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  عمومي برگ اطالعات و شرايط شركت در مناقصه

از شـركت ، صـنعتي سـيمان ايـالممجتمـع  اجراي كفپوش سالن ورزشي چنـد منظـورهمبني بر در جرايد پيرو آگهي منتشره    
و بررسي  دقت مطالعهه و ضمائم آن را بو نمونه پيمان نمايد كه مفاد مندرج در اوراق مناقصه  كنندگان در مناقصه درخواست مي

صورت تمايل به شركت در مناقصه ضمن تهيه و تكميل  توجه به حجم خدمات و داشتن امكانات الزم در دقيق مدارك پيوست با
 ايـالمسيمان شركت كميسيون معامالت مدارك ، پيشنهاد قيمت خود را ظرف مهلت مقرر در پاكت الك و مهر شده به دبيرخانه 

  . گردد مي ذكر زيرشرح ه اي از نمونه پيمان ب يط مناقصه و خالصهشرا .دارند تسليم و رسيد دريافت
   

   : موضوع مناقصه -١
   صنعتي سيمان ايالم مجتمع اجراي كفپوش سالن ورزشي چند منظورهعبارت است از 

  

  : مدت برآوردي انجام كار -٢
   گردد يين ميتع ماه) ١( بمدت يكمبادله و ابالغ به پيمانكار از تاريخ زمان اجراي عمليات 

  

  پيمانكار تعهدات -٣
  .نمايد استفاده ضخامت متر ميلي ٦ حداقل كفپوش از است موظف پيمانكار-٣-١
 زمين تفكيك در سهولت منظور به متراكم نسبتاً كشي خط و رنگ تنوع داراي   و چوب نوع از عمدتاً ها كفپوش طرح - ٣-٢

  .باشند دارا را يكپارچگي و جوش درز قابليت بايست مي انتخابي هاي كفپوش .گردد استفاده
  باشد: زير شرايط با رمعتب استاندارد داراي بايست مي انتخابي هاي كفپوش - ٣-٣
  ابعاد ثبات _
  سايش دربرابر مقاوم _
  شدن پوسته برابر در مقاوم – 
  سوزي آتش برابر در مقاوم – 
  شيميايي انفعاالت فعل برابر در مقاوم –
  .باشد اكتريالب آنتي خصوصيت داراي – 
 حسن سپرده بعنوان بانكي معتبر نامه ضمانت بصورت را قرارداد مبلغ %١٠ داد قرار امضاء زمان در است موظف پيمانكار - ٣-٤

  بسپارد. كارفرما نزد تعهدات اجراي
  باشد. نمي معامالت در دولت كاركنان مداخله منع قانون مشمول كه است نموده اظهار پيمانكار - ٣-٥
 تامين بيمه از را خود مفاصاحساب كار انجام حسن دريافت و نهايي وضعيت صورت دريافت جهت است موظف مانكارپي - ٣-٦

  نمايد. ارائه كارفرما به اجتماعي
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 و آورده بعمل بازديد ماهه شش هاي دوره بصورت شده كفپوش كه يمكان از سال سه مدت به گردد مي متعهد پيمانكار - ٣-٧
 به را مراتب و نموده اقدام آن رفع به نسبت اشكالي يا عيب هرگونه وجود صورت در و برساند كارفرما اطالع به را آن كتبي گزارش

  برساند. كارفرما تائيد
 صورت اين غير در نمايد. اقدام قرارداد موضوع تحويل و اتمام به نسبت شده تعيين مهلت ظرف گردد مي متعهد پيمانكار - ٣-٨

  گردد. مي كسر پيمانكار حساب از جريمه ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥ مبلغ تاخير روز هر بابت
  

  : انجام كارمحل  -٤
   .روستاي قنات آباد كارزان روان،بخشيس الم،شهرستانيواقع دراستان ا الميسيمان ا مجتمع صنعتي:  ١-٤

ايگان و با كارفرما مساعدت خود را در زمينه اسكان و تهيه غذاي گرم مشابه غذاي كاركنان خويش بصورت ر:  ٤-٢
  هماهنگي واحد اداري و بخش خدمات به پيمانكار بر عهده ميگيرد.

  

  : تضمين شركت در مناقصه -٥
كه مي بايست بـراي  درصد قيمت پيشنهادي١٠ به مبلغ بانكي تضمين شده و يا ضمانتنامه بانكي ارائه يك فقره چك : ٥-١

شـركت به نـام  سپرده شركت در مناقصهبابت تمديد نيز باشد مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد معتبر بوده و قابل 
دبيرخانه كميسيون معامالت شركت واقع در تهران ، خيابان فردوسي ، خيابان شهيد تحويل را  آنو صادر  ايالمسيمان 
  دريافت نمايد . و رسيد نمودهسيمان ايالم يا امورقراردادهاي كارخانه  ٥ پالكانوشيرواني ،  كوچهتقوي ، 

قـرارداد و تسـليم  ءاي كه در مناقصه برنده شـناخته مـي شـود تـا تـاريخ امضـا سپرده يا ضمانتنامه پيشنهاد دهنده : ٥-٢
  . ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات نزد شركت نگهداري مي شود

گيـرد  مـي   ر مناقصه پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنان در مرتبه دوم و سوم قرا امه شركت درن سپرده يا ضمانت : ٥-٣
نامه سپرده شركت  نامه حسن تعهدات توسط نفر اول نگهداري خواهد شد و ضمانت قرارداد و ارائه ضمانت ءنيز تا امضا

  . در مناقصه نفر چهارم به بعد آزاد و مسترد خواهد گرديد
گـردد  مـي    گذار تعيـين كه توسط مناقصه  برنده مناقصه ملزم است ظرف مهلت مقرر (به استثناء روزهاي تعطيل) : ٥-٤

به نفع شركت سيمان  وي صورت تضمين و يا سپرده شركت در مناقصه نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمايد در غير اين
  . ضبط خواهد شد و برنده مذكور حق هرگونه اعتراض و دعوي را در اين خصوص از خود سلب مي نمايد ايالم

شـرح ه عنوان برنده اعالم و در صورتيكه نفـر دوم بـه نفر دوم ب، عامالت شركت ين نامه ميدر چنين مواردي با رعايت آ
  . عمل خواهد آمده مذكور حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نيز ضبط و از نفر سوم براي انعقاد قرارداد دعوت ب

د اختيار واگذاري به نفرات بعدي دوم و سوم بيش از مبلغ سپرده باش ،يادآوري : در صورتي كه تفاوت قيمت نفرات اول 
  .  مي باشد ايالمبا شركت سيمان 
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  : تسليم پيشنهاد -٦
در پاكتهـاي ات خـود را و پيشـنهاداقـدام نسبت بـه اخـذ اسـناد                    روز ازبايست  دهندگان مي پيشنهاد : ٦-١

يـا امورقراردادهـاي   دبيرخانـه كميسـيون معـامالت به                روزوقت اداري  سربسته و الك و مهر شده تا پايان
   . تسيلم و رسيد دريافت نمايند ٤-١(به نشاني مندرج در بند  ايالمشركت سيمان 

هرگونه پاك شدگي و قلم خوردگي يا تغيير در عبارات يا ارقام منـدرج در پيشـنهاد قيمـت بايـد بـا امضـاهاي مجـاز  : ٦-٢
  . يردپيشنهاد دهنده مورد تأييد قرار گ

انجام كاري كـه در اسـناد نباشـد بـه  كارفرمابه قيمت پيشنهادي هيچگونه تعديلي تعلق نمي گيرد مگر اينكه توسط  : ٦-٣
  . موضوع قرارداد اضافه گردد

 تكميل ،دادن شرط در آن ، حذف و يا قرار پيشنهاد دهنده بايد كليه اوراق اسناد مناقصه را پس از مطالعه بدون تغيير : ٦-٤
وسيله امضاء مجاز خود امضاء و مهر نموده و ارسال نمايد. پيشنهادها بايد صـريح و بـدون قيـد و هرگونـه ه تنظيم و ب، 

، بدون امضـاء و يـا  ، مبهم و مشروط ، ناقص ابهام تهيه و تسليم گردد. به پيشنهادهاي فاقد تضمين شركت در مناقصه
 .  ترتيب اثر داده نخواهد شد پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ تعيين شده واصل گردد

  

  : اعتبار پيشنهاد -٧
  .پيشنهاد بايد از هر حيث براي مدت سه ماه بعد از تاريخ تعيين شده براي تسليم پيشنهادها معتبر باشد 

  

  : داده شود اسناد مناقصه به ترتيب زير در پاكتهاي جداگانه قرار -٨
  عبارتند از :قرار داده شود  » الف « مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت : ٨-١

ها ه هاي مرتبط با موضوع مناقصه از سازمانها يا نهادها يا موسساتي كه متولي صدور گواهينام : كپي گواهينامه ٨-١-١
  .هاي صنفي مي باشند از قبيل سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزارت كار و اتحاديه

  . باشدروزنامه رسمي كه حاوي آخرين تغييرات :  ٨-١-٢
  . اند كه سابقه كار در آنجا داشته شركتهاييرضايت نامه يا حسن انجام كار از :  ٨-١-٣
  كليه اسناد مناقصه (نمونه قرارداد و شرايط شركت در مناقصه) .مهر و امضاء :  ٨-١-٤
  افراد كليدي شركت .: مدارك تحصيلي كادر فني يا سوابق شغلي و مهارتي  ٨-١-٥
 : آدرس محل كار قرارداد فعلي (در صورت موجود بودن) . ٨-١-٦

 : اعالم دقيق سوابق انجام كار همراه با آدرس و تلفنهاي تماس آنها . ٨-١-٧

 : ارائه اسناد و مداركي دال بر توانايي مالي شركت . ٨-١-٨

س شركت و دارندگان حق امضاء مجاز براي اسـناد مـالي : كپي اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي در مورد تأسي ٨-١-٩
  تعهدآور .

  : فرمهاي تكميل شده پيوست . ٨-١-١٠
  : ارائه كليه مدارك و اسناد مطابق با جدول ارزيابي پيمانكاران (فرم پيوست) . ٨-١-١١
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  : ارائه گواهينامه ثبت نام در نظام مالياتي بر ارزش افزوده .  ٨-١-١٢
 سناد و مستندات مربوط به كد اقتصادي ، كدپستي شركت و كدملي . : ارائه ا ٨-١-١٣

  

  : حاوي تضمين شركت در مناقصه » ب « پاكت : ٨-٢
  (از ارسال چك شخصي خودداري گردد) . باشد صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين بانكي ميه كه ب

  

  : ند ازقرار داده شود عبارت » ج « اسناد و مداركي كه بايد در پاكت : ٨-٣
  . طور صحيح تكميل شده باشده پيشنهاد قيمت كه مي بايستي ب : ٨-٣-١
  . ليست آناليز (تجزيه بهاء) پيشنهاد قيمتهاي داده شده مرتبط با موضوع مناقصه : ٨-٣-٢

قيمت براي كل كار بايد به عدد و حروف و بر حسب ريال در برگ پيشنهاد نوشته شـود. بـراي مبلغ پيشنهاد  : ٨-٣-٣
تعيين برنده مناقصه ارقامي كه با حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود و پيشـنهادي كـه قيمـت كـل بـه 

   . حروف را نداشته باشد مردود است
  يادآوري : ارائه آناليز قيمت و ريز مقادير پيشنهاد قيمت از سوي شركت كنندگان الزاميست .

  

  : گشايش پاكتها -٩
مركزي سيمان تهران واقع در خيابان در محل دفتر                  صبح روز ١٠در ساعت ها هادپاكتهاي محتوي پيشن : ٩-١

با حضور اعضاي كميسيون مناقصه باز و قرائت خواهد شد.  ٥ پالك،  انوشيرواني كوچه،  تقويشهيد ، خيابان  فردوسي
ميـزان تضـمين تعيـين شـده باشـد ،  كامل نبوده و يا فاقد سپرده تضميني يا با كسـري بو  الفهرگاه محتوي پاكت 

عمل نخواهد آمد و مدارك عيناً به پيشنهاد دهنـده مسـترد ه اقدامي ب جپيشنهاد مردود تلقي و نسبت به افتتاح پاكت 
   . خواهد شد

مفتوح و نسبت به قرائت پيشنهاد قيمت اقـدام  جبطور صحيح گذارده شده باشد پاكت  بو  الفهرگاه محتوي پاكت  : ٩-٢
پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها با ارائه رسيد پاكت مربـوط  تام االختيارنماينده د شد. ضمناً حضور خواه

   . به شركت در مناقصه آزاد مي باشد
  : حضور شركت كنندگان با معرفي نامه بالمانع بوده و شركت سيمان ايالم در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. ٩-٣

    

  : يا تصحيح اسناد و مدارك مناقصه تغيير - ١٠ 
الزم است پيشنهاد دهنده به دقت اسناد و مدارك مناقصه را بررسي كرده و كامالً از كليه شرايط و موضوعاتي كه مي توانـد 

يا گاه پيشنهاد دهنده اي اختاللي در اسناد مالحظه كند هاي آن موثر باشد اطالع يابد. هربه هر صورت در كار و يا در هزينه 
متوجه از قلم افتادن مشخصات و يا اسناد ديگري گردد يا در مورد معاني آنها دچار ترديد گردد فوراً دبير كميسيون معامالت 

  . را كتباً مطلع نموده و قبل از تسليم پيشنهاد توضيح كتبي شركت را دريافت دارد ايالمشركت سيمان 
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  : نظر در دعوتنامه و اسناد مناقصهتجديد -١١
يك از شركت كنندگان در مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات يا سـاير مـدارك مناقصـه ابهـامي داشـته  هر

، مراتب را كتباً به دبير كميسـيون معـامالت  ) روز پس از دريافت اسناد و مدارك مناقصه٢باشند بايستي ظرف مدت دو (
، اضـافه يـا حـذف  نظربنمايند. هر نوع توضيح يا تجديـد ياطالع دهند و تقاضاي دريافت توضيح كتب ايالمشركت سيمان 

مطلبي به مدارك مناقصه از طريق رسمي انجام و طي نامه اي به دعوت شدگان اعالم مي گردد. اين ضمائم جـزء مـدارك 
زم نظر در مشخصات يا مدارك را قبل از انقضاي مهلت ال، اصالح و تجديد مناقصه منظور خواهد گرديد. شركت حق تغيير

جهت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق طي الحاقيـه بـراي كليـه 
تسـليم شـده باشـد  پيشنهاد دهندگان در مناقصه ارسال خواهد شد و چنانچه پيشـنهادي قبـل از ارسـال الحاقيـه مزبـور

نظر يـا ، چنانچه اين تجديد انجام تغييرات و اصالحات الزم بنمايدمنظور ه پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا ب
توانـد بـا  اينصورت آخرين روز دريافت پيشـنهادها مـي اصالح مستلزم تغيير مقادير يا قيمت پيشنهادي يا هر دو باشد در

كـافي بـراي فرصـت  نحويكه پيشنهاد دهندگانه به تعويق افتد ب ايالماعالم كتبي دبير كميسيون معامالت شركت سيمان 
  . نظر داشته باشنداعمال اصالحات و تجديد

  

  : قبول يا رد پيشنهاد -١٢
  . در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها بدون آنكه احتياج به ذكر داليلي باشد مختار است كارفرما

  

  : ساير شرايط -١٣
ظـرف مـدت يـك هفتـه پـس از انعقـاد  : شركتي كه به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد موظف است حداكثر ١٣-١

در خصـوص  )تعهدنامه محضـرينامه از دفاتر اسناد رسمي (اقراراخذ قرارداد و قبل از شروع بكار نسبت به تنظيم و 
  عهده دار بودن كليه مسئوليتهاي مدني و قضائي پرسنل بكارگيري شده در اين قرارداد اقدام نمايد .

  مه و ماليات مترتب بر قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد .: پرداخت كسور قانوني شامل بي ١٣-٢
: پيشنهاد دهنده مي بايست در تاريخهاي اعالم شده با هماهنگي قبلي از محلهاي انجام كار بازديد به عمل آورده تا  ١٣-٣

مورد پذيرش  پيشنهاد با واقعيت تطبيق داشته باشد. در هر صورت هرگونه اظهار بي اطالعي از شرايط كاري موجود
  نخواهد بود . 

  
 كارفرما

  )شركت سهامي عام (سيمان ايالم 

  )رضا ساراني (مديرعامل حميد

  )هنعمتيان (عضو هيئت مدير محمود

  

  

  يد مي باشدأيشرايط فوق مورد ت

  نام و نام خانوادگي ......................

  ........................................... تاريخ

  مهر شركت و امضاء صاحبان امضاء


