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شرایط عمومی شرکت در مناقصه
شهرداری ميناب ( که از اين پس در اين اسناد کارفرما ناميده می شود ) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی نسبت به انتخااب پيمانااار
جهت انجام عمليات ساخت و تاميل پرديس سينمايی اميد ميناب واقع در ميناب  ،بلوار ابن سينا – جنب پارک ملت  ،بر اساا

واواب

شهرسازی شهرداری ميناب اقدام نمايد  .لذا بدينوسيله از کليه اشخاص حقوقی که دارای رتبه بندی از سازمان برنامه ريایی مای باشاند
دعوت می شود با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شرکت نمايند .
 -)1موضوع مناقصه :
موووع مناقصه عبارت است از انجام عمليات ساخت و تاميل ساختمان پرديس سينمايی اميد شهر ميناب واقاع در مينااب  ،بلاوار ابان
سينا – جنب پارک ملت
 -)2تعهد شهرداری میناب :
تحويل زمين به مساحت  0111مترمربع و نقشه های تفصيلی پروژه
 -)3تعهد پیمانکار :
ساخت و تاميل پروژه برابر نقشه های سازه  ،معماری  ،تأسيسات ماانيای و برقی  ( .الزم به ذکر است کاه تعهادات پيمانااار در پاي
نويس قرارداد که پيوست اين اسناد می باشد و می بايستی تمامی صفحات آن به تأئيد و مهر و امضای شرکت کنندگان در مناقصاه برساد
آمده است  .و از ذکر مجدد آن در اين قسمت خودداری می گردد )
 -)4دستگاه نظارت  :واحد فنی و عمرانی شهرداری
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 -)5دستگاه مناقصه گذار  :شهرداری ميناب
 -)6مدت انجام کار  5 :ماه از زمان تحويل زمين برابر صورتمجلس
 -)7محل انجام کار  :ميناب  ،بلوار ابن سينا – جنب پارک ملت

 -)1تسلیم پیشنهادها :
شرکت کنندگان در مناقصه می بايست جهت بارگذاری اسناد ،مدارک و پيشنهادات خود (پاکات الف  ،ب و ج) در سامانه تدارکات الاترونيای دولات
(ستاد) به آدر

 www.setadiran.irمراجعه نموده و نسبت به تاميل تمامی مراحل ثبت نام اقدام نمايند.

 -)91سپرده یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه :
-)0-01مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  9/753/856/952ريال می باشد که می بايست به يای از صورتهای مشروحه ذيل همراه باا اساناد
مناقصه در پاکت (الف) در سامانه ستاد بارگیاری گردد .
الف) -رسيد بانای مبنی بر واريی وجه با شراي فوق به حساب سپرده  1019287295117به نام سپرده شهرداری ميناب نید بانک صادرات
ب) -ومانت نامه بانای از يای از بانک های ايران به نفع شهرداری ميناب
 مدت اعتبار تضمين های فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ برگیاری مناقصه بوده و حداقل برای سه ماه ديگر قابل تمديد باشد. به پيشنهادهای فاقد سپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتر از ميیان مقرر  ،چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهادشد .
 -)9-01تضمين شرکت در مناقصه به منظور حصول اطمينان از حسن اجرای مفاد پيشنهاد شرکت در مناقصه و اجرای تعهداتی است کاه
پيشنهاد دهنده در مورد امضای قرارداد متعهد شده است .
 -)7-01سپرده يا ومانت نامه شرکت در مناقصه پيشنهاد دهندگانی که پيشنهاد آنها در مرتبه دوم و سوم قارار گيارد نيای تاا امضاای
قرارداد نگهداری خواهد شد و پس از امضای قرارداد توس برنده مناقصه  ،ومانت نامه آزاد و يا سپرده مسترد خواهد شد .
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 -)99ضمانت نامه انجام تعهدات :
پيشنهاد دهنده با امضای قرارداد بايد مطابق شراي مندرج در اسناد مناقصه جهت تضمين انجام تعهدات ،وامانت ناماه معتبار و ماورد
قبول کارفرما مطابق  %01مبلغ کل قرارداد را از يای از بانک های ايران تحصيل و به کارفرما تسليم نمايد .
 -)91تضمین های دیگر :
به منظور حسن انجام کار موووع قرارداد پس از إرائه هر صورت ووعيت از سوی پيماناار مبلغ  %01به عنوان حسن انجام کاار کسار مای
گردد و پس از پايان دوره تضمين به پيماناار مسترد خواهد شد .
 -)99الحاقیه ها و اصالحات :
 -)0-07هريک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات اسناد مناقصه سؤالی داشته باشند مای توانناد از
واحد فنی و اجرايی شهرداری تقاوای توويح نمايد .
 -)9-07کارفرما می تواند در هر موقع که بخواهد تا سه روز قبل از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها نسبت به شراي مناقصاه  ،نقشاه
ها و مشخصات فنی با ارسال الحاقيه هايی تجديد نظر نمايد و در اين صورت الحاقيه ها جیء الينفک اسناد مناقصه محسوب خواهند شد .
 -)7-07چنانچه پيشنهادی قبل از ارسال الحاقيه (ها) تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاوای استرداد آن را به منظور انجاام
تغييرات و اصالحات الزم بنمايد و چنانچه اين تجديد نظر يا اصالح مستلیم تغيير مقادير با قيمت پيشنهادی يا هر دو باشد در اين صورت
کارفرما می تواند با اعالم کتبی آخرين روز دريافت پيشنهادها را به تعويق اندازد به نحوی که پيشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اعمال
اصالحات و تجديد نظر داشته باشند .
 -)94تعیین برنده مناقصه :
برنده مناقصه بر م بنای کل قيمت پيشنهادی که اين قيمت حاصل جمع ريالی کليه آيتم ها توس مناقصه گر و با توجه به شراي منادرج
در اسناد مناقصه تعيين خواهد شد .
 -)95امضای پیشنهادها :
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پيشنهاددهندگان بايد کليه اوراق پيشنهادی را بوسيله امضای مجاز خود امضاء و مهر نمايند و کليه اسناد مناقصه را که در سامانه تدارکات
الاترونيای دولت (ستاد) به آدر

 www.setadiran.irدريافت می دارند بدون تغيير يا حذف قسمتی از آنها وميمه پيشنهاد خود نموده

و در سام انه مذکور بارگیاری نمايند  .در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضای پيشنهاد دهنده نرسيده باشاد تساليم
پيشنهاد به منیله قبول تمام شراي اسناد مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد  .چنانچه تمامی اسناد إرائه شده فاقد مهار و
امضاء باشد در اين صورت پيشنهاد مردود تلقی می گردد .
 -96صراحت پیشنهادات
پيشنهادها بايد صريحا وبدون قيد وشرط تهيه ودر سامانه تدارکات الاترونيای دولت (ستاد) به آدر

 www.setadiran.irبارگیاری گردد

و به پيشنهادهای مبهم ومشروط وفاقد امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد .همچنين به پيشنهادهائی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود
مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-97تغییر در مقادیر عملیات اجرایی
کارفرما می تواند عمليات موووع قرارداد را تا ميیان  95درصد مبلغ کل پيمان افیاي

يا کاه

دهد که با شراي

ذيل قابل اجرا می

باشد:
) 0چنانچه تغييرات در پروژه منجر به کاه

يا افیاي

سطح پروژه گردد به نسبت مقادير هر يک از آيتم ها قرارداد قابل تغيير می باشد .

)9چنانچه تغييرات در پروژه موجبات تغييرات در سطح پروژه را نداشته ولی در کيفيت وکميت مصالح ومشخصات فنی پروژه موثر باشد
کاه

ويا افیاي

اين هیينه براسا

فهرست بهاء ابنيه سال  0722وبا اعمال ورايب باال سری و منطقه ای وبدون منظور نمودن هيچگونه

تعديلی محاسبه شده ميگردد.
-91بازدید از محل کار
پيشنهاد دهنده می بايست از محل اجرای پروژه بازديد به عمل آورد وسپس مبادرت به ارائه پيشنهاد قيمت نمايد.
دستور العمل به پيشنهاد دهندگان
-0ارسال پيشنهادها در سامانه تدارکات الاترونيای دولت (ستاد) به آدر

www.setadiran.ir

)0-0پاکتهای محتوی پيشنهاد بايد در سامانه تدارکات الاترونيای دولت (ستاد) به آدر

 www.setadiran.irبارگیاری گردد .
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) 0-9در پايان بارگیاری پيشنهاد بايد رسيد با قيد تاريخ کامل وصول (ساعت،روز،ماه و سال) اخذ گردد.
-9طرز إرائه پيشنهادها
)9-0کليه اسناد منقاصه وهمچنين نقشه های پروژه پس از مهر وامضاء کليه صفحات آن به همراه تصوير اساسنامه آگهی آخرين تغييرات
شرکت ،تصوير کارت ملی صاحبان امضای مجاز (براسا

آخرين تغييرات اساسنامه) در در سامانه تدارکات الاترونيای دولت (ستاد) به آدر

 www.setadiran.irبارگیاری گردد.
)9-9برگ پيشنهاد قيمت مطابق فرم پيوست اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الاترونيای دولت (ستاد) به آدر

www.setadiran.ir

بارگیاری گردد.
 ) 9-7سه پاکت فوق در يک پاکت يا يک بسته بندی الک ومهر شده قرا گيرد که در پشت آن شماره مناقصه وعنوان مناقصه ونام ونشانی
وشماره تلفن پيشنهاد دهند درج شده باشد.
) 9-9پيشنهاد دهنده بايد قيمت پيشنهادی خود را برای اجرای عمليات موووع مناقصه براسا

جداول قيمت مربوط وبه شرح مندرج

دراين دستور العمل تعيين نمايد.
)9-5در مواردی که در اسناد مناقصه الزم دانسته شده باشد مبالغ تعيين شده در پيشنهادها بايد به حروف و ارقام مشخص گردند.
) 9-8در صورت مشاهده اختالف بين مبالغ تعيين شده به حروف ومبالغ تعيين شده به ارقام مبالغ تعيين شده به حروف معتبر خواهند
بود .در صورتياه در جلسه کميسيون مناقصه اينگونه اشتباه محاسبات مشخص نگردد وبرنده مناقصه هم اعالم گردد دراين صورت
پيمانااری که بعنوان برنده مناقصه شناخته شده حق هيچگونه ادعا يا اعتراض نسبت به طرح موووع فوق نخواهد داشت ومی بايست
پيشنهاد را براسا

قيمت صحيح اصالح نمايد.

 ) 9-3چنانچه برنده مناقصه براسا
قيمت پيشنهادي

فرم پيشنهاد ارائه شده در جلسه کميسيون مناقصه مشخص وتعيين گردد وبعدا ادعا نمايد که در

اشتباه محاسبه وجود دارد و با اصالح آن مبلغ پيشنهادی برنده مناقصه قرار می گيرد ادعای او مسموع وقابل طرح

نخواهد بود.
)9-6قيمتهای پيشنهادی ثابت بوده هيچگونه ما به التفاوت وتعديل ديگری تعلق نمی گيرد.
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 ) 9-2در صورتياه در متن پيشنهادها قلم خوردگی يا تراشيدگی يا پاک شدگی باشد بايد محل آن به امضاء پيشنهاد دهنده برسد در غير
اينصورت پيشنهاد ناقص ومردود تلقی خواهد شد.
) 9-01پيشنهادها بايد طبق فرم پيشنهاد وساير اسناد مناقصه بدون هيچگونه تغييری تهيه شوند ومنضم به کليه توويحات واسناد الزم
باشد.
)9-00پيشنهاد دهنده بايد مناسبترين قيمت ممان را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد.
) 9-09کليه صفحات واوراق اسناد مناقصه بايد با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت پيشنهاد دهنده برسد وممهور شود وچنانچه قسمتی
از آنها سهوا مهر وامضا نشده باشد در اينصورت اينگونه مدارک مهر وامضا شده ومورد تاييد پيشنهاد دهنده تلقی می گردد ليان چنانچه
تمامی اسناد ارائه شده فاقد مهر وامضا باشد دراين صورت پيشنهاد مردود تلقی واسناد به نماينده مربوطه مسترد می گردد.
-7ووع پيشنهادها وامضای آن
) 7-0هر پيشنهاد بايد شامل نام و نام خانوادگی ،محل ساونت ومحل اقامت قانونی شخص يا اشخاص حقوقی که پيشنهاد را تسليم می
نمايند باشد وبايد بوسيله پيشنهاد دهنده با امضای معمولی او امضا شود پيشنهادهايی که بوسيله شرکتها داده می شود بايد متضمن
اطالعات کامل در مورد نام کليه شرکاء ونام کسانياه اختيار امضا اسناد تعهد آور پيمان ها را دارند بوده وبايد به وسيله صاحبان امضاء
مجاز شرکت امضاء شود ويا در صورتياه نماينده ای از طرف آنان اختيار امضاء داشته باشد وکالتنامه واختيار نامه الزم ويک نسخه
فتوکپی مصدق اساسنامه وآخرين تغييرات شرکت دراين باره پيوست شده باشد.
 )7-9امضای زير اسناد مناقصه به منیله قبول کليه مفاد آنها تلقی خواهد شد.
)7-7اسنادی که ووع پيشنهاد دهندگان را ارائه می نمايند بايد بصورت رسمی تنظيم شده و به همراه وکالتنامه واسناد مربوط ديگر که
مشخص نمايند چه اشخاصی مستقيما مسئول اجرای صحيح قرارداد بوده و می توانند از طرف پيشنهاد دهنده رسيدها ،پيمان ها واسناد
تعهد آور ديگر را امضا نمايندباشند.
) 7-9ارائه گواهی امضاء دارنده صاحب امضاء مجاز از سوی دفترخانه اسناد رسمی به همراه اسناد مناقصه الیامی است.
-9تفسيريا تصحيح اسناد ومدارک قرارداد
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پيشنهاد دهنده می بايست به دقت اسناد ومدارک قرارداد را بررسی کرده وکامال از کليه شراي وموووعاتی که می تواند به هر صورت در
کار ودر هیينه موثر باشد اطالع حاصل نمايد .هرگاه پيشنهاد دهنده ای اختالفی در اسناد مالحظه کرد يا متوجه از قلم افتادگی
مشخصات يا اسناد ديگری شود يا در مورد معانی آنها دچار ترديد شود بايد فورا کارفرما را کتبا مطلع نموده وقبل از تسليم پيشنهاد کتبا
توويح او را دريافت نمايد.
-5ناات مهم در تعيين برنده مناقصه
برنده مناقصه برمبنای کل قيمت پيشنهادی وبا توجه به شراي مندرج در اسناد مناقصه ولحاظ موارد زير تعيين خواهد شد.
) 5-0در تعيين برنده مناقصه توجه فوق العاده ای به صالحيت پيشنهاد دهنده وتجربه او در اجرای کارهای مشابه واعتبار مالی وتشايالت
تحت نظر او و همچنين تضميناتی که بوسيله پيشنهاد دهنده داده شده مبذول خواهد شد.
-8اعطای پيمان وفسخ آن
کارفرما حق اعطای پيمان به هر پيشنهاد دهنده ای که پيشنهاد او را بيشتر با اهداف خود منطبق می يابد دارد .در صورتياه برنده اول
مناقصه از قبول کار خود داری کند وجه الضمان شرکت در مناقصه وی به نفع کارفرما وب ونامبرده وظيفه ومسئوليت ديگری در قبال
کارفرما نخواهد داشت وکارفرما مجاز به اعطای پيمان با نفر دوم (طبق مقررات ) می باشد.
در هر صورت برنده مناقصه بايد ظرف مدت حداکثر هف ت روز از تاريخ اعالم کارفرما نسبت به انعقاد وامضاء وتحويل ومانت نامه انجام
تعهدات اقدام نمايد .ومانتنامه شرکت در مناقصه يا وجه سپرده شده از اين بابت تا تاريخ امضای قرارداد وتسليم ومانتنامه انجام
تعهدات توس کارفرما نگهداری ودر صورت لیوم به هیينه برنده مناق صه تمديد خواهد شد ،امتناع برنده مناقصه يا تاخير غير موجه او در
امضای قرارداد يا تسليم ومانتنامه انجام تعهدات ،به کارفرما حق می دهد که وجوه مربوط به ومانتنامه يا سپرده شرکت در مناقصه را به
نفع خود وب نمايد در چنين شرايطی مراتب به پيشنهاد دهنده دوم ابالغ می شود چنانچه اين پيشنهاد دهنده نيی نتواند به تعهدات
خود عمل نمايد ومانتنامه يا سپرده شرکت در مناقصه او نيی عينا به شرح باال توس

کارفرما وب

خواهد شد.و به نفر سوم مراجعه

خواهد شد و در صورت امتناع نفر سوم نيی به مانند نفرات اول ودوم رفتار خواهد شد ومناقصه تجديد خواهد گرديد
-3شراي ويژه مناقصه:
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) 3-0هيچگونه وجه نقدی بابت ساخت پروژه به پيماناار پرداخت نمی گردد بلاه به حساب معرفی شده از طرف شرکت واريی خواهد شد .
 )3-9پيماناار موظف است نسبت به رعايت وواب شهرداری ميناب اقدام نمايد .در صورت عدم رعايت موارد مذکور کارفرما هيچ گونه
مسئوليتی در قبال اين مسئله نخواهد داشت وپيماناارمی بايست کليه هیينه های مربوطه و تخلفات را پرداخت نمايد.
 ) 3-7ده درصدهای کسر شده از هر صورت ووعيت پيماناارنید شهرداری باقی می ماند که پس از تحويل قطعی که زمان آن يک سال می
باشد آزاد می گردد.
 ) 3-9هر گونه واگذاری توس پيماناار بايد باهماهنگی کارفرما صورت پذيرد .پيشنهاد دهنده موظف است زيان احتمالی ناشی از بحران
اقتصادی را در قيمت پيشنهادی خود در نظر گيرد چرا که بعد از عقد قرارداد هيچگونه ادعايی درخصوص تغيير قيمتها مسموع نخواهد
بود.

-6امضای قرارداد
برنده مناقصه بايد ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاريخ اعالم کارفرما نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد وتحويل ومانت نامه انجام تعهدات
اقدام نمايد .ومانتنامه شرکت در مناقصه يا وجه سپرده شده از اين بابت تا تاريخ امضای قرارداد وتسليم ومانتنامه حسن انجام تعهدات
توس کارفرما نگهداری ودر صورت لیوم به هیينه برنده مناقصه تمديد خواهد شد.
امتناع برنده مناقصه يا تاخير غير موجه او در امضای قرار داد يا تسليم ومانتنامه حسن انجام تعهدات  ،به کارفرما حق می دهد که
وجوه مربوط به ومانتنامه شرکت در مناقصه را به نفع خود وب نمايد در چنين شرايطی مراتب به پيشنهاد دهنده دوم ابالغ می شود
چنانچه اين پيشنهاد دهنده نيی نتواند به تعهدات خود عمل نمايد ومانتنامه يا سپرده شرکت در مناقصه او نيی عينا به شرح باال توس
کارفرما وب خواهد شد.
-2قيمتها
قيمت پيشنهادی بايد براسا

برگ پيشنهاد قيمت که پيوست اسناد می باشد بصورت خوانا درج شود.

-01جداول زمانبندی
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تاريخ شروع عمليات ساختمانی از تاريخ تحويل محل جهت اجرای پروژه می باشد.
شرکت کنندگان در مناقصه ميبايست برنامه زمانبندی را تا سقف حداکثر 5ماه به صورت نرم افیار(به اختيار)پيوست اسناد مناقصه
نمايند.
برنده مناقصه متعهد ميگردد در صورت عدم رعايت برنامه زمانبندی به غير از موارد ناشی از حوادث قهری وفور

ماژور موارد جريمه

که در قرارداد لحاظ ميگردد را بپذيرد.
-00صالحيت پيشنهاد دهنده
پيشنهاد دهنده با تاميل اسناد مناقصه صالحيت خود را به لحاظ توانايی مالی ،فنی واجرايی برای انجام موووع قرارداد اعالم می دارد.
-09هیينه های پيشنهاد
کارفرما هيچ گونه هیينه ای را که پيشنهاد دهنده برای تهيه پيشنهاد خود متحمل آن شده است بازپرداخت نخواهد کرد.
-07سازش به زيان کارفرما
هرگاه در مناقصه ای وقوف حاصل شود که پيشنهاد دهندگانی به زيان کارفرما سازش کرده اند ومراتب به کارفرما گیارش شود و چنانچه
به تشخيص کارفرما اين امر صورت گرفته باشد مناقصه ابطال خواهد شد و حراست شهرداری گیارش امر را با ذکر نام پيشنهاد دهندگانی
که دراين جريان شرکت داشته اند به کميسيون عالی معامالت شهرداری ارسال خواهد نمود وبا متخلفين برابر قانون رفتار خواهد شد.
 -09ارجاع کارشرکت کننده پس از برنده شدن در مناقصه و وصول دستور کارفرما مبنی برعقد قرارداد،حق انتقال تعهدات را بدون
موافقت قبلی وکتبی کارفرما به شخص ويا اشخاص حقوقی يا حقيقی ديگر ندارد.
 -05جهل به موارد مندرج در اسناد مناقصه رافع مسئوليت از سوی شرکت کننده در مناقصه نخواهدبود وحق هر گونه ادعايی از وی سلب
می گردد.
-96تاخیرات غیرمجاز
چنانچه پيماناار در مدت تعيين شده در قرارداد به هر دليلی عمليات موووع قرارداد را به اتمام نرساند اگر تاخير تا يک ماه باشد کارفرما
محق به دريافت خسارت تاخير به ازای هر روز مبلغ  5/111/111ريال(پنج ميليون ريال) خواهد بود واگر مدت تاخير از يک ماه تا پنج ماه
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باشد به ازای هر روز تاخير مبلغ  01/111/111ريال (ده ميليون ريال) محاسبه ميگردد .وجرايم منظور شده در پايان کار از محل سپرده
واحدهای کسر شده پيماناار نید شهرداری برداشت وبه حساب شهرداری منظور ميگردد.
تاريخ:
نام و نام خانوادگی  ،سمت ،امضای مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:
کد ملی:
آدر

کامل:

کد پستی:
فاکس:

تلفن :

 -1فرمهای مناقصه
 )0-9قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی
تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ 0773/01/99
مربوط به مناقصه:
اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد می نمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان
دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه  0773نمی باشد و چنانچه خالف اين موووع به اثبات برسد کارفرما يا مناقصه گیار حق دارد که
پيشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمين شرکت در مناقصه را وب نمايد  .همچنين قبول و تاييد می گردد که هر گاه اين
پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود وبه عنوان پيماناار  ،پيمان مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل
مدت پيمان ( تا تحويل موقت ) به اثبات برسد يا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم
و ذينفع نمايد و يا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرار داد را فسخ و ومانت نامه انجام تعهدات پيماناار
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را وب و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تاخير اجرای کار را از اموال او اخذ نمايد تعيين ميیان خسارت وارده با تشخيص کارفرما
ميباشد.
اين پيشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حين اجرای پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون میبور
گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود
بديهی است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ومانت
نامه های مربوط را وب نمايد بلاه خسارات ناشی از فسخ پيمان و يا تاخير در اجرای کار را نيی بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد
دهنده وصول خواهد نمود.
مض افا اين پيشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق
مجازاتهای مربوطه می باشد.
تاريخ:
نام شرکت پيشنهاد دهنده:
نام و نام خانوادگی،سمت،امضای مجاز وتعهد آور ومهر پيشنهاد دهنده:

محتويات پاکت الف

 )9-9فرم ومانتنامه شرکت در مناقصه
در محل (×) نام پيماناار نوشته شود.
نمونه ومانتنامه شماره  -9شرکت در مناقصه
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نظر به ايناه(×)
مايل است در مناقصه مربوط به
شرکت نمايد .لذا اين بانک از (×)

( ريال) تعهد می

در مقابل شهرداری ميناب برای مبلغ

نمايد چنانچه شهرداری به اين بانک اطالع دهد که پيشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضای پيمان
ريال مرقوم را بمحض

مربوطه يا تسليم ومانتنامه حسن اجرای پيمان در مدت مقرر استنااف نموده است .مبلغ

دريافت اولين تقاوای کتبی بدون ايناه احتياجی به اثبات استنااف يا اقامه هيچگونه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامی از مجرای
اداری يا قضايی داشته باشد .بال درنگ در وجه شهرداری بپردازد.
اين تعهد تا آخر س اعت اداری روز

معتبر بوده و بنا به درخواست شهرداری برای مدتی که درخواست گردد قابل تمديد خواهد

بود و در صورتياه بانک نتواند يا نخواهد مدت اين تعهد را تمديد کند و يا (×)
موجبات تمديد را فراهم نسازد و بانک را موافق با تمديد ننمايد در اينصورت بانک متعهد است بدون ايناه احتياجی به
مطالبه مجدد باشد .مبلغ مرقوم فوق را در وجه يا حواله کرد شهرداری پرداخت کند.

بانک

)7-9فرم ومانتنامه حسن انجام تعهدات
در محل (*) عنوان پيماناار
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در محل(**)عنوان بانک
در محل(***)عنوان دستگاه اجرايی
درمحل(****)موووع قرارداد مورد نظر نوشته شود.
نمونه ومانتنامه شماره  -7کسور حسن انجام تعهدات
نظر به ايناه (*)

به نشانی:

به اين (**)

اطالع داده است که مقرر است مبلغ

ريال از طرف(***)

به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات قرار داد(****)
به(*)
ارائه شود ،از اين رو پس از پرداخت وجه میبور به حساب(*)
اين(**)
(**)

نید اين(*)
کتبا وقبل از اتقضای سر رسيد ومانتنامه به اين

متعهد است در صورتی که (***)
اطالع دهد که (*)

از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد يادشده تخلف ورزيده است  ،تا ميیان
(***)

ريال ،هر مبلغی را که

مطالبه کند ،به محض دريافت اولين تقاوای کتبی بدون ايناه نياز به مجوز قانونی و قضايی

داشته باشد بی درنگدر وجه يا حواله کرد(***)
بپردازد .مدت اعتبار اين ومانتنامه تا آخر وقت اداری روز

است و بنا به درخواست کتبی(***)

واصله تا قبل از پايان وقت اداری روز تعيين شده و برای مدتی که درخواست شود قابل تمديد می باشد و در صورتی که(**)
نتواند با نخواهد مدت اين ومانتنامه را قبل ار انقضای آن تمديد کند و يا(*)
فراهم نسازد (**)

را که حاور به تمديد نمايد(**)

موجب اين تمديد را
متعهد است بدون آناه

احتياجی به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله کرد(***)

پرداخت کند.
بانک
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شماره:

شهرداري ميناب

تاريخ:
پيوست:

محتويات پاکت ج
مناقصه شماره:
موووع :برگ پيشنهاد قيمت
موووع مناقصه :انجام عمليات ساخت و تاميل ساختمان پرديس سينمايی اميد شهر ميناب  ،واقع در ميناب – بلوار ابن سينا – جنب پارک
ملت
بدينوسيله اين شرکت اعالم می کند که اسناد مناقصه شامل دستورالعمل شرکت در مناقصه ،شراي پيمان ،نقشه ها ،مشخصات فنی
جدولها و الحاقيه های کارهای موووع مناقصه نام برده شده در باال را به دقت مطالعه ،بررسی و کنترل کرده و اطمينان حاصل نماوده کاه
مدارک نامبرده باال دارای اشتباه يا اشاالی نيست .بنابراين به اين وسيله پيشنهاد خود را برای اجرای موووع مناقصاه برابار مشخصاات
ابالغی از حوزه فنی و عمرانی را بر اسا  ...............درصاد کااه

/افیاي

/برابر -نسابت باه فهرسات ابنياه ساال  22باه مبلاغ کال

 .................................................................ريال
(به حروف  .................................................................................... :ريال ) اعالم می نمايم .
اين قيمت حاصل جمع ريالی کليه آيتم ها توس مناقصه گر که در پيوست اين برگه طبق جدول مشخص گرديده می باشد که شامل کليه
هیينه های مربوط به ساخت و تاميل ساختمان بطور کامل به همراه اجرای کليه تاسيسات مربوطه بر اسا

نقشه های ابالغی است.

در صورت قبول اين پيشنهاد اين شرکت ومانتنامه اجرای تعهدات مشخص شده را در موعد مقرر تسليم کرده و متعهد است که زودترين
زمان ممان پس از تاريخ آغاز ،پروژه را شروع کرده و طبق مدارک ياد شده در باال و در مدت حداکثر  5ماه کليه کارها را تاميل و تحويل
کارفرما نمايد .
مناقصه گذار در چار چوب آيين نامه مالی شهرداری ها  ،ملیم به پذيرش هيچ يک از پيشنهادهايی که دريافت کرده است از جمله
پيشنهاد با کمترين مبلغ ،نيست.ومنا مًناقصه گذار در رد و يا قبول هريک يا تمام پيشنهادها مختار است1و در اين صورت سپرده شرکت
در مناقصه توس شهرداری مسترد می گردد.
نام مناقصه گر( پيشنهاد دهنده)
نام و نام خانوادگی و عنوان امضاء کننده گان مجاز
امضای مجاز
مهرمناقصه گر
تاريخ
تذکر مهم  :مناقصه گر می بايستی برگ پيشنهاد قيمت را بهمراه وميمه آن به همراه جداول مربوطه که به مهر و امضاء صاحبين امضای
مجاز رسيده را از اسناد جدا کرده و در سامانه تدارکات الاترونيای دولت (ستاد) به آدر

 www.setadiran.irبارگیاری نمايد .
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شماره:

شهرداري ميناب

تاريخ:
پيوست:

(پاکت ج)
قرارداد شماره :
مناقصه شماره:
وميمه برگ پيشنهاد قيمت
مدت انجام قرارداد:
اطالعات مشروحه زير توس پيشنهاد دهندگان بايد ارائه گردد:
-0نام بانک  ...............................شماره حساب جاری ........................شعبه ........................که کارفرما مطالبات پيماناار را به آن واريی خواهد
نمود.
 -9چنانچه پيشنهاد دهنده بخواهد قسمت هائی از خدمات مورد قرارداد را به پيمانااران جیء واگذار نمايد بايد نام پيماناار جیء و حدود
خدمات محول شده را در زير مشخص و به اطالع شهرداری ميناب برساند تا پيماناار جیء انتخاب ،تائيد و جهت اقدام بعدی به پيماناار
معرفی گردد
تذکر:چنانچه پس از عقد قرارداد و در حين اجرای خدمات وقوف حاصل شود که پيماناار تمام يا قسمت عمده قرارداد خود را بدون
داشتن مجوز و بدون اطالع کارفرما به شخص حقيقی يا حقوقی ديگری واگذار کرده است  ،کارفرما حق دارد نسبت به وب تضمين انجام
تعهدات و خلع يد از پيماناار يا هر اقدام مقتضی ديگر عمل نمايد.
نام مناقصه گر( پيشنهاد دهنده)
نام و نام خانوادگی و عنوان امضاء کننده گان مجاز
امضای مجاز
مهرمناقصه گر
تاريخ
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شماره:

شهرداري ميناب

تاريخ:
پيوست:

(پاکت ج)
موارد و ناات مهم در رابطه با برگه ی پيشنهاد قيمت:
 -0برنده مناقصه بر مبنای کل قيمت پيشنهادی مناقصه گر که اين قيمت حاصل جمع ريالی کليه آيتم ها و امتياز فنی وبازرگانی وبا توجه
به شراي مندرج در اسناد مناقصه تعيين خواهد شد.
 -9چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمايم که:
 -0-9اسناد و مدارک قرارداد را بر اسا

مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداکثر

ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
 -9-9ظرف مدت مقرر در قرارداد ،شروع باار نمايم و کليه کارهای موووع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام
برسانم.
 -7تاييد می نمايم که کليه ومائم اسناد و مدارک مناقصه جیء الينفک اين پيشنهاد محسوب می شود.
 -9کارفرما در رد يک يا تمام پيشنهادات مختار بوده و مسئول پرداخت مخارج انجام شده بوسيله پيشنهاددهنده برای شرکت در مناقصه
نمی باشد .و متعهد به پرداخت کليه هیينه های برگذاری مناقصه نيی ميباشم.
 -5پيشنهادها از هر نظر برای مدت نودروز بعد از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهادها معتبر ميباشد.
 -8کليه پيشنهاددهندگان مالفند فرم پيشنهاد قيمت بهمراه جداول پيشنهاد قيمت اسناد مناقصه را بصورت دست نويس تاميل و
سپس مهر و امضاء نموده و از تنظيم و تايپ مجدد آن روی سر برگ شرکتهای خود امتناع نمايند.
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تاريخ:
پيوست:

 -3کليه هیينه های بيمه مسئوليت و تمام خطر پروژه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .برنده مناقصه موظف است نظارت مقيم و
تانسين آزمايشگاه که از سوی کارفرما معرفی ميشوند را تا سقف سه نفر به هیينه خود بيمه مسئوليت نمايد.
 -6تغييرات در نقشه حتی به صورت جیئی بايد با تاييد و دستور کار مستقيم از سوی شهرداری صورت پذيرد.
 -2افیاي

يا کاه

هیينه ها اعم از مصالح مصرفی  ،دستمید  ،تجهيیات  ،تاسيسات و ساير موارد تاثيری در قيمت پيشنهادی برنده

مناقصه نخواهد داشت و کارفرما هيچ امتيازی مبنی بر تغيير قيمت پيشنهادی برنده بعد از ابالغ بعنوان برنده مناقصه و عقد قرارداد
نخواهد داشت و پيشنهاد دهنده متعهد ميباشد کليه هیينه ها را برابر برنامه زمانبندی در نظر گرفته و سپس ارائه قيمت نمايد.
 -09کليه مصالح برابر نقشه ها می بايست از مصالح استاندارد و مرغوب و درجه يک باشد .خريد مصالح جهت انجام عمليات با توجه به
نقشه های معماری و تاسيسات ماانيای و برقی از حيث کيفيت ميبايست به تاييد نماينده معرفی شده از سوی کارفرما برسد.
 -07پيشنهاد دهنده موظف است قيمت پيشنهادی خود را جهت ساخت کل پروژه برابر کارشناسی های انجام شده هر آيتم که در اسناد
مناقصه منظور گرديده جیء به جیء و همچنين به صورت مجموع اعالم و مشخص نمايد .
 -09تجهيی کارگاه بر عهده پيماناار ميباشد و صرفا تامين کنتورآب  ،برق جهت ساخت بر عهده شهرداری ميباشد و لی پرداخت آبنمان
بر عهده پيماناار ميباشد.
 -05بديهی است پس از عقد قرارداد چنانچه به هر يک از داليل مندرج در ماده  98شراي عمومی پيمان نتوانم تعهدات خود را باه نحاو
مقتضی انجام دهم کارفرما مجاز به وب ومانت نامه و سپرده حسن انجام تعهدات و ساير اقدامات پي

بينی شاده در شاراي عماومی

پيمان خواهد بود .
 -27متعهد می شوم به محض ابالغ شهرداری مبنی بر قبول شدن پيشنهادات اينجانب ظرف مدت هفت روز ومانت ناماه حسان انجاام
تعهدات طبق ماده  99تبصره  9شراي عمومی پيمان به ماخذه  %01مبلغ پيمان تهيه و به شهرداری تسليم و بالفاصله قارارداد مربوطاه را
امضاء و برابر مدارک و زير نظر ناظر مربوطه شروع باار نمايم .
نام مناقصه گر( پيشنهاد دهنده)
نام و نام خانوادگی و عنوان امضاء کننده گان مجاز
امضای مجاز
مهرمناقصه گر
تاريخ
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