
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

  مناقصهدعوتنامه شركت در
 مرحله اي يك عمومي : مناقصهنوع 

 .گزار : شركت صنايع الستيكي سهند ( سهامي عام) مناقصهدستگاه  -١
خريد باقيمانده استراكچر فلزي بهمراه رنگ و سند بالست و خريد كامل پوشش سقف و خريــد آبــرو :  مناقصهموضوع  -٢

 متعلقــاتاجراي فلشينگ بهمراه كليه  و آننصب پوشش سقف  و و  سولهاستراكچرنصب  با كليه متعلقات و ملزومات و
 . ارائه شدهاساس نقشه ها و مدارك بر

 سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي.شركت  : دستگاه نظارت -٣
  .باشد حسب اعالم نظر شركت كننده در مناقصه ميمدت زمان  : مدت زمان اجراي كار -٤
انتهاي خ .٣: اشتهارد.شهرك صنعتي فاز  شركت صنايع الستيكي سهند به نشانيمحل انجام كارخانه  : محل انجام كار -٥

  ١خ سنبل .٢سوسن خ.دكتر حسابي غربي
خ .بلــوار فــردوس شــرقبلــوار . تهــران :نشــانيه بــ ٩٨/٣/٢٠حداكثر تاريخ  : دريافت اسناد  جهتمناقصه  زمان و محل -٦

  .٥ط.١٧واحد .٢٠پ. نبش خ وليعصر .خ ظرافتي.سليمي جهرمي
 سليمي خ.شرق فردوس بلوار بلوار. تهران: به نشاني ٢٢/٣/٩٨تا پايان وقت اداري :  ارائه پيشنهادآخرين مهلت جهت  -٧

  اً پيشنهاد خود را ارائه دهندحضورمي باشد كه بايد  ٥ط.١٧ واحد.٢٠پ. وليعصر خ نبش. ظرافتي خ.جهرمي

واحــد .٢٠پ.نبش خ وليعصــر .خ ظرافتي.سليمي جهرميخ .بلوار فردوس شرق .تهران : نشاني به مناقصهمحل برگزاري  -٨
  ٥ط.١٧

ريــال از طريــق به مبلغ يــك ميليــارد  نقدي فيش واريز صورتبه  مناقصهشركت در سپرده : مناقصهشركت در  سپرده -٩
و يــا چــك  شركت صنايع الستيكي سهند به نامخودرو  بانك ملت شعبه پارس٠٢/١٥٩٥٤٣٨٥به حساب شماره  واريز

  مي باشد. يا چك تضمين شده بانكي تمديد ماهه ٦بانكي و يا ضمانت نامه معتبر بانكي با سررسيدتضمين شده 

  .قابل قبول نمي باشند مناقصهشركت در  سپردهبه عنوان ويا  و يا وجه نقد سفته،: چك توجه
 مناقصــهدستگاه ،  بانكييا چك تضمين شده بانكي يا ضمانت نامه معتبر  نقديواريز ارائه فيش عدم تبصره : در صورت

ار زگــمناقصــه  دســتگاهو در صــورت مــردود شــدن پيشــنهاد  هيچگونه تعهدي در قبول پيشنهاد ارائه شده ندارد ،گزار
  .خواهد بود برنده انعقاد قرارداد باپس از  سپرده شركت در مناقصه ،مرجوع نمودن  هد درعمت

 شرايط عمومي شركت كنندگان : - ١٠
با بررسي كامل موضوع طبق نقشه هــا  را پيشنهاد قيمت خود وباشند صرفاً اشخاص حقوقي شركت كنندگان بايد ٩-١

  .اعالم نمايند
قانون اساسي و قانون منــع مداخلــه  ١٤١كليه اشخاص حقوقي، مشروط بر اينكه مشمول ممنوعيت مقرر دراصل  ٩-٢

  نباشند، ميتوانند درمناقصه شركت نمايند. ١٣٣٧دي ماه سال  ٢٢كاركنان دولتي در معامالت دولتي مصوب
  در زمان شركت و اجراي مناقصه باشند. نبايد ممنوع المعامله، حقوقي كليه اشخاص ٩-٣



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

همــراه بــا كپــي كت مي نمايند بايد ارائه پيشنهاد،توسط دارندگان امضــاي مجــاز اشخاص حقوقي،در مناقصه شر ٩-٤
همــراه بــا كپــي اساســنامه  تصوير كارت ملي دارنــدگان امضــاي مجــاز آخرين روزنامه رسمي دارندگان امضاي مجاز و

   .دنباش
  دارا بودن توان مالي و پشتيباني الزم وكافي جهت انجام مناقصه. ٩-٥
چنانچه داراي سابقه مرتبط با موضــوع و سابقه كاري مفيد و  مرتبط با موضوع مناقصه دارا بودن تخصص و تجربه ٩-٦

 كاري خود را ارائه دهند.رزومه باشند  مناقصه مي

  با موضوع مناقصه  ت دولتي و دستورالعمل هاي نظارتي دستگاه مناقصه گزار مرتبطلزامات و مقرراارعايت كليه ٩-٧
  

 پاكت الف :  
توســط  تهيــه و مناقصــهدعوتنامــه شــركت دردر ج ركه طبــق شــرايط منــدمي باشد در مناقصه سپرده شركت  حاوي

  .ميگرددارائه پيشنهاد دهندگان 
 پاكت ب  :  

بطور كلــي كليــه  ، نمونه قرارداد مناقصهمشتمل بر دعوتنامه شركت در مناقصه شركت در  اسناد و مدرك -١
 .قرار داده شده است مناقصهدر اختيار شركت كنندگان ار زگ مناقصهدستگاه اسناد و مداركي كه از طرف 

دارندگان امضــاي خرين تغييرات آ ازكپي  شامل يك نسخه شخص حقوقي اسناد و مدارك پيشنهاد دهنده -٢
 كپي ثبت نام گواهي ماليات بر ارزش افزوده همــراه و و شناسه ملي  گواهي كد اقتصادي شركت كپي ، مجا

  .با نشاني
 .تعهد نامه منع مداخله كاركنان دولت برگ  -٣
 .رزومه و سابقه كاري  -٤
  

 پاكت ج  :  
  يا گان چارت  زمانبنديو ارائه برنامه  فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت

  
  : موارد مهم در پيشنهاد قيمت

را  در ديگر  احتماليساير كسورات  و ياشامل بيمه و دارايي پيشنهاد دهنده گان بايد كليه كسورات قانوني  -١
  قيمت پيشنهادي خود در نظر بگيرند.

از تامين مفاصا حساب  ارائه برگ ماليات پرداخت كليه كسورات قانوني مربوط به قرارداد در ارتباط با بيمه و -٢
هزينه اقامت پرسنل و جرثقيل و هزينه حمل و تجهيز گارگاه و و  و يا ساير كسورات احتمالي ديگر اجتماعي

 و ساير مواردكل هزينه هاي مربوط به نشرآگهي اعم از پيش بيني شده و يا پيش بيني نشده وساير موارد 



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

 گزار مناقصه دستگاهبر عهده برنده مناقصه خواهد بود و تماماً  اعم از پيش بيني شده يا پيش بيني نشده
  .  داشت نخواهد تعهدي هيچگونه

، برعهده معتبر در صورت ارائه فاكتور رسمي و گواهي ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده ماليات ارزش بر افزوده -٣
 دستگاه مناقصه گزار خواهد بود. 

ليكن يك يا چند صفحه آن بــه امضــاي دارنــده مجــاز نرســيده  ، هئچنانچه پيشنهاد توسط شخص حقوقي ارا -٤
و  طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهــد شــداز  مناقصه باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط و اسناد

يا مهــر نگرديــده  صفحاتي كه سهوًا امضا و ، نماينده تام االختيار شركت كننده بايد در جلسه بازگشايي پاكات
 .يا مهر كند امضا ورا ،است

  
  : شرايط تسليم و تحويل پيشنهاد ها 

شركت كنندگان بايد پاكات الف ، ب ، ج را تكميل و سپس در پاكت جداگانه بصورت سر بسته و الك و مهــر  ) ١
بايد موضــوع ، نــام و  ،بر روي پاكاتو  ار تسليم نمايندزگ مناقصه در قبال رسيد به دستگاه شده در موعد مقرر

ار در مورد پيشنهاداتي كــه بــه زگ مناقصه دستگاهدرج گرديده،،نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد
   .مسئوليتي نخواهد داشت،ديرتر از موعد مقرر دريافت گردندوسيله پست ارسال و 

 و مود قبول است ) را درج نمايند.كليه شركت كنندگان بايد در ذيل كليه اسناد مناقصه عبارت ( خوانده شد  ) ٢
  

  باز گشايي پيشنهادات :
كمسيون معــامالت دســتگاه  اعضاي توسط در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد شده باشدپيشنهادات واصله  ) ١

   .قرار خواهند گرفتو ارزيابي  ار مطرح و مورد بررسي زگمناقصه 
  .هيچگونه ابهام و شرط نداشته باشدو پيشنهادها بايد از هر نظر كامل و بدون نقص بوده  ) ٢
گزار و قوانين رســمي كشــور بررســي و نســبت بــه اعــالم  مناقصهبر اساس مقررات داخلي دستگاه ا پيشنهاده ) ٣

   .برنده اقدام خواهد شد
  گيرد. مناقصه گزار در انتخاب برنده مجموع كل قيمتهاي پيشنهادي  براي كل پروژه را در نظر مي ) ٤
 مهلــت انقضاي از قبل را مناقصه مشخصات و اسناد در نظر، تجديد يا اصالح ، تغيير حق گزار مناقصه دستگاه ) ٥

 شــد خواهــد ابالغ كنندگان شركت به كتباً مراتب اينصورت در ميدارد محفوظ خود براي را پيشنهادها تسليم
 قــانوني وقــت در ، باشد كرده تسيلم را خود پيشنهاد ، مراتب ابالغ از قبل اي دهنده پيشنهاد كه صورتي در و
 .داد خواهد تحويل را خود پيشنهاد مجدداً ، اصالحات انجام با

براي خود محفوظ مي دارد و قبل از انتخاب پيشــنهاد برگزيــده و انعقــاد  ، گزار حق بررسي راصه قمنادستگاه  )٦
   .قرارداد صحت و سقم اطالعات پيشنهاد دهندگان را بررسي كند



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

بــراي  ،تعهــدايجاد و ارائه پيشنهاد حقي را براي شركت كنندگان ايجاد نمي كند و موجب مناقصه شركت در  ) ٧
  .گزار نمي شود مناقصهدستگاه 

نشود ســپرده از اعالم روز پس  ٧تا  قرارداد كه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد بر اساس شرايطدر صورتي ) ٨
امر مورد پــذيرش برنــده بــوده و هرگونــه اعتراضــي را در ايــن  كه اين دون انجام تشريفات قانوني برداشتاو ب

برنــده مناقصــه برنده مناقصه قــرارداد منعقــد ميشــود و و با نفر دوم نمايد  از خود سلب و ساقط ميخصوص 
 .باشد متعهد به ارائه تضامنين به شرح قرارداد مي

شــركت صــنايع برنده مناقصه حق واگذاري تمام و يــا بخشــي از موضــوع  قــرارداد را بــدون موافقــت كتبــي   ) ٩
 الستيكي سهند به ديگري ندارد.

 كند.  شركت در مناقصه هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي  ) ١٠
آگــاهي وش قيمت نخواهد داشت و پيمانكــار بــا بررســي ابت بوده و هيچگونه تعديل و افزايمبلغ پيشنهادي ث  ) ١١

  . بازار و يا نوسان ارز نخواهد بودكامل قيمت پيشنهادي خود را مطرح نموده شامل افزايش قيمت در 
  .كه از مبلغ قرارداد كسر خواهد شد باشد مي عهده برنده مناقصهه بمناقصه هزينه چاپ آگهي   ) ١٢

  
   :  نحوه پرداخت

 .باشد خواهد بود ها كه پيوست ميشرايط قراردادبر اساس  صرفاً -١

آخرين ماه (همراه آخرين صورت وضعيت قرارداد  كسر و بهاز هر صورت وضعيت (پرداخت ماهانه) پيمانكار  %٥ -٢

  زمان ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي نزد كارفرما سپرده ميگردد.كه تا  )قرارداد
 

  : صورت برنده شدن و عقد قرارداددر حسن انجام كارتضمين اجراي كار و تضمين تضمين پيش پرداخت و 
  ميگــردد كــهكــه % از كــل مبلــغ قــرارداد  ٥معادل پيش پرداخت و تضمين اجراي كار معادل پرداخت،تضمين پيش  

يــا چــك تضــمين شــده با سررسيد مدت كامل اجراي قرارداد قابل تمديــد بصورت ضمانت نامه بانكي را ميتوان  هردو
 .باشــد مــي حســن انجــام كــار مبلغ قرارداد بعنوان تضمين %١٠و باشد بشرح قرارداد پيوست ميبانكي يا واريز نقدي 

  نحوه استرداد طبق قرارداد ميباشد
  قصه تضامين نشود سپرده شركت در منا حاضر به ارائهروز پس از اعالم  ،  ٧ظرف  در صورتيكه برنده مناقصه

 او به نفع شركت ضبط خواهد شد
 

   
  :قرارداد مدت زمان



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

از كــه بــود مناقصــه خواهــد  بندي ارائه شده شركت كننده در برا ساس برنامه زمان قرارداد موضوع   مدت زمان اجراي
  باشد. تاريخ ابالغ  قرارداد مي

 وبا علم و اطــالع كامــل  ..................................................................نماينده قانوني شركت ..........
  ندرجات شركت در مناقصه نموده ام .پذيرش كليه م

 امضاء                                                                                                                    


