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 1فرم شماره 

 97 –240–ب  –مناقصه  الف  دستورالعمل و شرایط

 . وستیپجدول صفحه حجم کار  کیطبق  شرکت یعمران يخدمات خودرویی طرح ها نیأمت موضوع مناقصه :

 شـــرایــط منـاقصـــه   :-1
ن وقت اداري روز  سه شنبه  لغایت پایا 05/04/1397صبح روز  سه شنبه مورخ  8ساعت می توانند شرکت در مناقصه داوطلبان 

بانک ملی شعبه  2170094437006ریال (سیصدو پنجاه هزار ریال) به شماره حساب  350ر000با واریز مبلغ  12/04/97مورخ 
یران به آدرس ابنام تمرکز وجوه درآمد متفرقه خزانه معین استان گیالن و مراجعه به سامانه ستاد رشت

www.setadiran.ir .براي دانلود اسناد مناقصه اقدام نمایند 
تکمیل و ضمن بارگزاري کلیه اسناد مناقصه در بر اساس ضوابط سامانه ستادایران مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را        

و  نسبت به اقدام نموده  23/04/1397نبه مورخ ) روز ش15:15سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در تا پایان وقت اداري (سامانه 
(اصل ضمانت نامه بانکی)  نیز در مهلت مقرر تعین شده به دبیرخانه حراست شرکت سهامی و مهر شده الف  ارسال پاکت الك

ر د ،شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن اقدام و رسید دریافت دارند -بلوار امام خمینی-آب منطقه اي گیالن واقع در رشت
صورتی که پاکت الف از طریق پست ارسال گردد و تحویل آن به دبیرخانه بعد از ساعت مقرر باشد آب منطقه اي گیالن 

در  24/04/97شنبه مورخ یکصبح روز  10پیشنهادهاي واصله راس ساعت  هیچگونه تعهدي در قبال تأخیر احتمالی ندارد. 
نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها با کمیسیون مناقصه بازگشایی می گردد. حضور یک نفر 

 ارایه معرفی نامه مجاز می باشد.
است که حسب مورد در داخل یکی از سه  6و  5و  4 و 3 ـ منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهاي2

 پاکت (الف) و (ب) و (ج) قرار داده می شوند  .
اسناد و مدارك مناقصه باید بر اساس شرایط مناقصه و سایر دستورالعملها و مقررات سامانه ستادایران تکمیل و تنظیم گردیده  ـ3

 و همراه سایر مدارك درخواستی در پاکتهاي (الف) ، (ب) و (ج)  در سامانه مذکور بارگذاري گردد.

 عبارتنـد از  :مدارك و اسنادي که باید در پاکت الف قرار داده شود ـ 4

ریال ( دویست و چهل و یک میلیون و 241،157،557مبلغ نامه بانکی به به صورت ضمانت  "منحصراتضمین شرکت در مناقصه 
که باید به نفع کارفرما طبق فرم پیوست اسناد مناقصه ( ضمانتنامه بوده  یکصد و پنجاه و هفت هزار و پانصدو پنجاه و هفت ریال)

با مدت اعتبار حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد که براي یک دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید  شرکت در مناقصه )
باشد، ارایه گردد. الزم به ذکر است مشخصات الزم جهت دریافت ضمانتنامه شامل کد اقتصادي شرکت آب منطقه اي گیالن 

 می باشد. 1711و شماره ثبت  10720143757ت و شناسه ملی شرک  4188866789 و کد پستی  411356488953

http://www.setadiran.ir/
http://www.setadiran.ir/
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 شماره: 

 پیوست:

اساس درصدي از خالص برآورد اولیه مناقصه (درصد سهم مناقصه بر* الزم به توضیح است تضمین شرکت در 
 رانندگان) بدون احتساب بیمه ، سود ، هزینه مدیریت و . . . محاسبه شده است.

 مدارکی که باید در پاکت ب قرار داده شود :ـ اسنادو 5

 )  1شرایط مناقصه مهر و امضاء شده ( فرم شماره  -1-5
برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مهر و امضاء شده ( فرم  -2-5

 )  2شماره 
 ) 4نمونه قرارداد مهر و امضاء شده ( فرم شماره  -3-5
 ایان قبلی ( ترجیحاً دو یا سه مورد ) با شرح رضایت نامه از کارفرم -4-5
را از  1397شرکت کنندگان می بایست شرکت هاي خدماتی ثبت شده اي باشند که مجوز انجام امور حمل و نقل مربوط به سال  -5-5

کت ، اساسنامه شرکت ، آخرین دارا باشند ، ارائه کپی برابر با اصل شده آگهی ثبت شر و رفاه اجتماعی استان گیالن کار اداره کل تعاون ،
 تغییرات در روزنامه رسمی کشور، شماره حساب بانکی و همچنین موارد زیر الزامی است. 

 کد اقتصادي  - 5 -1-5
 کد شناسه ملی شرکت - 5 -2-5
 تصویر کارت ملی صاحبان امضاي مجاز شرکت – 5 -3-5
 گواهی امضاء مجاز - 5 -4-5
 کد پستی  – 5 -5-5

 داده شود عبارتنـد از  : پاکت (ج)  قرار مدارکی که باید دراسناد و ـ 6

 ) 3تکمیل شده باشد ( فرم شماره  3برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم شماره  – 1-6
تعیین  می باشد ، ضمناً  که جزء الینفک قرارداد میباشد الزامی 3 یک صفحه حجم کار پیوست فرم شمارهارائه آنالیز قیمت طبق  -2-6
 رنده مناقصه بر اساس قیمت کل خواهد بود.ب

در صورت برابر شدن قیمتهاي پیشنهادي ، آن پیشنهاد دهنده اي که درصد سهم دریافتی خود از صورت وضعیت ها (مندرج در  -3-6
 پیوست فرم پیشنهاد قیمت) را کمتر اعالم نماید ، برنده مناقصه خواهد بود.  

ذکر شده بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن  6و  5و  4و  3و مدارك مناقصه را که در بندهاي  ـ پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد7
 تکمیل، مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید

قلم خوردگی نداشته ـ پیشنهادهاي مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و  8
باشد، درصورت وجود خدشه یا نقص در اسناد مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و خالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی ، 

 آن پیشنهاد مردود اعالم شده و عیناً به پیشنهاددهنده مستـرد می شود (ارائه فرم تکمیل شده حجم کار الزامی است ) 
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 شماره: 

 پیوست:

ز شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا یک هفته قبل از پایان مدت ـ هر یک ا9
 مقرر تحویل پاکات مناقصه ، مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطالع داده و تقاضاي توضیح کتبی نماید . 

فه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوي دستگاه مناقصه ـ هرگونه توضیح یا تجدیدنظر، حذف ویا اضا10
 گزار اعالم و جزء اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد .  

اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهاد براي خود محفوظ می دارد  ـ مناقصه گزار حق تغییر،11
و اگر چنین موردي پیش آید مراتب به پیشنهاددهندگان ابالغ می شود  در صورتی که پیشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده 

د آن را بنماید ، از آنجا که ممکن است تجدیدنظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم باشد ، پیشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استردا
می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان  تغییر در قیمت گردد ، در این صورت دستگاه مناقصه گزار

 و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشند. به تعویق اندازد به نحوي که آنان فرصت کافی براي اصالح
ـ برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما (دستگاه مناقصه گزار) به او ، با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس 12

د در غیر اینصورت سپرده شرکت در مناقصه قیمت پیشنهادي خود و قبول انجام کلیه موارد دیگر اسناد مناقصه به انعقاد قرارداد مبادرت نمای
  .او بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت

اعالم  حاضر به انعقاد قرارداد نشود، نفر دوم به عنوان برنده مناقصه12درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده در بند  -13
روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، سپرده او جهت شرکت در مناقصه به نفع دستگاه  7شده وچنانچه او نیز از تاریخ ابالغ کارفرما طی مدت 

 مناقصه گزار ضبط و وصول می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
  .ات بعدي مسترد خواهد شدـ پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، سپرده شرکت در مناقصه نفر14
 عهده برنده مناقصه میباشد. هاي مربوط به مناقصه بر آگهی هزینه چاپ -15
 ـ برگ پیشنهاد قیمت بصورت قیمت واحد و جمع کل مهر و امضاء گردد . 16
 کننده رسیده باشد. ـ کلیه صفحات مربوط به اسناد و مدارك مناقصه که در پاکات قرارداده می شود باید به مهر و امضاء شرکت17
   .پیمانکار تحت هیچ عنوان نمی تواند تاریخ اجراي کار را به دریافت پیش پرداخت منوط نماید -18
 .سپرده نفر دوم تا قبل از انعقاد قرارداد با نفر اول عودت داده نمی شود -19
 .می گردد  ام تعهدات مسترد% تضمین انج10تضمین شرکت در مناقصه پس از عقد و مبادله قرارداد و ارائه  -20
  .سال تمام می باشد 55حداکثر سن براي رانندگان به کار گرفته شده   - 21
به منزله اخطار کارفرما بوده و در اسرع وقت باید مشکل شرکت  هرگونه اخطار کتبی از سوي سرپرست نقلیه و ماشین آالت - 22

 مربوطه مرتفع گردد. 
ده از سوي پیمانکار منوط موافقت نماینده کارفرما بوده و همچنین تغییر راننده بدون هماهنگی با پذیرش رانندگان معرفی ش  - 23

 نماینده کارفرما امکان پذیر نمی باشد. 
و براي  معتبر بوده روز 180قیمت پیشنهادي ارائه شده توسط مناقصه گران باید پس از  آخرین موعد تسلیم پیشنهادات به مدت  - 24

 .بل تمدید باشدیک دوره قا
و .... را لحاظ  )1398(دستمزد سال  انهیسال مناقصه گران می بایست در قیمت پیشنهادي خود هزینه هاي تورم ، افزایش قیمت -25

 نماید . 
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 اقرار نـامـه

 

....... بـه شـماره شناسـنامه ................ صــادره از ................    اینجانـب  ...........................................  فــرزند ..........................  
.......... بـا  علـم  و   دارنده شماره ملی ............................ به عنوان مـدیر عامـل/............................. شـرکت..........................   

 نیتـأم  بـا موضـوع   97 –240 –ب  –در معـامالت دولتـی در مناقصـه الـف     اطالع از قانون منع مداخله کارمندان دولت 
 شرکت می نمایـم . یعمران يخدمات خودرویی طرح ها

 

 

 :نام و نام خانوادگی                                                                                                                                  

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                    
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 3فرم شماره 

 

 تـاد قیمـرگ پیشنهـب

 به : شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن
 

بـا موضـوع    97 –240–ب  –این شرکت ضمن مطالعه کامل و قبول کلیه اسناد ، مدارك ، ضوابط و شرایط مناقصه الف  
ي خود را به شـرح ذیـل اعـالم  مـی دارد :    ، بدینوسیله قیمت پیشنهاد شرکت یعمران يخدمات خودرویی طرح ها نیتأم

       

 

 
 : دقیق پستی آدرس

 کد پستی:   
 ،        کد اقتصادي :                    ،          شناسه ملی :               شماره ثبت :                    

 ،          فکس :               ن ثابت :                     تلف
 ه :تلفن همرا

 باشد.    یم یالزام قیمت شنهادیپ خی* تبصره : درج تار
 

 نام و نام خانوادگی :                                                                                           

 امضاء مجاز شرکتمهر و                                                                                  

 

 ارزش  مالیات بر بدون احتساب مبلغ پیشنهادي

 صفحه آحاد بهاء پیوست براي  یکبرابر   افزوده 

 یکسال شمسی (ریال)   

 به حروف به عدد
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