
 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان شرکت ................................
 

  

 اسناد مناقصه و پيش نویس قرارداد:

)ده هزار( تن کک نفتی کارخانه ذوب و ریخته گری  10000تامین و تحویل 

 مجتمع جهان فوالد سیرجانشرکت 
 

 

1 

 

 

 EN-10-20-50ه مناقصه شمار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان شرکت ................................
 

  

 اسناد مناقصه و پيش نویس قرارداد:

)ده هزار( تن کک نفتی کارخانه ذوب و ریخته گری  10000تامین و تحویل 

 مجتمع جهان فوالد سیرجانشرکت 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 اسناد منـاقـصه 

)ده هزار( تن کک نفتی کارخانه ذوب و ریخته گری  شرکت مجتمع جهان فوالد 10000تامین و تحویل  "

 سیرجان
" 

 

 فهرست:

 

 دستور العمل و شرایط مناقصه بخش اول: •

 قیمتبرگ پیشنهاد  بخش دوم: •

 های آنپیوستو نویس قرارداد خرید پیش بخش سوم: •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان شرکت ................................
 

  

 اسناد مناقصه و پيش نویس قرارداد:

)ده هزار( تن کک نفتی کارخانه ذوب و ریخته گری  10000تامین و تحویل 

 مجتمع جهان فوالد سیرجانشرکت 
 

 

3 

 

 بخش اول

 دستورالعمل و شرایط مناقصه

 

 :مقدمه

)ده هزار( تن کک 10000تامین و تحویل  "، نامیده میشود در نظر دارد "خریدار "و "مناقصه گزار"که من بعد  مجتمع جهان فوالد سیرجانشرکت 

 را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه به شرکتها و یا موسسات واجد صالحیت واگذار نماید.خود  "نفتی کارخانه ذوب و ریخته گری 
 

 معاملهاطالعات اولیه 

 :معاملهشرح مختصر  -1

)ده هزار( تن کک نفتی کارخانه ذوب 10000تامین و تحویل  "انجام کلیه اقدامات درخصوص "از عبارت است فروشنده شرح کار 

 "و ریخته گری  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
 تحویل محل -2

 مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.محل تحویل کاال انبار شرکت 

 کار یاجرامدت  -3

 .گرددتعیین می تقویمی روز150سفارش  ابالغ خیاز تار اقالم موضوع مناقصه  تامین و تحویل مدت

 

 هاتسلیم پیشنهاد تاریخ و محل -4

پیشنهادها بایستی پس از رعایت دقیق شرایط مندرج در این دستور العمل توسط پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی او ) 

 مورخ شنبه یک ظهر روز 00:14به همراه معرفی نامه از سوی مناقصه گر با مهر و امضاء مجاز شرکت ( حداکثر تا ساعت 

جنب گل فروشی  -روبروی اداره ارشاد -بلوار سیدجمال الدین اسد آبادیسیرجان، به نشانی:  80/30/0114

 تحویل و رسید اخذ گردد. کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجانواحد ساختمان نمای آلومینیومی 

، هیچ گونه توضیح یا پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی هاباید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از باز گشایی پیشنهاد هاپیشنهاد •

، ، مشروط، مبهمیی که ناخواناهاشد. به پیشنهاد پذیرفته نخواهد، خواه قبل از تعیین برنده مناقصه توسط مناقصه گزار و یا بعد از آن

 شود.میو مهر و امضا باشد، ترتیب اثر داده ن ن الکفاقد تضمین مقرر و بدو

قیمت پیشنهادی که مالک بررسی قرار خواهد گرفت مبلغی است که به وسیله مناقصه گر در برگه پیشنهاد قیمت به عنوان مبلغ کل  •

 شود.میبدون قلم خوردگی و با حروف نوشته 
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های مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی روحه، از جمله هزینههای کامل کارهای مشقیمت پیشنهادی مناقصه گر، شامل قیمت •

هایی است که ممکن است ها شامل تمام هزینه. هم چنین، این قیمتهای مشابه است که در این پیشنهاد دیده شده استو سایر هزینه

 هایی است که در اسناد مناقصه یا به طورها و تعهدتها، مسئولیدر جریان اجرای کارها برای آنها واقع شود و با در نظر گرفتن مخاطره

  .ردیگیآنها صورت م یشده و شرکت در مناقصه، بر مبنا انیب یضمن

در صورتی که پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود که آن شرکت در انجام محاسبات اشتباه نموده است، اعداد کمتر  تبصره:

مندرج در پیشنهاد وی مالک عمل قرار خواهد گرفت. بر این اساس در صورتی که پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود که جمع 

کاهش  ی واحد ارائه شده از عدد پیشنهادی بیشتر است قیمتهای واحد جهت رسیدن به عدد پیشنهادی متناسباًحاصلضرب مقادیر در قیمتها

 یابد. ضمنا اگر بهای هر آیتم با حاصلضرب مقدار در بهای واحد آن آیتم مغایرت داشته باشد، مالک محاسبه عدد کمتر خواهد بود.می

 

 

 اسناد مناقصه -5

ی هافرم، مشخصات فنی، قرارداد شرایطها، پیوست، قراردادپیش نویس دستور العمل و شرایط مناقصه،  اسناد مناقصه عبارت است از •

 گردد.میمربوطه و کلیه مکاتباتی که در طول مناقصه به شرکت کنندگان ابالغ 

کتبی به  به صورتچنانچه مناقصه گر پس از دریافت اسناد مناقصه از شرکت در این مناقصه منصرف شده باشد باید انصراف خود را  •

 نماید. مناقصه گزار اعالم

 تعهدات مناقصه گر -6

 را رعایت نماید.خریدار  یهاو دستور العمل ی جاریهااستانداردموضوع مناقصه  مناقصه گر بایستی در تامین •

ی هامکلف است همکاریفروشنده  نظارت دقیق در اجرای صحیح خدمات موضوع قرارداد خواهد داشت و هامناقصه گزار در تمامی زمینه •

 الزم را در اجرای این امر به عمل آورد.

 هانحوه ارائه پیشنهاد -7

 ارائه گردند:بایستی در سه پاکت جداگانه ) به صورت الک و مهر شده( و به شرح زیر می هاپیشنهاد •

 "پاکت الف: تضمین شرکت در مناقصه "

 "پاکت ب: پیشنهاد فنی"

 "پاکت ج : پیشنهاد قیمت"

با درج عناوین به ، "ج  "و  "ب  "و  "الف  "تهیه و تسلیم شود. هر سه پاکت ، باید به تعداد یک نسخه اصل "ج  "و  "ب  "ی هامحتویات پاکت تمام

دیگر جدا شوند. سپس الک و مهر گردیده جمعا در لفاف و پاکت مهر شده دیگری گذارده شوند و روی آنها نام و صورت روشن و واضح مشخص و از یک

)ده هزار( تن کک نفتی کارخانه ذوب و ریخته گری  شرکت مجتمع جهان فوالد 10000تامین و تحویل  "عنوان مناقصه شماره و مناقصه گر و  نشانی

 )مالی، فنی( بایستی توسط صاحبان امضای مجاز مناقصه گر و بر اساس هاپیشنهاد به وضوح نوشته شود. کلیه صفحات پیشنهادو تاریخ ارائه "سیرجان

 اساسنامه و یا آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی مهر و امضا شوند.
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را جداگانه ارائه "ج  "و  "ب  "و  "الف  "دیفهای انتخابی خود ، پاکات توضیح مهم : پیشنهاد دهندگان می بایست برای هر یک از ر

 . نمایند

 دستور العمل حاضر. 8هیه شده طبق شرایط مندرج در بند تضمین شرکت در مناقصه ت شامل: "الف"پاکت  •

 شامل : "ب" پاکت •

 .رونوشت مصدق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز مناقصه گر برای اسناد مالی و تعهدآور  -1

 اسناد مناقصه مهر و امضا شده توسط صاحبان امضای مجاز -2

اتبات در دوره برگزاری مناقصه و صورتجلسه مکها، اصالحیهها، تبصره: کلیه مناقصه گران بایستی یک نسخه کامل از اسناد مناقصه، کلیه اطالعیه

نموده و همزمان با ارائه  مهر و امضاء باشدمی دستورالعمل حاضر را در تایید آنکه اسناد را مطالعه نموده و مورد قبول آنها 20بند موضوع 

قرار داده و  "ب"بر روی آن در داخل پاکت  "اسناد مناقصه  "به صورت یک پاکت جداگانه با قید  ( 4ی خود ) تاریخ مندرج در بندهاپیشنهاد

چنانچه با تشخیص کمیسیون  در ذیل کلیه صفحات توسط مناقصه گران الزامی است. "خوانده شده و مورد قبول است "تسلیم نمایند. درج جمله 

ه گر آنها را مهر و امضا خواهد کرد. در مناقص، بعضی از اوراق غیر تعهد آور سهوا مهر و امضا نشده باشندمعامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

 غیر این صورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.

 .راردادهای مشابه در سه سال گذشتهق -3

 .لیست قراردادهای جاری -4

 فروشنده.تأمین توان ظرفیت  و  -5

موجب حذف مناقصه گران از ادامه روند مناقصه ضروری بوده و عدم ارائه هر یک از آنها  "ب"ارائه اطالعات و مدارک فوق در پاکت  تبصره:

 خواهد گردید.

 پیشنهاد مالی شامل: "ج" پاکت •

مناقصه گر بایستی، قیمت مورد نظر خود برای انجام موضوع قرارداد برآورد و احتساب نموده و جمع کل مبلغ برآورد شده را در محل  -1

پیشنهاد دهندگان .  وارد نمایدتغییر در فهرست مقادیر و بها  بدون قید هر گونه شرط، دست خوردگی،مورد نظر پیشنهاد قیمت 

موظفند پیشنهاد قیمت خود را صرفا در برگ پیشنهاد نرخ این اسناد ارائه نمایند )برگ پیشنهاد نرخ تکمیل و از اسناد جدا و در پاکت 

اد گذارده شود ( و ارائه نرخ به هر صورت دیگر، مورد پذیرش نبوده و مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد را مردود نموده و پیشنه "ج"

 دهنده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

می تواند به صورت ارزی باشد. مالک انتخاب برنده نرخ فروش اسکناس سایت سنای بانک مرکزی در روز بازگشایی پیشنهاد قیمت  -2

  پاکات می باشد.

مبلغ پیشنهادی خود را در برگ پیشنهاد ، پیشنهاد دهندگان باید با توجه به مبلغ کل برآورد و جمیع جهات و لحاظ نمودن کلیه موارد -3

 قیمت اعالم نمایند. 
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تغییر در فهرست مقادیر و بها و به طور کلی اسناد مناقصه موجب رد پیشنهاد خواهد ، شود قید هر گونه شرط، دست خوردگیمیتاکید  -4

 شد.

مناقصه ارقامی که با  د. برای تعیین برندهرقم پیشنهادی قیمت برای کل کار باید با عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شو  -5

 حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود.

تبصره: کلیه مدارك ارسالی در پاکات الف، ب و ج )کلیه صفحات( می بایست توسط پیشنهاد دهنده امضاء و مهر شده باشد و 

 .همچنین کلیه مدارك را در یک پاکت با لفاف مناسب تحویل نماید

 

 نامه شرکت در مناقصهضمانت  -6

رمت د  م اقصه م     ضمین   رمت   ، ميصل( انلنصم  پقجصه)ميصل   50،000،000،000 اعص ل ت ضمیصتد اعبرت دون  هنو ن 

 .ای دصرو اصه  د  تصم رت د اجبیع جهص  فوال  سنتجص   امای اعبرصم حواهل يک ن ختيوام د  تفع  ،هصدل تیويون
لذا مناقصه گر باید ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.  هاباید تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، زمان شروع اعتبار ضمانت نامه -1

به صورت غیر مشروط، غیر قابل برگشت و قابل تمدید توسط مناقصه گزار و تحت  صادر شده توسط یک بانک معتبر ایرانی،

پیشنهادات ارائه  "الف  "ن ضمانت نامه درج گردد(، را در پاکت بایست در متمیحاکمیت قوانین جمهوری اسالمی ایران)که ضرورتا 

 نماید.

 ماه از آخرین تاریخ ارائه پیشنهادات معتبر باشد. یکبایست حداقل به مدت میضمانت نامه مذبور  -2

 قید شماره و عنوان مناقصه روی ضمانت نامه مذکور ضروری و الزامی است. -3

( باشد در غیر اینصورت نه تنها ضمانتنامه مورد مجتمع جهان فوالد سیرجانشرکت مناقصه گزار )ضمانتنامه الزاماً باید به نفع  -4

 پذیرش نبوده بلکه مناقصه گزار حق دارد از بازگشایی پیشنهاد قیمت خودداری نماید.

چنانچه شرکت کننده مطالباتی از شرکت جهان فوالد سیرجان داشته باشد، می تواند با درخواست رسمی به 

امور مالی شرکت نسبت به بلوکه کردن آن مبلغ به عنوان ضمانت شرکت در این مناقصه اقدام و گواهی مهر و 

 امضاء شده امور مالی شرکت جهان فوالد سیرجان را به عنوان تضمین در پاکت مربوطه ارائه نماید.

نصورت نه تنها ضمانتنامه مورد پذیرش نبوده بلکه خریدار حق دارد ای : ضمانتنامه الزاما می باید به نفع مناقصه گزار باشد و در غیر تذکر مهم

 از بازگشایی پیشنهاد قیمت نیز خودداری نماید. 

تضمین شرکت در مناقصه سایر پیشنهاد دهندگان به جزء نفر اول و ، پس از بررسی پیشنهادات رسیده و تعیین اعالم برنده مناقصه  -5

و تسلیم  ت اول و دوم نیز پس از انعقاد قرارداد. تضمین شرکت در مناقصه نفراترد خواهد شدمس دوم مناقصه به تشخیص مناقصه گزار

 برنده ترخیص خواهد شد.فروشنده  تضمین انجام تعهدات توسط

 شود:میضمانتنامه شرکت در مناقصه در حالتهای زیر ضبط  -6
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 بگیرد.هرگاه پیشنهاددهنده پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد پس  -الف

 در مورد برنده مناقصه در صورتی که: -ب

 قرارداد مربوطه را امضاء ننماید. -1

 پیوست نسپارد. هایقراردادمفاد ضمانت نامه اجرای تعهدات را طبق   -2

 

 نمونه فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 شماره:

 تاریـخ :

)ده هزار( تن کک نفتی کارخانه ذوب و ریخته گری  شرکت مجتمع 10000تحویل تامین و  "مناقصهمایل است در . . . نظر باینکه شرکت/مشارکت 

 جهان فوالد سیرجان
.............. . ................ ریال ) مــبلـغ ( بـــــرایخریدار) مجتمع جهان فوالد سیرجانمــقابل شرکت در  ............ شرکت نماید، لذا این بانک از"

بعنوان مناقصه گزار به این بانک اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده مورد  مجتمع جهان فوالد سیرجانریال( ضمانت مینماید که چنانچه 

........................  قبول واقع شده و مشارالیه از امضا قرارداد مربوطه یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات کار در مدت مقرر استنکاف نموده است مبلغ

ه هیچ گونه دلیل ریال )...................... ریال( مرقوم را بمحض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه احتیاجی به اثبات صحت و یا سقم آن یا اقام

این ضمانتنامه . بپردازد جهان فوالد سیرجان مجتمعو یا صدور اظهـارنامه یـا اقـدامی از مـجرای اداری یا قضائی داشته باشد بالدرنگ در وجه 

 برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود. مجتمع جهان فوالد سیرجانمعتبر بوده و بنا به درخواست  / / تا آخرین ساعت اداری روز

 

 آگاهی از قوانین و مقررات و شرایط کار-9

دارد بدون این که نیازی  شنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و مناقصه گزار حقدر صورت عدم رعایت کامل مفاد و شرایط مناقصه، پی •

 به ادای هر توضیح یا استدالل باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

پیشنهاد دهنده باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و ضمن کسب اطالع کافی و کامل از متن  •

مدارک مناقصه، تمام اطالعات الزم در خصوص شرایط حمل و نقل، وضع راههای دسترسی، محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن و 

امکانات و تسهیالت محل اجرای کار، شرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری را، به دست آورد. پیشنهاد دهنده، پس از تسلیم 

اآگاهی یا اشتباه خود نماید و هیچ گونه ادعایی از طرف پیشنهاددهندگان پس از تسلیم نرخ پیشنهادی تواند استناد به نمیپیشنهاد، ن

مطرح . . . برای بخش یا بخشهائی از کار که به علت عدم آشنایی و یا عدم آگاهی نسبت به محل و موقعیت جغرافیایی و امکانات و

 گردد قابل قبول نخواهد بود.

سلیم پیشنهاد، به منزله آن تلقی خواهد شد که پیشنهاد دهنده تمام اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و شرکت در مناقصه و ت •

تواند به دست آورد، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر میگر با تجربه  اطالعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه

آگاهی شرکتهای دعوت شده در این مناقصه از شرایط پروژه یا هر گونه عاملی که در اجرای او در اسناد مناقصه وجود ندارد. عدم 
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خدمات مورد نظر موثر باشد به هیچ وجه رافع مسئولیت پذیرفته شده از طرف شرکتهای حاضر در مناقصه نخواهد گردید و مطالبه 

 سوی پیشنهاددهندگان در این خصوص فاقد اعتبار است.وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از 

به صورتی تهیه شده است که شامل کلیه  مناقصه گران باید پیشنهاد خود را با این استنباط تنظیم و تسلیم نمایند که اسناد قرارداد •

 باشد.  کارهای موضوع قرارداد

 سایت بازدید از محل -10

 گرفته نشده است.برای این مناقصه بازدیدی در نظر 

 اصالحیه اسناد مناقصه-11

دارد میمناقصه گزار حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ  •

و در صورتیکه مناقصه گزار تصمیم به تغییر، تصحیح، رفع ابهام و یا اصالح هر یک از شرایط و یا مفاد مندرج در اسناد مناقصه و یا 

داشته باشد، مراتب بصورت اطالعیه به اطالع کلیه مناقصه گران خواهد رسید. نسخه ای از اطالعات تهیه  هاه پیشنهادتمدید مهلت ارائ

شده جهت کلیه مناقصه گران، ارسال خواهد گردید، و هر یک از مناقصه گران بایستی در اسرع وقت دریافت اطالعیه مذکور را کتبا به 

جزئی از اسناد مناقصه محسوب گردیده و بایستی توسط مناقصه گر امضاء شده و طبق  هاک از اطالعیهمناقصه گزار اعالم نمایند. هر ی

ی مذکور نسبت به هر موضوعی که هاشرح داده در این دستورالعمل برای مناقصه گزار ارسال گردد. ضمناً الزم بذکر است که اطالعیه

 .ت برخوردار خواهد بوددر آن زمینه در اسناد مناقصه صادر گردیده از اولوی

در صورت تمدید مهلت تسلیم یا گشایش پیشنهادات توسط مناقصه گزار تمام حقوق و تعهدات مناقصه گزار و مناقصه گران، تابع مهلت  •

 تمدید شده است.

ئه پیشنهاد نرخ، به شرکتهای دعوت شده در این مناقصه قبل از ارا صورتجلسات و مکاتبات و یا فاکسهای صادره از طرف مناقصه گزار •

 بخشی از مدارک مناقصه را تشکیل داده و بر شرایط و مفاد مشابهی که در مدارک مناقصه ذکر گردیده تقدم خواهد داشت.

 ارائه پیشنهاد توسط مناقصه گران -12

 پیشنهاد دهندگان می بایست مطابق شرایط و ضوابط این اسناد و نمونه قرارداد پیوست آن نسبت به ارائه نرخ اقدام نمایند .          

 هاهزینه ارائه پیشنهاد -13

 برانعهده مناقصه گران خواهد بود، و مناقصه گزار هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال جمناقصه به ی مربوط به شرکت در هاتمامی هزینه 

ی بانکی، سفته، بازدید و غیره، بدون توجه به اجرای کامل های مربوط به تهیه و ارائه پیشنهاد توسط مناقصه گر، تهیه ضمانتنامههاهزینه

به عهده مناقصه گر  مناقصه مراحل مناقصه و یا نتیجه مناقصه، نخواهد داشت و هزینه مذکور حتی در صورت انصراف و یا عدم قبولی در

 .د بودخواه

 اعتبار پیشنهادها -14

 ماه دیگر )جمعاً یکروز معتبر می باشد و قابل تمدید برای مدت  30پیشنهاد ارائه شده از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا مدت  •

نسبت به پیشنهادی اعالم نماید، پیشنهاد برای  ماه ( نیز خواهد بود و در ظرف این مدت هر زمان مناقصه گزار قبولی خود را کتباً دو
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 خریدارشرکت حاضر به عقد قرارداد و یا انجام کار نشود و یا از شرایط مقرر عدول نماید  طرفین الزام آور خواهد بود و درصورتیکه آن

نامه شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید. ضمنا پیشنهاداتی که برای مدت کمتری اعتبار داشته باشند از سوی حق دارد ضمانت

 رد خواهند شد. خریدار 

ماه( نیاز به تمدید مدت اعتبار پیشنهادها داشته باشد، ) این درخواست  دو)صه گزار بیش از مدت تعیین شده در بند باال که مناقدرصورتی •

سخ به آن(، باید کتباً یا از طریق پست الکترونیکی صورت گیرد. هرگاه پیشنهاد دهنده ای تمدید مدت اعتبار را قبول کند، باید و پا

را رد کند و از ادامه  خریدارضمانتنامه شرکت در مناقصه خود را به تناسب تجدید نماید. هر پیشنهاد دهنده ای می تواند درخواست 

 دون آنکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط شود.مناقصه انصراف دهد، ب

 حقوق مناقصه گزار -15

دارد که با صالحدید خود و بدون ذکر دلیل و توضیح نسبت به قبول یا رد هر میمناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ و مسلم  •

گردد ضمنا هیچیک از میی واصله یا جزئی از آن اقدام نماید و تصمیم اتخاذ شده در این خصوص قطعی تلقی هاا کلیه پیشنهادییک 

قبول شده تلقی نمیگردد مگر آنکه مراتب قبولی از طرف مناقصه گزار بصورت کتبی به مناقصه گر اعالم گردد و در این  هاپیشنهاد

د در این صورت ارائه دهنده پیشنهاد ملزم خواهد بود قراردادی با مناقصه گزار صورت در صورتیکه پیشنهادی مورد قبول واقع گرد

 .مطابق فرم نمونه قرارداد امضاء نماید

هرگاه اطالع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصه گزار مصالحه کرده اند و مراتب به مناقصه گزار گزارش شود. در صورتی که  •

مر صورت گرفته باشد، مناقصه گزار محق به لغو مناقصه، و قرار دادن نام مناقصه گران متخلف در لیست به تشخیص مناقصه گزار، این ا

 .سیاه خود حتی به صورت دائمی خواهد بود

برنده مناقصه منصرف گردد، برنده مناقصه حق هیچگونه فروشنده  چنانچه مناقصه گزار به هر علت از اجرای خدمات و انعقاد قرارداد با •

 .ی جبران خسارتی را از این بابت نخواهد داشتادعا

را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد  هادارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادمیمناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ  •

قیمت ندارد و لذا ارائه دهنده با کمترین قیمت نداردو لذا ارائه دهنده کمترین  خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضای قرارداد

کمترین پیشنهاد لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص مناقصه گزار و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعالم خواهد 

صوص از خود چنانچه مناقصه گزار پیشنهادی را به هر دلیل مردود اعالم نماید پیشنهاددهنده حق هر گونه اعتراضی را در این خ .شد

 نماید.میسلب 

ی واصله قبول شده تلقی نخواهد شد مگر اینکه مراتب قبولی کتبا به وسیله مناقصه گزار به هاتکرار میشود که هیچکدام از پیشنهاد •

در رسمی تنظیم و مبادله نگردیده است قیمت پیشنهادی و کلیه اسناد و مدارک مشروح  مناقصه گر اعالم گردد. مادامیکه قرارداد

 .معتبر فیمابین تلقی خواهد شد دعوت نامه مناقصه به انضمام موافقت کتبی شرکت و یا دستور شروع به کار به منزله قرارداد

تعیین نموده در این مورد  چنانچه برنده مناقصه در مدت مقرری که مناقصه گزار جهت ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد •

نماید کار را شروع نکند یا از امضاء قرارداد خودداری نماید، مناقصه گزار میامیکه دستور شروع کار را دریافت اقدام ننماید. و یا هنگ
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فوق را بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع خود ضبط نموده و  6حق خواهد داشت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مذکور در ماده 

 .نیز حق هیچگونه اعتراضی نداردفروشنده  ف ومعتبر خود حذفروشندگان  نام وی را از صورت

 تواند پیشنهادهایی را که دیرتر از مهلت یاد شده تسلیم شود، دریافت ننماید.میمناقصه گزار  •

 برگزاری جلسه قبل از ارائه پیشنهادات -16

 .برای این  مناقصه، جلسه ای تشکیل نخواهد شد          

 محرمانه بودن اسناد -17

اسناد مناقصه باید محرمانه تلقی شده و کلیه اسناد و مدارک و اطالعات مربوطه صرفاً بمنظور قادر ساختن مناقصه گر به تهیه و تسلیم 

باشد و جزو اموال مناقصه گزار خواهند بود، لذا اطالعات مندرج در اسناد مزبور نباید برای هیچگونه کاربرد و یا منظور دیگر میپیشنهاد وی 

 .یا منتشر شود ءاافش

 

 

 

 نحوه واگذاری قرارداد  -18

پاکات در جلسه ای توسط مناقصه گزار بازگشایی خواهد شد لیکن مناقصه گزار الزامی به دعوت از مناقصه گران در جلسه بازگشائی  •

 پاکات ندارد.

اد، )پیشنهاد دهندگان(، حاضران و پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر و پس از تهیه لیست اسامی دریافت کنندگان اسن •

 شود.میشرکت کنندگان در جلسه گشوده 

  :ی واصله به طریق زیر باز و قرائت خواهد شدهاپیشنهاد •

 تضمین شرکت در مناقصه  "الف"پاکت  در صورت تایید بودن و ارزیابی کهمستندات و مدارک فنی بازگشایی حاوی ، "ب"ابتدا پاکت  

باشد، گشایش خواهد یافت و مناقصه می، که شامل پیشنهاد مالی "ج"پاکت  بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید بودن مورد بازگشایی و 

 نمود.با صالحدید خود و با توجه به جمیع شرایط نسبت به اعالم برنده و انتخاب قرارداد کار اقدام خواهد  گزار

 زیابی شکلی، کیفی و مالی از قرار زیر خواهد بود:نحوه ار

 باشد.غیر مشروط و خوانا بودن آنها می ارزیابی شکلی: ارزیابی شکلی شامل کامل بودن اسناد و امضاء آنها، -1

ارائه مدارک مندرج در پاکت ب مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورت عدم ارائه یا نقص عمده مدارک  ارزیابی کیفی:  -2

گر از ادامه روند مناقصه اقصهنگزار مخیر به حذف ماقصهن، مهای اجرایی نادرست یا نامتناسب با شرایط پروژهیا پیشنهاد روش شده

 خواهد بود.

 ارزیابی مالی: -3

 کنترل محاسبات قیمت پیشنهادی ❖
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 صحت تطابق آنالیز قیمت کنترل  ❖

ی فوق االشاره کافی نبوده یا مطابق شرایط هادهنده در هر یک از پاکات جهت ارزیابیکه مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد در صورتی •

مندرج در بخش دوم این اسناد مناقصه نباشد در هر مرحله پاکات بعدی به پیشنهاد دهنده عودت و پیشنهاد واصله مردود اعالم 

 گردد.میده غیر قابل قبول باشد پاکات ب و ج عودت گردد به طور مثال در صورتی که پاکت الف بازگشایی و تضمین ارائه شمی

داند که حسب مصالح خود هر یک از این حق را برای خود محفوظ میای هر ردیف انتخاب خواهد شد و مناقصه گزار برنده مناقصه بر •

 واگذار نماید.ردیفها را به دو یا چند فروشنده 

تهیه نشده باشد، پیشنهاد مورد بحث مردود  8طبق شرایط مندرج در بند  چنانچه تضمین شرکت در مناقصه به تشخیص مناقصه گزار •

 .شناخته شده و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

در صورتیکه پیشنهاد ناقص، مبهم و یا خارج از شرایط مندرج در برگ پیشنهاد نرخ ارائه شده باشد، مشروط بوده و ترتیب اثر داده  •

نخواهد شد. به پیشنهادات ناقص، مبهم، مشروط، فاقد ضمانتنامه شرکت در مناقصه و پیشنهاداتی که با شرایط این مناقصه مغایرت 

فوق تسلیم گردد و یا سه پاکت در یک پاکت لفاف مناسب قرارداده نشده باشند و یا در  4بند مدت مقرر در  داشته باشد و یا بعد از

به طور کامل درج نشده باشد و ناقص و یا با عنوان دیگری درج شده باشد،  مجتمع جهان فوالد سیرجانضمانتنامه تهیه شده عنوان 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دهندگان درخواست ارائه توضیح در مورد  نهادها، مناقصه گزار ممکن است به تشخیص خود، از پیشنهادهنگام ارزیابی پیش •

پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن، به صورت مکتوب بوده و نباید هیچگونه تغییری در قیمت یا اصل 

 .شودمیشده به صورت مکتوب، جزء جدانشدنی پیشنهاد محسوب  پیشنهاد خواسته و یا داده شود. توضیحات یا اطالعات فراهم

روز تقویمی از تاریخ اعالم مناقصه گزار اقدام به تهیه و تحویل تضمین انجام تعهدات  14در صورتیکه برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت  •

مناقصه گزار نفر دوم را بعنوان برنده اعالم  عمل خواهد شد و در چنین موردی 15ننماید، مطابق شرایط مندرج در بند  و امضاء قرارداد

نشود، در  کند و در صورتیکه نفر دوم نیز بشرح مذکور به موقع تضمین انجام تعهدات را تسلیم ننماید و حاضر به انعقاد قراردادمی

 .خواهد بود 15اینصورت نیزمناقصه گزار مجاز به اعمال مفاد 

برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد فروشنده  با خدمات و انعقاد قرارداد چنانچه مناقصه گزار به هر علت از اجرای •

 .خواهد شد. در این صورت برنده مناقصه حق ادعای جبران هیچگونه خسارتی را از این بابت نخواهد داشت

اعالم خواهد  را کتباً نسبت به عقد قرارداد، نظر خود 4مندرج در بند ها( روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد30مناقصه گزار ظرف مدت ) •

ی واصله قبول شده تلقی نخواهد شد. پس از تعیین برنده مناقصه توسط مناقصه گزار، هاداشت و تا این زمان هیچیک از پیشنهاد

موارد مذکور، متعهد خواهد مربوطه در اسرع وقت تهیه و تنظیم شده و به امضاء طرفین خواهد رسید. برنده مناقصه، با رعایت  قرارداد

  شد که کار را بالفاصله پس از ابالغ شروع به کار توسط مناقصه گزار آغاز نماید.
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نشانی مذکور ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید،  ورده شده است و هر مکاتبه ای که بهآ  20بند نشانی مناقصه گر همان است که در 

 .هر گونه تغییری در نشانی قبالً و بصورت کتبی به مناقصه گزار اطالع داده شده باشد مگر آنکه



 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان شرکت ................................
 

  

 اسناد مناقصه و پيش نویس قرارداد:

)ده هزار( تن کک نفتی کارخانه ذوب و ریخته گری  10000تامین و تحویل 

 مجتمع جهان فوالد سیرجانشرکت 
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 ")ده هزار( تن کک نفتی کارخانه ذوب و ریخته گری  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان10000تامین و تحویل  " عنوان مناقصه:
............ اداره  ............ و آگهی شماره اختیارات حاصله از مجمع عمومی شرکت موضوع اساسنامه شمارهمضاء کننده / کنندگان زیر به استناد ا

...... که فتوکپی آن به ضمیمه تسلیم شده است ) به استناد  ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره

............ ( پس از آگاهی کامل از شرایط مناقصه وکلیه اسناد و مدارک آن بازدید و با آگاهی کامل از  رخ............ مو وکالتنامه رسمی شماره

ارند کار و با اطالع و آگاهی کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به کار مورد قرارداد ارتباط د

ل قوانین کار، مالیاتی، تامین اجتماعی و با اطالع از کلیه شرایط و عوامل موجود از لحاظ کارهای مورد ازجمله و بدون محدودیت شام

مناقصه پیشنهاد می نمایم/ می نمائیم که عملیات موضوع مناقصه را بر اساس شرایط مشخصات مربوطه و مندرجات اسناد مناقصه و  نمونه 

 . ، به تفصیل و مطابق با شرایط مندرج نمونه قرارداد آمده است انجام دهم/ دهیمقرارداد میباشد و به شرح مبلغ ناخالص زیر

 

 چنانچه پیشنهاد این شرکت مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم / می نمائیم که :

ابق شرایط مندرج در قرارداد قرارداد بر اساس فرم منضم به اسناد مناقصه امضاء نمایم/ نمائیم و همراه آن ضمانت نامه انجام تعهدات مط الف ـ

 . روز تسلیم نمایم/ نمائیم 10را حداکثر ظرف مدت 

 شود. تائید می کنم / می کنیم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک پیشنهاد محسوب می  ب ـ

 پیشنهاد دهندگان ندارد. الزامی برای واگذاری کار به هریک از اطالع کامل دارم/ داریم که مناقصه گزار ـج 

رارداد بدینوسیله موافقت و تائید می نمایم/ می نمائیم که هرگاه این پیشنهاد تسلیم گردد و تا تعیین تکلیف نهایی پیشنهادات و تا موقعی که ق

 دهندگان تلقی گردد.یک تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد دهنده / پیشنهاد  تنظیم و مبادله نشده است این پیشنهاد به عنوان مربوطه

 و در حین انعقاد قرارداد ارائه نماید.  صورت وضعیتها پس از برنده شدن حساب جاری خود را جهت پرداخت پیشنهاد دهنده موظف است تبصره:

 ...........................................شرکت..

 ...................................................... کد اقتصادی

 .......................................................... شناسه ملی

 .......................................................... شماره ثبت

 ..................................................................................................... آدرس شرکت / مشارکت

 .نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز

 . ............................................................ امضاء مهر

 . ............................................................ امضاء مهر

 ....................... ...................................... امضاء مهر


