شرایط ي مشخصات مىاقصٍ
الف :مًضًع مىاقصٍ:
خشیذ ٘ ،صت  ٚاخشای وفپٛش ٚسصضی ٚیٙیفّىس ث ٝضخبٔت پٙح ٔیّی ٔتش ٚػشض ٔ2تش(اسٚپبیی) سبِٗ سشپٛضیذٚ ٜسصضی
دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ صاٞذاٖ ثب ٔطخصبت ٚ ٚیژٌی ٞبی صیش:
 -1ثشٌطت پزیشی سشیغ تٛح
 -2خٌّٛیشی اص آسیت دیذٖ ٚسصضىبساٖ
 -3لبثّیت دسص خٛش ٚیىپبسچٍی سغح
100 -4دسصذ ثذ ٖٚوبٞص اثؼبد ث٘ ٝحٛی وٞ ٝشٌض دسص ثبص ٘ىٙذ.
 -5ثذ ٖٚآِٛدٌی ٚث ، ٛداسای خصٛصیبت آ٘تی ثبوتشیبَ
 -6داسای الن پّی یٛستبٖ خٟت ٔمبٔٚت دس ثشاثش سبیص
ٔ -7مبٔٚت ثسیبس خٛة دسثشاثش ٘یشٞٚبی دیٙبٔیىی  ٚاستبتیىی ٔ ،مبٔٚت سً٘ دس ثشاثش ٘ٛس ٔ ٚمبٔٚت دس ثشاثش آتص سٛصی
 -8خٌّٛیشی اص ِغضش ٚسصضىبساٖ ثذِیُ اصغىبن ٌ ٚیشایی سغح وفپٛش
 -9وفپٛش ٚسصضی ٚیٙیفّىس ٔی ثبیست داسای الیٔ ٝیب٘ی اص اِیبف پطٓ ضیط ٚ ٝپطت ف ْٛسِّٛی دس ثشاثش ضشثٚ ٝوبٞص اثؼبد
ٔمب ْٚثٛد ٚ ٜثشٌطت پزیشی  ٚثجبت صیش پبی آٖ دس ثبالتشیٗ دسخ ٝثبضذ.
 -10وفپٛش ٚسصضی ٚیٙیفّىس ٔی ثبیست ثٔ ٝذت یىسبَ ٌبسا٘تی ٚوبست ضٕب٘ت آٖ اسائ ٝضٛد.
ب :شرایط مىاقصٍ:
ٞ - 1ش پیطٟٙبدی ؤ ٝغبثك ثب ضشایظ ٔٙبلص ٝحبضش ٘جٛد ٚ ٜیب ٔتضٕٗ لیٛد  ٚضشایظ دیٍشی ثبضذ وبٖ ِٓ یىٗ تّمی
خٛاٞذ ضذ.
 - 2پشداخت ٞضیٞ ٝٙبی ٔشثٛع ٝضبُٔ آٌٟی سٚص٘بٔ ٝوسٛسات لب٘٘ٛی ثش ػٟذ ٜثش٘ذٙٔ ٜبلص ٝاست.
 - 3ضشوت وٙٙذ ٜدس ٔٙبلصٔ ٝی ثبیست دس ٍٙٞبْ پیطٟٙبد لیٕت ٔبِیبت ثش اسصش افضٚد ٜسا ِحبػ ٕ٘ٛدٚ ٜدس ٍٙٞبْ ػمذ
لشاسداد ٌٛاٞی ثجت ٘بْ سا اسائٕ٘ ٝبیذ.
ٔ - 4حُ ا٘دبْ تؼٟذات دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ صاٞذاٖ ثٛدٞٚ ٜضی ٝٙحُٕ ٘ٚمُ ثش ػٟذ ٜفشٚضٙذ ٜاست ؤ ٝی ثبیست
دس پیطٟٙبد لیٕت خٛد ِحبػ ٕ٘بیذ.
- 5دا٘طٍب ٜدس سد یب لج َٛیه یب وّی ٝپیطٟٙبدات ٚاصّ ٚ ٝا٘ؼمبد لشاسداد اختیبسات تبْ داضت ٚ ٝضشوت وٙٙذٌبٖ
دسٔٙبلص ٝحك ٞیچٍ ٝ٘ٛاػتشاضی سا ٘خٛاٙٞذ داضت.
 - 6ث ٝپیطٟٙبدات ٔجٔ ، ٟٓخذٚش ٔ ،طشٚط  ٚفبلذ سپشد ٚ ٜپیطٟٙبداتی و ٝثب ضشایظ ٔٙبلصٔ ٝغبیشت داضت ٝثبضذ  ٚیب
ثؼذ اص ّٟٔت ٔمشس ٚاصُ ضٛد  ،تشتیت اثش داد٘ ٜخٛاٞذ ضذ.
- 7دا٘طٍب ٜتؼٟذی دس لجبَ اسىبٖ ٚپزیشایی پیٕب٘ىبس ٘ذاسد.
- 8ضشوت دس ٔٙبلص ٚ ٝدادٖ پیطٟٙبد ثٙٔ ٝضِ ٝلج ٚ َٛاختیبسات دستٍبٙٔ ٜبلصٌ ٝزاس ثٛد ٚ ٜضشوت پیٕب٘ىبس ٔی ثبیست
تٛاٖ ٔبِی ٔٛضٛع ٔٙبلص ٝسا داضت ٝثبضذ.
 - 9دا٘طٍب ٜحك تغییش  ٚیب اصالح  ٚتدذیذ ٘ظش دس اسٙبد ٔ ٚطخصبت ٔٙبلص ٝسا داسد.
- 10تبٔیٗ وبسٌش ٔبٞش ٛٔ ٚسد ٘یبص خٟت ٘صت  ،اخشاء ،حُٕ ٔصبِح  ٚا٘دبْ وبس ثشػٟذ ٜضشوت است  ٚوبسٌشاٖ ضشوت ٔی
ثبیست ٔٛسد تبییذ اداس ٜوبس ثبضٙذ.
- 11پس اص ثبصٌطبئی پبوت (اِف)  ٚدستیبثی ث ٝایٙى ٝچ ٝوسب٘ی ٔذاسن ثذ٘ ٖٚمص اسائٕٛ٘ ٝد ٜا٘ذ  ،الذاْ ث ٝثبصٌطبئی پبوت
(ة) ضذ ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝلیٕت پیطٟٙبدی  ٚسػبیت سبیش ٔمشسات ٔشاتت تؼییٗ ثش٘ذٛٔ ٜسد ثشسسی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
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- 12وٕیسیٔ ٖٛؼبٔالت دا٘طٍب ٜحذاوثش ظشف ٔذت  2سٚص پس اص لشائت پیطٟٙبدات ٚاصّٛٔ ٝسد لج َٛدا٘طٍب٘ ، ٜظش خٛد سا
وتجبً ث٘ ٝفش اٙٔ َٚبلص ٝاػالْ ٕ٘ٛد ٚ ٜپس اص آٖ سپشد ٜضشوت دس ٔٙبلص ٝسبیش ضشوت وٙٙذٌبٖ ث ٝاستثٙبی ٘فشات اَٚ
 ٚد ٚ ْٚسٙٔ ْٛبلص ، ٝآصاد خٛاٞذ ضذ.
- 13دس صٛستیى ٝثش٘ذٙٔ ٜبلص٘( ٝفشا )َٚاص ا٘ؼمبد لشاسداد  ٚا٘دبْ ٔؼبّٔ ٝخٛدداسی ٕ٘بیذ سپشد ٜضشوت دس ٔٙبلص ٝا ٚضجظ
ٔی ٌشدد  ٚچٙب٘چ ٝتفبٚت لیٕت ٘فش ا َٚثب ٘فش د ْٚثیطتش اص ٘ %5جبضذ ث ٝثش٘ذ ٜدٙٔ ْٚبلص ٝخٟت ا٘دبْ ٔؼبّٔ ٚ ٝػمذ
لشاسداد ٔشاخؼٔ ٝی ٌشدد  ٚچٙب٘چ٘ ٝفش د٘ ْٚیض اص ا٘ؼمبد لشاسداد خٛدداسی ٕ٘بیذ سپشدٚ ٜی ٘یض ث٘ ٝفغ دا٘طٍب ٜضجظ ٚثٝ
ضشح فٛق ث٘ ٝفش س ْٛخٟت ػمذ لشاسداد ٔشاخؼ ٝخٛاٞذ ضذ وّیٞ ٝضیٞ ٝٙبی ثشٌضاسی ٔٙبلص ٝثش ػٟذ ٜثش٘ذٙٔ ٜبلصٝ
است.
- 14ثش٘ذٙٔ ٜبلصٔ ٝتؼٟذ ٔی ٌشدد حذاوثش ظشف ٔذت ٞفت سٚص وبسی اص تبسیخ اػالْ وتجی ٔؼبدَ

ٔ %10جّغ وُ لشاسداد سا

ثؼٛٙاٖ سپشد ٜحسٗ اخشای تؼٟذات ضٕب٘ت ٘بٔ ٝثب٘ىی ثشاثش فشْ ٔٛسد ٘ظش دا٘طٍب ٜثب اػتجبس ٔ 3ب ٜپیص اص ػمذ لشاسداد
تسّیٓ  ٚلشاسداد ٔشثٛع ٝسا أضب ٔ ٚجبدِٕ٘ ٝبیذ دس غیش ایٗ صٛست سپشدٚ ٜی ث٘ ٝفغ دا٘طٍب ٜضجظ  ٚعجك ثٙذ  13اص ٘فش
د ْٚخٟت ػمذ لشاسداد دػٛت ثؼُٕ ٔی آیذ  .دس صٛست استٙىبف ٘فش د ْٚسپشد ٜا٘ ٚیض ضجظ ٚث٘ ٝفشسٔ ْٛشاخؼ ٝخٛاٞذ
ضذ .ثذیٟی است سپشد ٜحسٗ اخشای تؼٟذات تب ٔ 3ب ٜپس اص پبیبٖ لشاسداد ٘ضد أٛس ٔبِی دا٘طٍبٍٟ٘ ٜذاسی  ٚپس اص
تسٛی ٝحسبة وبُٔ ث ٝپیٕب٘ىبس ٔستشد ٔی ٌشدد.
- 15پس اص تسّیٓ ضٕب٘ت ٘بٔ ٝحسٗ اخشای تؼٟذات  ٚأضبء ٔ ٚجبدِ ٝلشاسداد سپشد ٜضشوت دس ٔٙبلص٘ ٝفش د ٚ ْٚس ْٛآصاد
خٛاٞذ ضذ.
- 16فشْ ضٕب٘تٙبٔٔ ٝی ثبیست ٕ٘ ٝ٘ٛفشْ ضٕب٘تٙبٔ ٝدا٘طٍب ٜثبضذ.
- 17وبسفشٔب ٔی تٛا٘ذ ٔٛضٛع لشاسداد سا تب ٔیضاٖ  %25افضایص یب وبٞص دٞذ.
- 18دس ٍٙٞبْ ػمذ لشاسداد ثٙب ثش دسخٛاست پیٕب٘ىبس ٔیضاٖ پیص پشداخت تب ٔ %25جّغ ٔؼبّٔٙٔ ٝحصشاً دس لجبَ ضٕب٘تٙبٔٝ
ثب٘ىی پشداخت خٛاٞذ ضذ.
- 19دس صٛستی و ٝد٘ ٚفشثب ضشایظ یىسبٖ وٕتشیٗ لیٕت سا پیطٟٙبد داد ٜثبضٙذ ثش٘ذٟ٘ ٜبیی ثب تٛخ ٝث ٝپیطی ٝٙوبسی ٚ
سٛاثك حشف ٝای دس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٛٔ ٚسسبت دِٚتی ا٘تخبة خٛاٞذ ضذ.
 30سٚص پس اص ٌطٛدٖ پیطٟٙبدات ٔؼتجش ثٛد ٚ ٜخٟت أضبء

- 20پیطٟٙبدٞبی ٚاصّ ٝثش٘ذٌبٖ ا ٚ َٚد ٚ ْٚس ْٛتب ٔذت
وٙٙذٌبٖ آٟ٘ب اِضاْ آٚس ٔی ثبضذ.
- 21تٟی ٝوّیٔ ٝصبِح ثش ػٟذ ٜپیٕب٘ىبس است.

- 22پیٕب٘ىبس ٔتؼٟذ  ٚتبییذ ٔی ٕ٘بیذ دس ٍٙٞبْ پیطٟٙبد لیٕت اص خٕیغ لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٔشثٛط ث ٝوبس  ٚثیٕٞ ٝبی اختٕبػی
ٚحفبظت فٙی ٕٞ ٚچٙیٗ لٛا٘یٗ ٔ ٚبِیبتٟب  ٚػٛاسض وبٔالً ٔغّغ ثٛدٔ ٚ ٜتؼٟذ است  ٕٝٞآٟ٘ب سا سػبیت وٙذ دس ٞش حبَ
ٔسئِٛیت ػذْ اخشای لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات فٛق اِزوش ٔتٛخ ٝوبسفشٔب ٘خٛاٞذ ثٛد ٚپیٕب٘ىبس ساسبً ٔسئٔ َٛی ثبضذ.
ج :مذارک الزم جُت شرکت در مىاقصٍ:
 - 1پشداخت ٔجّغ دٚیست ٞضاس سیبَ ث ٝحسبة خبسی سیجب  0106216899008ػٟذ ٜثب٘ه ّٔی ثٙبْ دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی
صاٞذاٖ خٟت خشیذ اسٙبد ٔٙبلص ٚ ٝاسائ ٝفیص « ثٕٞ ٝشأ ٜذاسن دیٍش دس پبوت (اِف)
 - 2سپشد ٜضشوت دس ٔٙبلص ٝثٔ ٝجّغ دٔ ٜیّی ٖٛسیبَ است ؤ ٝی ثبیست ثصٛست ٘مذ ث ٝحسبة ٔٙذسج دس ثٙذ یه
ٚاسیض  ٚفیص ٔشثٛع ٝآٖ دس پبوت اِف لشاس ٌیشد.
د :مذارک الزم پاکت (الف)
 - 1سص ٝٔٚضشوت
 - 2فیص ٞبی ٚاسیضی
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- 3اسٙبد  ٚضشایظ ٔٙبلص ٝثب ٟٔش  ٚأضبی ضشوت ؤ ٝی ثبیست تٛسظ فشد یب افشاد ٔدبص صبحت أضب ثشاثش آخشیٗ
تغییشات ضشوت  ٚآٌٟی سٚص٘بٔ ٝأضبء  ٚثٟٔ ٝش ضشوت ٕٟٔٛس ٌشدد.
- 4اسبسٙبٔ ٚ ٝسٚص٘بٔ ٝآخشیٗ تغییشات ٔصذق
- 5تصٛیش ٌٛاٞی حسٗ ا٘دبْ وبس ٚسٛاثك فؼبِیت ٞبی ٔطبث ٝاص ٔٛسسبت  ٚدستٍبٟٞبی عشف لشاسداد دس ٔذت

 5سبَ

ٌزضتٝ
 - 6تصٛیش ٔصذق ٔؼشفی داس٘ذٌبٖ حك أضبء دس ضشوت ثشاثش آخشیٗ تغییشات اسبسٙبٔ ٝضشوت
- 7تصٛیش ٔصذق تبئیذ صالحیت صبدس ٜاص سٛی ٔجبدی ریشثظ دس سبَ  1392دس صٔیٛٔ ٝٙضٛع ٔٙبلص ٚ ٝثشٌٟبی ضشایظ
ٔٙبلص ٚ ٝفشْ ٔٙغ ٔذاخّ ٝوبسوٙبٖ دِٚت  ،فشْ خٛد اظٟبسی ،فشْ پزیشش ٔ ٚسئِٛیت  ،فشْ تؼٟذ ٘بٔ ٝثیٕ ٝوبسٞبی
اخز ضذ.ٜ
- 8آدسس دلیك  ٚتّفٗ ضشوت
 - 9تصٛیش ٔصذق ٔذاسن ضٙبسبئی داس٘ذٌبٖ حك أضب ضشوت ضبُٔ تصٛیش ضٙبسٙبٔ ٚ ٝوبست ّٔی  ٚوبست پبیبٖ خذٔت
ثصٛست ٔصذق
- 10تصٛیش ٔصذق آخشیٗ صٛستدّسٞ ٝیبت ٔذیش ٜضشوت
- 11اسٙبد ٔ ٚذاسن اسائ ٝضذ ٜدس پبوت اِف ٘جبیذ ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ حبٚی پیطٟٙبد لیٕت ثبضذ.
تٛخ :ٝاسبسٙبٔٔ ٚ ٝذاسن ٔصذق ثٔ ٝؼٙی تصٛیش اسبسٙبٔ ٚ ٝآخشیٗ تغییشات و ٝتٛسظ ٔشاخغ ریصالح ثشاثش ثب اصُ
ضذ ٜثبضذ.
ٌ :پاکت«ب»
پبوت (ة) حبٚی ثشي پیطٟٙبد لیٕت ٔی ثبضذ.
ي :زمان ي مکان مىاقصٍ:
 - 1صٔبٖ ضشوت دس ٔٙبلص ٝاص تبسیخ ا٘تطبس آٌٟی ثٔ ٝذت  10سٚص
ٔ - 2حُ ٔٙبلص : ٝصاٞذاٖ – خیبثبٖ دا٘طٍب – ٜسٚ ِٝٛسصضی دا٘طٍب ٜآصاداسالٔی ٚاحذ صاٞذاٖ ٔی ثبضذ ٔ ٚحُ تحٛیُ
پیطٟٙبدات اداس ٜتذاسوبت دا٘طٍب ٜعجمٕٞ ٝىف سبختٕبٖ ٔشوضی ٚالغ دس خیبثبٖ دا٘طٍبٔ ٜی ثبضذ.
- 3پیطٟٙبدات سسیذ ٜثب حضٛس اػضبء وٕیسیٔ ٖٛؼبٔالت دا٘طٍب ٜثبص  ٚلشائت خٛاٞذ ضذ  .حضٛس ضشوت وٙٙذٌبٖ دس
خّس ٝآصاد است.

وام شرکت:
وام ي وام خاوًادگی مذیر عامل شرکت:
وشاوی شرکت ي تلفه:
تلفه َمراٌ:
مُر يامضاء
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ترگ شرکت در مىاقصٍ خریذ وصة ياجرای کفپًش ساله يرزشی
(پیشىُاد قیمت)
عطف بِ آگْی هٌتشرُ در خصَص خریذ ً ،صب ٍاجرای کفپَش ٍیٌیفلکس سالي ٍرزشی
با هشخصات درج شذُ در هَضَع هٌاقصِ داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ زاّذاى از طریق
هٌاقصِ عوَهی ایٌجاًب
کذ هلی
ثبت

فرزًذ

صادرُ از
کِ در شْرستاى

بِ شوارُ شٌاسٌاهِ

هذیر عاهل شرکت

دارای
بِ شوارُ

بِ ثبت رسیذُ است ٍدارای تائیذیِ صالحیت شرکت هی

باشن ،ضوي اطالع ٍ قبَل کلیِ شرایط ٍ هشخصات هٌاقصِ کِ بِ هْر ٍ اهضای ایٌجاًب
رسیذُ است با ارائِ هذارک الزم از قبیل سَابق ٍ رزٍهِ  5سال کار در هَسسات دٍلتی یا
خصَصی  ،تائیذیِ هبادی ریربط ٍ گَاّی حسي اًجام کار هایل بِ شرکت در هٌاقصِ بَدُ ٍ
آهادگی خَد را جْت فرٍش ً ،صب ٍراُ اًذازی کفپَش سالي ٍرزشی بِ هبلغ
.........................ریال بِ حرٍف............................................................پیشٌْاد هی ًواین.
بطَر خالصِ تائیذ هی ًواین کِ ٌّگام تسلین پیشٌْاد قیوت  ،هطالعات کافی بعول آٍردُ ٍ
ّیچ ًکتِ ای باقی ًواًذُ است کِ بتَاًذ در هَرد آى هستٌذ بِ جْل ٍ عذم اطالع خَد
گردم.

وام شرکت:

وام ي وام خاوًادگی مذیر عامل :
آدرس شرکت:
تلفه:
تلفه َمراٌ :

تاریخ:

مُريامضاء:
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