تاسمٍ تعالی
فزم شزکت در مشایدٌ
مًضًع مشایدٌ:
عثارتست اس ياگذاری تعداد  5تاب تًفٍ داوشجًیی تٍ صًرت اجارٌ
الف  :شزایط عمًمی
 - 1ثِ دیطٌْبدار كبهذ سضویي  ،هجْن  ،هخذٍش  ،هطزٍط ٍ كبهذ سذزدُ ٍ دیطٌْبداسی ًِ ثب ضزایظ هشایذُ هـبیزر
داضشِ ثبضذ ٍ یب ثؼذ اس هْلز هوزر ٍاغل ضَد  ،سزسیت اثز دادُ ًخَاّذ ضذ.
- 2داًطگبُ حن سـییز ،اغالح یب سجذیذ ًظز در اسٌبد ٍ هطخػبر هشایذُ را دارد.
 - 3ارائِ دیطٌْبد هیوز ثِ هٌشلِ هجَل ضزایظ ضزًز در هشایذُ ٍ اخشیبرار دسشگبُ هشایذُ گذار هی ثبضذ .دیطٌْبد
دٌّذُ هیجبیسز دردٍ دبًز جذاگبًِ ًِ دبًز «الق» حبٍی هذارى هزثَط ثِ غالحیز دیطٌْبد دٌّذُ ٍ كیص ّبی
ٍاریشی ٍدبًز «ة» حبٍی هیوز دیطٌْبدی سحَیل ٍ در غَرر ًوع هذارى السم در دبًز «الق» اس ثبسگطبئی
دبًز «ة» خَدداری هیگزدد.
 - 4هسشبجز ٌّگبم ػوذ هزارداد هی ثبیسز ثِ هیشاى اجبرُ ثْبء یٌسبلِ  12كوزُ چي هؼشجز ثبًٌی ثِ داًطگبُ سسلین سب
ثػَرر هبّیبًِ ثؼٌَاى اجبرُ ثْبء ٍغَل ضَد.
 - 5هسشبجز ٌّگبم ػوذ هزارداد ثوٌظَر سضویي حسي اًجبم ًبر هی ثبیسز ضوبًشٌبهِ هؼشجز ثبًٌی یب ٍجِ ًوذی
هؼبدل  %30هجلؾ ًل هزارداد را ثِ داًطگبُ سسلین ٍ یب كیص ٍاریشی را ارائِ ًوبیذ.
ّ - 6شیٌِ ّبی آة ٍ ثزم ٍ سبسیسبر ثز اسبس هیشاى هػزف سؼییي هی گزدد ٍ.در غَرر اسشلبدُ اس ٍسبیل ثزهی دز
هػزف هثل ًَلز گبسی ،یب ثخبری ثزهی ّشیٌِ ّبی ثزم ثِ غَرر جذاگبًِ هحبسجِ هی گزدد.
 - 7هشوبضی اهزار هی ًوبیذ ًِ ثب ّیچ یي اس ًبرًٌبى ٍاحذ داًطگبّی ًسجز سججی ٍ ًسجی ًذارد .در غَرسی ًِ خالف
آى ثبثز گزدد داًطگبُ هی سَاًذ هزارداد را كسخ ًوبیذ.
ً - 8لیِ هسئَلیز ّبی ًبضی اس راثغِ حوَهی هسشبجز ٍ ًبرًٌبى ٍی اػن اس اسشخذاهی  ،ثیوِ ای ٍ ؿیزُ ثز ػْذُ
هسشبجز اسز ٍ هَجز در هجبل ّزگًَِ ضٌبیز ٍ ادػبی ًبرًٌبى هسشوز در ػیي هسشبجزُ اػن اس حوَهی ٍ جشائی در
هَرد هزارداد هسئَلیشی ًخَاّذ داضز ٍ هسشبجز هٌلق اسز عجن هبدُ  38هبًَى سبسهبى سبهیي اجشوبػی ًلیِ
ًبرگزاى خَد را ثیوِ ًوَدُ ٍ حن ثیوِ آًبى را ثغَر هزست ٍاریش ًوبیذ ٍ در غَرر ػذم ٍاریش حن ثیوِ ػالٍُ ثز
جزیوِ ًوذی  ،داًطگبُ اهذام ثِ كسخ هزارداد هی ًوبیذ.
 - 9دس اس ثبسگطبئی دبًز (الق) ٍ دسشیبثی ثِ ایٌٌِ چِ ًسبًی هذارى ثذٍى ًوع ارائِ ًوَدُ اًذ  ،اهذام ثِ
ثبسگطبئی دبًز (ة) ضذُ ٍ ثب سَجِ ثِ هیوز دیطٌْبدی ٍ رػبیز سبیز هوزرار هزاست سؼییي ثزًذُ هَرد ثزرسی
هزار خَاّذ گزكز.
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هَرد هشایذُ ثٌب ثِ سطخیع داًطگبُ ثِ ثبالسزیي هیوز دیطٌْبدی ٍاگذار هی گزدد .ثذیي سزسیت هیوز

دیطٌْبدی ضزًز ًٌٌذگبى درهشایذُ غزكبً ثزای یي ثَكِ هالى ػول ثزای سؼییي ثزًذُ یب ثزًذگبى اٍل ٍ دٍم
هشایذُ خَاّذ ثَد .ثزًذُ دٍم هشایذُ ضخػی اسز ًِ اخشالف هیوز آى ثب ًلز اٍل ثیص اس ً %5جبضذ.
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ثزًذُ هشایذُ هَظق اسز دس اس سٌظین غَرسجلسِ هشایذُ ٍ اثالؽ ًشجی حذاًثز ظزف هذر

سٌویل هذارى ٍ ػوذ هزارداد هزاجؼِ ًوبیٌذ.

 3رٍس جْز

- 12

در غَرسیٌِ ثزًذُ هشایذُ (ًلزاٍل) اس اًؼوبد هزارداد خَدداری ًوبیذ سذزدُ ضزًز در هشایذُ اٍ ضجظ

هی گزدد ٍ چٌبًچِ سلبٍر هیوز ًلز اٍل ثب ًلز دٍم ثیطشز اس ً %5جبضذ ثِ ثزًذُ دٍم هشایذُ جْز اًؼوبد هزارداد
هزاجؼِ هی گزدد ٍ چٌبًچِ ًلز دٍم ًیش اس اًؼوبد هزارداد خَدداری ًوبیذ سذزدُ ٍی ًیش ثِ ًلغ داًطگبُ هی گزدد.
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اگز هیوز دیطٌْبدی دٍ ًلز ضزًز ًٌٌذُ یٌسبى ثبضذ ٍ ًسجز ثِ اًؼوبد هزارداد ثیي آًبى سَاكن حبغل ًطَد

ثزًذُ هشایذُ ثب ًظز ًویسیَى هؼبهالر ٍاحذ سؼییي خَاّذ ضذ.
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ًویسیَى هؼبهالر ٍاحذ حذاًثز ظزف هذر  2رٍس دس اس هزائز دیطٌْبدار ٍاغلِ هَرد هجَل داًطگبُ ً ،ظز

خَد را ًشجبً ثِ ًلز اٍل هشایذُ اػالم ًوَدُ ٍ دس اس آى سذزدُ ضزًز در هشایذُ سبیز ضزًز ًٌٌذگبى ثِ اسشثٌبی
ًلزار دٍم ٍ سَم هشایذُ  ،آساد خَاّذ ضذ.
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ًلیِ ّشیٌِ ّبی ًبرضٌبسی  ،آگْی رٍسًبهِ ٍ هبلیبر ٍ ّز گًَِ ػَارؼ دیگز ثزػْذُ ثزًذُ هشایذُ خَاّذ ثَد.

- 16در غَرسی ًِ هسشبجز در دزداخز اجبرُ ثْبء حذاًثز سب دُ رٍس اس هَػذ هوزر سبخیز ًوبیذ یب ًسجز ثِ ّز یي اس
ضزایظ اجبرُ سخلق ًوبیذ ،هَجز ػالٍُ ثز حن كسخ هزارداد ٍ الشام هسشبجز ثِ سخلیِ ػیي هسشبجزُ حن هغبلجِ
اجَر هؼَهِ ٍ  %20اجبرُ ثِ ػٌَاى خسبرار ًبضی اس سخلق اس ضزط را خَاّذ داضز ًِ اس هحل ضوبًز ًبهِ ٍغَل
خَاّذ ًوَد.
- 17سؼویزار ًلی ٍ اسبسی هَرد اجبرُ ًِ هزثَط ثِ اغل ثٌب ٍ سبسیسبر ػوذُ هی ثبضذ ثِ ػْذُ هَجز ثَدُ ٍ
سؼویزار جشئی ٍ سشئیٌی ًِ ثزای اسشلبدُ ثْشز اس هَرد اجبرُ ثبضذ ثِ ػْذُ هسشبجز خَاّذ ثَد ٍ در غَرر ًیبس ثِ
سؼویزار اسبسی ثب اػالم هسشبجز ٍ احزاس ًیبس سؼویز ،هَجز هٌلق ثِ اًجبم آى خَاّذ ثَد ٍلی در غَرسی ًِ
هسشبجز ثذٍى اجبسُ ًشجی هَجز ،راسبً ًسجز ثِ سؼویزار اسبسی اهذام ًوبیذ ،حوی ثزای ٍغَل ّشیٌِ ّب ًذاضشِ ٍ
در غَرر ایزاد خسبرر ثِ داًطگبُ  ،هسشبجز هٌلق ثِ ججزاى آى خَاّذ ثَد ،در ؿیز ایي غَرر هَجز هی سَاًذ
هیشاى خسبرر ٍاردُ را اس هحل سضویٌبر هسشبجز ثزداضز ًوبیذ.
- 18هسشبجز سحز ّیچ ػٌَاى ٍ ثذٍى ًست اجبسُ ًشجی هَجز  ،حن ّیچ ًَع سـییز سجذیل در ضٌل ٍ هسبحز ٍ ًوبی
ػیي هسشبجزُ را ًذارد ٍ در غَرر سخلق هَجز حن دارد :
اٍالً :كسخ هزارداد را اػالم ًوَدُ ٍ هسشبجز هلشم ثِ سخلیِ ٍ سحَیل ػیي هسشبجزُ ًوبیذ.
ثبًیبً :ججزاى خسبرر ٍ سیبًْبی حبغلِ را اس هحل ضوبًز ًبهِ ٍغَل ًوبیذ.
 - 19هسشبجز اهزار هی ًوبیذ ّیچ هجلـی را ثؼٌَاى ٍدیؼِ یب سضویي یب هزؼ الحسٌِ یب سٌذ سؼْذآٍر هطبثِ یب سزهللی یب حن
ًست ٍ دیطِ ثِ هَجز دزداخز ًٌوَدُ ٍ ّزگًَِ ادػبیی در خػَظ هَارد كَم را اس خَد سلت ٍ سبهظ هی ًوبیذ.

- 20چٌبًچِ ارائِ خذهبر اس ًظز ًویز ٍ ًیلیز ٍ هیوز هػَثِ هَرد سبییذ داًطگبُ ًجبضذ  ،ثٌب ثِ سبئیذ ًبظز سب هجلؾ
 2/000/000ریبل ثزای ّز هزحلِ جْز هسشبجز جزیوِ ًوذی در ًظز گزكشِ هیطَد ٍ هسشبجزهٌلق ثِ دزداخز آى
اسز  .در غَرر ػذم ٍاریش هجلؾ سَسظ هسشبجز  ،ثِ حسبة اػالهی داًطگبُ در ثبًي یب ػذم ارائِ اغل كیص
ضوبًز ًبهِ هجلؾ جزیوِ اس آى ًسز خَاّذ ضذ ًِ در ایٌػَرر ّیچ گًَِ اػشزاضی اس ًبحیِ هسشبجز هسوَع
ًخَاّذ داضز.
- 21هذیز اهَر داًطجَیی  ،هؼبًٍز داًطجَیی یب ًوبیٌذگبى سبم االخشیبر داًطجَیبى ًِ اس عزف داًطگبُ دارای اثالؽ
ًشجی ٍ رسوی هی ثبضٌذ  ،هسئَلیز ثبسدیذ هسشوز ٍ هٌظن ٍ ؿیز هٌظن اس هـبسُ ّب را خَاٌّذ داضز  .سبػز ًبر
ثَكِ ٍ دزسٌل آى اس سبػز  7غجح سب  19ثؼذ اس ظْز هی ثبضذ.
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هسشبجز ثِ عَر ًلی هسئَل ًلیِ خسبرار ًبضی اس اًجبم هَضَع هؼبهلِ ثَدُ ٍ هَجز اس ّز گًَِ هسئَلیشی

هجزاسز .
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هشوبضیبى ضزًز درهشایذُ هی ثبیسز هجلؾ سیػذ ّشارریبل جْز خزیذاسٌبد

هشایذُ ثِ حسبة

سیجب 0106216899008ثبًي هلی ضؼجِ داًطگبُ آساد اسالهی ساّذاى ٍاریش ٍ كیص هزثَعِ را جْز دریبكز
اسٌبد هشایذُ ثِ سبیز داًطگبُ آساد اسالهی یب دكشز حوَهی داًطگبُ هزاجؼِ ًوبیٌذ.
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هیشاى سذزدُ جْز ضزًز در هشایذُ هجلؾ ثیسز هیلیَى ریبل اسز ًِ هی ثبیسز ثػَرر ًوذی ثِ حسبة

داًطگبُ ٍاریش ٍ كیص آى در دبًز هزثَعِ سحَیل گزدد.
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داًطگبُ در رد یب هجَل یي یب ًلیِ دیطٌْبدار ٍاغلِ اخشیبرار سبم داضشِ ٍ ضزًز ًٌٌذگبى درهشایذُ حن ّز

گًَِ اػشزاضی را ًخَاٌّذ داضز.
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ثزًذگبى ثَكِ ّب هی ثبیسز اس سَاًبیی هبلی ٍ كٌی ًبكی ثزخَردار ثَدُ سب سجْیشار ًبهل ٍ ثِ رٍس سْیِ ٍ اس

هَاد اسشبًذارد ٍ هزؿَة اسشلبدُ ًوبیٌذ .
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ثزًذگبى اهبًي سبیخ ٍ سٌثیز هی ثبیسز دسشگبّْبی چبح ٍ سٌثیز ثب سٌٌَلَصی جذیذ ٍ ثِ رٍس سْیِ ًوبیٌذ

ثٌحَی ًِ ًلیِ خذهبر سٌثیز جشٍار ٍ دبیبى ًبهِ ّبی داًطجَیی را چبح  ،غحبكی ٍ سرًَة ًوبیٌذ ثغَریٌِ
داًطجَیبى اس هزاجؼِ ثِ اهبًي دیگز ثی ًیبس ثبضٌذ.در ؿیز ایٌػَرر هزارداد كسخ هی گزدد.
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ثزًذگبى اهبًي سبیخ ٍسٌثیزی حن سْیِ ٍ سذٍیي دبیبى ًبهِ ّبی داًطجَیی را ًذارًذ در ؿیز ایٌػَرر

هزارداد لـَ هی گزدد.
ب :شزایط متقاضیان
 - 1الششام ٍاػشوبد ثِ ًظبم جوَْری اسالهی ایزاى ٍ ،الیز كویِ ٍ هبًَى اسبسی ٍ سبثؼیز ایزاى.

 - 2گَاّی ػذم سَء دیطیٌِ ًیلزی  ،گَاّی ػذم اػشیبد ٍ سبییذ غالحیز ّبی كزدی هشوبضی اس سَی هزاجغ
ًظبرسی داًطگبُ
 - 3داضشي غالحیز كٌی ٍ سخػػی در سهیٌِ ًبری
 - 4داضشي حذاهل  25سبل ٍ سبّل
 - 5داضشي هذرى سحػیلی حذاهل دیذلن ثزای اضخبظ حویوی
ً - 6ذاضشي هطٌل ًظبم ٍظیلِ
 - 7ثِ ّز یي اس هشوبضیبى ٍ ثزًذگبى هشایذُ غزكبً یي ثَكِ هَاد ؿذایی ٍاگذار هی گزدد .لیٌي ٍاگذاری ٍاگذاری
دٍ ثبة ًذی سٌشز ثِ یي ثزًذُ هشایذُ اهٌبى دذیز اسز.
 - 8ػذم كزٍش هَاد دخبًی ٍ یب اسشؼوبل دخبًیبر در هحل ًبر
ج) :مدارک السم جُت شزکت در مشایدٌ(پاکت الف)
 -1سػَیز سوبم غلحبر ضٌبسٌبهِ ٍ ًبرر هلی هشوبضی
 -2سػَیز ًبرر دبیبى خذهز یب هؼبكیز ًظبم ٍظیلِ
 -2كیص ّبی ٍاریشی ثِ هجلؾ سیػذ ّشار ٍ ثیسز هیلیَى ریبل ثػَرر جذاگبًِ در دٍ ثزٍ
 -3ثزٍ ضزایظ ٍ هطخػبر هشایذُ ثِ ّوزاُ  2كوزُ كیص ٍاریشی ٍ سػَیز هذارى خَاسشِ ضذُ هی ثبیسز در دبًز
(الف)ثػَرر الى ٍ هْز ضذُ در هْلز هوزر سحَیل حزاسز داًطگبُ گزدد.

د :پاکت ( ب )
دبًز (ب) حبٍی ثزٍ دیطٌْبد هیوز
ٌ :سمان ي مکان مشایدٌ:
سهبى ضزًز در هشایذُ :اس سبریخ اًشطبر آگْی ثِ هذر 10رٍس
سهبى ثبسدیذ  :اس سبػز  8غجح الی  15ثْذ اس ظْز در رٍسّبی ضٌجِ الی چْبرضٌجِ
ٍ هحل هشایذُ  :ساّذاى – خیبثبى داًطگبُ –داًطگبُ آساد اسالهی ساّذاى هی ثبضذ ٍ .هحل سحَیل دیطٌْبدار دكشز
حزاسز ٍاحذ هی ثبضذ.
دیطٌْبدار رسیذُ ثب حضَر اػضبء ًویسیَى هؼبهالر ثبس ٍ هزائز خَاّذ ضذ .حضَر ضزًز ًٌٌذگبى در جلسِ آساد
اسز.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
آدرس هحل ًبر :
آدرس هحل سًٌَز :

اهضبء:
سللي:
سللي:

پس اس تعییه تزودٌ  ،اوعقاد قزارداد مىًط تٍ تا ئید تزودٌ تًسط دفتز حزاست داوشگاٌ می تاشد.

سبریخ:

تاسمٍ تعالی
تزگ شزکت در مشایدٌ « پیشىُاد قیمت»
این بزگ توسط هتقاضی به طور کاهل تکویل گزدد در غیز اینصورت هعتبز نخواهذ بود.

عطف به اطالعیه و آگهی هنتشزه در هورد ٍاگذاری سؼذاد 5ثبة ثَكِ داًطجَیی ثِ غَرر اجبرُ اس طزیق هشایذه
فزسنذ :

اینجانب :

ضون اطالع و قبول کلیه شزایط و

بشواره هلی :

هشخصات هشایذه که به اهضای اینجانب رسیذه است با ارائه هذارک السم هایل به شزکت در هشایذه بوده و
اعالم هی نواین که هوضوع هشایذه هذکور را که بزگ شزایط و هشخصات شزکت در هشایذه را به دقت هطالعه
نووده و اس هورد هشایذه باسدیذ بعول آورده ام  .با توجه به قیوت پایه به شزح سیز :
مثلغ پایٍ (تٍ ریال)

ردیف

وام

مًقعیت

متزاص

1

تًفٍ شمارٌ 10

محًطٍ داوشگاٌ

 100متز مزتع

16/000/000

2

تًفٍ خًاتگاٌ خًاَزان

خًاتگاٌ الشَزا

 30متز مزتع

8/000/000

3

کپی سىتز شمارٌ 1

جىة مسجد الىثی

 30متز مزتع

18/600/ 000

4

کپی سىتز شمارٌ2

جىة داوشکدٌ اوساوی

 80متز مزتع

18/600/ 000

5

تًفٍ شمارٌ 11

جىة داوشکدٌ پششکی

 15متز مزتع

6/000/000

قیمت پیشىُادی

هیوز دیطٌْبدی خَد را جْز اجبرُ ی یي ثبة ثَكًِ /ذی سٌشز  .................... ...............هبّیبًِ ثِ هجلؾ
...........................ریبل ثِ حزٍف  ..................................................اػالم هی دارم ( .درج قیمت در جديل فًق
ضزيری است)

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
آدرس هحل سًٌَز ٍ ضوبرُ سللي:
ًطبًی هحل ًبر ٍ سللي

سبریخ :

اهضبء

