
 
  

 

 آگهی دعوت به مناقصه 
 

 :    بدینوسیله از شما دعوت می شود در مناقصه با مشخصات مشروحه زیر شرکت نمائید

 عملیات خاکبرداری در محل کارخانه اکسید منیزیم در منطقه ویژه اقتصادی المرد  انجام   موضوع مناقصـه :

 متر مکعب 6500عملیات خاکبرداری به میزان   شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار :

 المرد  سید منیزیم واقع در منطقه ویژه اقتصادی شهرستانکارخانه اک : کار محل اجرای

 ماه  یک   مدت اجرای کار :

 فرزانگان کانسار پارس  صنعتی و معدنی  شرکت ا :کارفرمــــــــــ

  
 ریال ( میباشد که همراه   200000000به صورت یک سفته به مبلغ دویست میلیون ریال )  تضمین شرکت در مناقصه

 0  گردد می تحویل 27/11/1399 تا 25/11/1399اسناد مناقصه در ساعتهای اداری از تاریخ 

 عتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس، شرکت صن 5: المرد ، خیابان سبحان ، کوچه نشانی محل دریافت اسناد مناقصه

 0 باشد می 27/11/1399 مورخ ظهر 14آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت 

 0ر وامضای مجاز تحویل خواهد شد اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر با مه

 
 0و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود  سناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده برسدم اتما

 .  میشود وخوانده باز مناقصه کمیسیون  در  28/11/1399 مـورخ صبح  10 ساعت شنبه سه پیشنهادهای واصلــه درروز  

 است.  دستــگاه مناقصه گزاری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار  

ارجاع    آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران و نحو  56ا هم تبانی کرده اند طبق ماده  هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان ب 

 0کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد 

 



 : مناقصـه شرائط   

 0مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت عالوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این  

  موعد   در  و  تنظیم  بعدی  بندهای   بترتیبداوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را دریک پاکت سربسته الک و مهر ، شده    -  1

 0 نماید تسلیم گزار مناقصه دستگاه  به مقرر

ددهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ  م و نشانی پیشنهاباید موضوع مناقصه نا  در روی پاکت فوق الذکر

 0رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد 

 .قرار داده می شوند پاکت داخل در مورد حسب که است  ذیل کمنظور از پیشنهاد مناقصه ، تمام اسناد و مدار -2

 : قرار داده شود عبارتند از مدارک و اسنادی که باید در پاکت -3

 لیون ریال ( بوده که باید در پاکت قرارداده شود.ریال ) دویست می 200000000یک سفته به مبلغ کت در مناقصه ن شرتضمی - 3-1

کارهای انجام شـده در سالهای گذشته به تفکیک کـــارهای مشابه یا پروژه و موارد دیگر و تائیـــدیه های صادر شده برای    -3-2

 کارهای مزبور 

ر اینصورت اطالعات  یو در غ  پیمانکار به همراه کد اقتصادی و شناسه ملی آن )در صورت وجود(تصویر اساسنامه شرکت    -3-3

 شناسائی شخص شرکت کننده ) شامل کپی کارت ملی ، کپی شناسنامه ، پایان خدمت ، آدرس ، شماره تلفن ثابت و همراه و ... (

  دعوتنامه شرکت در مناقصه و مدارک پیوست -3-4

 .شود قرارداده پاکت در و تکمیلبرگ پیشنهاد قیمت کل که باید  -3-5

برای کل کار و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف  رقم پیشنهاد قیمت باید  

 0نوشـــته شده مالک عمل خواهــد بود و پیشنــهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد مردود است 

بند   -3-6 براساس طرح طبقه  از ی شامل ) اضافه کار ، عیحقوق و مزایای کارکنان  ، لباس ، سایر موارد (       دی و پاداش ، سنوات 

 .کار و امور اجتماعی و هزینه های مدیریت و کلیه هزینه های باالسری درپیشنهاد قیمت منظور گردد وزارت

 
 شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها  -4

در لفاف مناسب و الک ومهر    پاکت ها را و  بگذارند   در پاکتشرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید  

 .شده قراردهند

 .میباشد 11/1399/ 27 مورخ ظهر 14ساعت آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 

قراردادن شرط    یاذکر شده بدون تغییر ، حــذف و  فوق  پیشنهاددهنده باید تمـام اسناد و مــــدارک مناقصـــه را که در بنـدهای    -5

چنانچه با تشخیص کمیسیون  .  ه گزار تسلیم نمایدمناقص  اه تگدس  به   و   نموده  امضاء  و   مهر  و  تنظیم و    تکمیل  با خودکار آبی   در آن ،

 .آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود  ، مهر وامضاء نشده باشند ،مناقصه ، بعضی از اوراق 

 

 :   مجاز ادگی دارندگان امضاءسمت و نام ونام خانو 

  ی بودن ( : مهر شرکت ) و یا اثر انگشت در صورت شخص حقیقامضاء و 

 



کامل و بـــدون قید شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی    د ازهر حیثپیشنهادهای مناقصــــه بایـــــ  -6

نداشته باشد در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه ، یا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و برخالف شرایط مناقصه  

 .ددهنده مستـــرد می شودپیشنها هــ بـ  "وبا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است و عینا

 مراتب را کتبا د  بایابهامی داشتـه باشند  و نحوه کار  هریــک از دعـوت شدگــان که نسبت به مفـهوم اسنــاد و مدارک منــاقصه    -7

 دهند.ار اطالع دستگاه مناقصه گزت سایت مدیریبه 

  
محفوظ    دنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خودح یا تجدیمناقصه گزار حق تغییر ، اصال  -  8 

می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابالغ می شود و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور  

 0بنماید تسلیم شده باشد پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را 

ممکن است تجدید یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد در این صورت دستگاه مناقصه    که   از آنجا  

گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد بنحوی که آنان فرصت کافی  

 0یشنهاد خود را داشته باشند د نظر در پبرای اصالح و تجدی

  صورت   این   غیر   در   نماید   مبادرت و شروع کار    پیمان  انعقاد  به   او   به   کارفرما  اعالم   از   پس روز  دو برنده مناقصه باید حداکثر تا  -9 

       0حق هیچگونه اعتراضی ندارد   و کارفرما ضبط می شود نفع به قضایی تشریفات هیچ  بدون مناقصه در او شرکت تضمین

 

 

  
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 :   مجاز ادگی دارندگان امضاءسمت و نام ونام خانو 

  ی بودن ( : مهر شرکت ) و یا اثر انگشت در صورت شخص حقیقامضاء و 

 
 



 عملیات خاکبرداری د قیمت انجام فرم برگ پیشنها

............  ............. ........ ..........کد ملی ..  شناسه ملی/  ......................... دارنده.................. .................................... ...  ب/ اینجان  شرکت

 ................................................ و شماره تماس....................... ................................................................................   پستی    با آدرس 

 :باشم  می دارا شرکت هرم  با را  تعهدآور اسناد امضاء حقکه 

ط  پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه ، شرای

مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه ،شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی  

تمامی    و بطور کلی   وپیمان   ت های برآورد کار ،تعهدنامه واجرا وقبول مقررات و اسناد ومدارک عمومی مناقصه،فهرست مقادیر و قیم

از لحاظ انجام کارهای    اطالع کامل از جمع شرایط و عوامل موجود  مدارک واسناد مناقصه و پس از بازدید کامل از محل کار و با

 .قیمت خود را اعالم میدارمپیشنهاد  ،مورد مناقصه 

 

 

 یباشد. ........ ریال م............................................................دی فوق به حروف معادل .............................................قیمت پیشنها

 قیمت پیشنهادی ارائه شده شامل تمامی کسورات قانونی نظیر بیمه ، انواع مالیات و ... میباشد.  تبصره :

 :چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که

همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر    ساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده والف: اسناد و مدارک پیمان را بر ا

 نمایم.  تسلیم روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه  دو  ظرف مدت 

ه و شروع بکار نمایم و کلیه کارهای  ب : ظرف مدت مقرر در پیمان ، ماشین آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخت

 .دت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانمموضوع پیمان را در م

             .تائید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میشودج: 

 . برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد ها ندارداطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی د: 

تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه وبه منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم و تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع  ح:  

 0تقدیم داشته ام دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت  3بند 

 
 :   مجاز ادگی دارندگان امضاءسمت و نام ونام خانو 

  ی بودن ( : مهر شرکت ) و یا اثر انگشت در صورت شخص حقیقامضاء و 

 واحد  شرح شماره 
 بهای واحد 

 ) ریال ( 
 ضریب  بهای کل  مقدار 

 بهای کل پیشنهادی 

 ) ریال ( 

014401 

) خاک و   Iخاکبرداری در زمین نوع 

آبرفت ( و حمل مواد حاصله از آن تا  

متر از مرکز ثقل برداشت و   50فاصله 

 توده کردن

 متر

 مکعب
29̦900 6̦500 194̦350̦000   


