  یا گان چارت  و ارائه برنامه زمانبندي فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت

  

  : قیمتموارد مهم در پیشنهاد 

را  در دیگر  احتمالیسایر کسورات  و یاشامل بیمه و دارایی پیشنهاد دهنده گان باید کلیه کسورات قانونی  - 1

  قیمت پیشنهادي خود در نظر بگیرند.

از تامین مفاصا حساب  ارائه برگ مالیات پرداخت کلیه کسورات قانونی مربوط به قرارداد در ارتباط با بیمه و - 2

هزینه اقامت پرسنل و جرثقیل و هزینه حمل و تجهیز گارگاه و و  و یا سایر کسورات احتمالی دیگر اجتماعی



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

 و سایر مواردکل هزینه هاي مربوط به نشرآگهی اعم از پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده وسایر موارد 

 گزار مناقصه دستگاهد و بر عهده برنده مناقصه خواهد بوتماماً  اعم از پیش بینی شده یا پیش بینی نشده

  .  داشت نخواهد تعهدي هیچگونه

، برعهده معتبر در صورت ارائه فاکتور رسمی و گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده مالیات ارزش بر افزوده - 3

 دستگاه مناقصه گزار خواهد بود. 

لیکن یک یا چند صفحه آن به امضـاي دارنـده مجـاز نرسـیده  ، هئچنانچه پیشنهاد توسط شخص حقوقی ارا - 4

و  طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شـداز  مناقصه باشد تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط و اسناد

یا مهر نگردیده  صفحاتی که سهواً امضا و ، نماینده تام االختیار شرکت کننده باید در جلسه بازگشایی پاکات

 .یا مهر کند امضا ورا ،است

  

  : شرایط تسلیم و تحویل پیشنهاد ها 

شرکت کنندگان باید پاکات الف ، ب ، ج را تکمیل و سپس در پاکت جداگانه بصورت سر بسته و الك و مهر  )1

باید موضوع ، نام و  ،بر روي پاکاتو  ار تسلیم نمایندزگ مناقصه در قبال رسید به دستگاه شده در موعد مقرر

ار در مورد پیشنهاداتی که بـه زگ مناقصه دستگاهدرج گردیده،،نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد

   .مسئولیتی نخواهد داشت،دیرتر از موعد مقرر دریافت گردندوسیله پست ارسال و 

 و مود قبول است ) را درج نمایند.کلیه شرکت کنندگان باید در ذیل کلیه اسناد مناقصه عبارت ( خوانده شد  )2

  

  باز گشایی پیشنهادات :

کمسیون معامالت دسـتگاه  اعضاي توسط در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد شده باشدپیشنهادات واصله  )1

   .قرار خواهند گرفتو ارزیابی  ار مطرح و مورد بررسی زگمناقصه 

  .هیچگونه ابهام و شرط نداشته باشدو پیشنهادها باید از هر نظر کامل و بدون نقص بوده  )2

گزار و قوانین رسمی کشور بررسـی و نسـبت بـه اعـالم  مناقصهبر اساس مقررات داخلی دستگاه ا پیشنهاده )3

   .برنده اقدام خواهد شد

  گیرد. مناقصه گزار در انتخاب برنده مجموع کل قیمتهاي پیشنهادي  براي کل پروژه را در نظر می )4

 مهلت انقضاي از قبل را مناقصه مشخصات و اسناد در نظر، تجدید یا اصالح ، تغییر حق گزار مناقصه دستگاه )5

 شـد خواهد ابالغ کنندگان شرکت به کتباً مراتب اینصورت در میدارد محفوظ خود براي را پیشنهادها تسلیم

 قانونی وقت در ، باشد کرده تسیلم را خود پیشنهاد ، مراتب ابالغ از قبل اي دهنده پیشنهاد که صورتی در و

 .داد خواهد تحویل را خود پیشنهاد مجدداً ، اصالحات انجام با



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

براي خود محفوظ می دارد و قبل از انتخاب پیشنهاد برگزیده و انعقـاد  ، گزار حق بررسی راصه قمنادستگاه  ) 6

   .قرارداد صحت و سقم اطالعات پیشنهاد دهندگان را بررسی کند

بـراي  ،تعهدایجاد و ارائه پیشنهاد حقی را براي شرکت کنندگان ایجاد نمی کند و موجب مناقصه شرکت در  )7

  .گزار نمی شود مناقصهدستگاه 

نشود سپرده از اعالم روز پس  7تا  قرارداد که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد بر اساس شرایطدر صورتی )8

امر مورد پذیرش برنـده بـوده و هرگونـه اعتراضـی را در ایـن  که این دون انجام تشریفات قانونی برداشتاو ب

برنـده مناقصـه برنده مناقصه قرارداد منعقـد میشـود و و با نفر دوم نماید  از خود سلب و ساقط میخصوص 

 .باشد متعهد به ارائه تضامنین به شرح قرارداد می

شـرکت صـنایع ون موافقـت کتبـی  برنده مناقصه حق واگذاري تمام و یا بخشـی از موضـوع  قـرارداد را بـد )9

 الستیکی سهند به دیگري ندارد.

 کند.  شرکت در مناقصه هیچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی  )10

آگـاهی وش قیمت نخواهد داشت و پیمانکار بـا بررسـی ابت بوده و هیچگونه تعدیل و افزایمبلغ پیشنهادي ث  )11

  . بازار و یا نوسان ارز نخواهد بودکامل قیمت پیشنهادي خود را مطرح نموده شامل افزایش قیمت در 

  .که از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد باشد می عهده برنده مناقصهه بمناقصه هزینه چاپ آگهی   )12

  

   :  نحوه پرداخت

 .بودباشد خواهد  ها که پیوست میشرایط قراردادبر اساس  صرفاً -1

آخرین ماه (همراه آخرین صورت وضعیت قرارداد  کسر و بهاز هر صورت وضعیت (پرداخت ماهانه) پیمانکار  5% - 2

  زمان ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی نزد کارفرما سپرده میگردد.که تا  )قرارداد

 

  : برنده شدن و عقد قراردادصورت در حسن انجام کارتضمین اجراي کار و تضمین تضمین پیش پرداخت و 

  میگـردد کـهکـه % از کل مبلـغ قـرارداد  5معادل پیش پرداخت و تضمین اجراي کار معادل پرداخت،تضمین پیش  

یـا چـک تضـمین شـده با سررسید مدت کامل اجراي قرارداد قابل تمدید بصورت ضمانت نامه بانکی را میتوان  هردو

   .باشد می حسن انجام کار مبلغ قرارداد بعنوان تضمین %10و باشد پیوست میبشرح قرارداد بانکی یا واریز نقدي 

  حاضر به ارائه تضامین نشود سپرده شرکت در مناقصه روز پس از اعالم  ،  7ظرف  در صورتیکه برنده مناقصه

 او به نفع شرکت ضبط خواهد شد 

  باشد ماه پس از انعقاد قرارداد قابل استرداد می 3استرداد سپرده شرکت در مناقصه ظرف مدت. 

 
   



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

  :قرارداد مدت زمان

از کـه بـود مناقصه خواهد  بندي ارائه شده شرکت کننده در برا ساس برنامه زمان قرارداد موضوع   مدت زمان اجراي

  باشد. تاریخ ابالغ  قرارداد می

........... نماینـــــده قـــــانونی شـــــرکت ....................................اینجانـــــب.........

ندرجات پذیرش کلیه م وبا علم و اطالع کامل  ............................................................................

  شرکت در مناقصه نموده ام .

 امضاء                                                                                                                    


