
 

 )مناقصه گر( فروشندهن امضاء مجاز و مهر صاحباامضاء                                                                                                                

 
 5 از 1 صفحه  

 

 
  ناقصه عمومیم ط اختصاصیشرایبرگ 

  کفش ایمنیخرید 
 مقدمه: -1

بـه عنـوان مناقصـه  10101057832یملو شناسـه2679) به شماره ثبت خاصی(سهامخدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم شرکت 
و مجوزهـاي داخلـی مـاخوذه و نامـه معـامالت خـود گزار که از این پس اختصاراً خریدار نامیده خواهد شد، در نظـر دارد طبـق آیـین

از طریـق مناقصـه عمـومی  از  را بـا مشخصـات ذیـلجفـت  هزار هفتبه تعداد  کفش ایمنیشرایط عمومی ذیل الذکر خرید 
به عنوان مناقصـه گـر کـه از ایـن )داراي پروانه کسب مرتبط و با ارائه مدارك هویتی معتبرو حقیقی( ص حقوقیاشخاواجدین  شرایط 
 شود، خریداري نماید.شنده نامیده میپس اختصاراً فرو

 میبایست دارايکفش ایمنی 
با درج نمونه اجتماعی  همرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار و رفامعتبر در زمان برگزاري مناقصه تاییدیه و گواهینامه  -

 کفش مورد نظر
 طبق استاندارد و گواهی ارائه شده.ول ژ 200ضربه در برابر حداقل  و مقاوم استاندارد  سرپنجه فوالدي آب کاري شده -
 و روغن نفتی هاي ل حال مقابل در مقاوم   و تزریقی) (PUورتانیزیره از جنس پلی  -
 رویه از جنس چرم طبیعی گاوي  -
 و رویه کفش  هرانتی جهت کفماه گا 6 -
 تکه به پیوست تعداد در سایزبندي هاي مختلف مشخص گردیده اس 54الی  40 بندي سایز  -
 آستر رویه نمد و دو الیه مستحکم  -
 رنگ مشکی  -

 
شده همراه بـا کـارت تحویلی را در نایلون شفاف و به صورت پلمپ و مهر و موم  کفشمناقصه گر موظف است نمونه * 

ضمیمه پیشنهاد قیمت نماید و مبناي تحویل کل موضوع مناقصه بایستی بر اساس کیفیت و مشخصات نمونه مذکور گارانتی 

 اشد.ب
 

 :ناقصهشرایط اختصاصی شرکت در م -2
 به آدرس هاي ذیل تحویل گردد  هزینه فروشندهو با بنا به تشخیص خریدار  کاالي موضوع مناقصه-2-1

  7917174469: یکد پست ییرجا دیهشت جاده اسکله شه لومتریخونسرخ، کندرعباس، ب

 6356154160 :یقدس کد پست نیبه پمپ بنز دهیسسمت چپ نر،  ياله خامنه ا تیسر بندر، بلوار آ ،بندرامام 

 4315695385 :یکد پستبندر انزلی، میدان گمرك، خیابان شهید مصطفی خمینی؛ 

  .بودخواهد تحویل خریدار رسید برگ  ،کاالي تحویل شده فروشندهکه مبناي 

 زمانبندي تحویل کاال :  -2-2
خواهد بود و فروشنده موظف  روز 20 که فاصله  هر مرحله حداکثر لهمرح سهطی را  قراردادفروشنده موظف است کاالي موضوع 

 می باشد) روز 60 (زمان تحویل کل موضوع مناقصه .از امضاي قرارداد تحویل نماید روز پس 20است اولین پارت را 
  و تسویه آن  ضمانتنامه انجام تعهدات-2-3
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بدون قید و شرط و بـدون نیـاز "یا ضمانت نامه بانکی با قید عبارت  چک رمز دار یا چک تضمین شده (فروشنده باید تضمین معتبر 
بانـک  نـزد  221142004حسـاب شـماره    یـا وجـه نقـد کـه بـه" يبا مراجعه به مراجع قضایی و ادار به اثبات قصور و یا تقصیر و یا
کـل مبلـغ   %10بـه میـزان  نمـوده بنام شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم  واریـز 2210تجارت شعبه برج آسمان کد 

قرارداد ) به نفع خریدار را که بدون قید وشرط و غیر قابل برگشت ، عند المطالبه و بدون نیاز به اقدام قضایی یـا اداري قابـل وصـول 
رارداد و دوره موضـوع قـانعقاد قراردادتسلیم خریدار نماید. تضمین مذکور باید تا تاریخ تحویل قطعی آخرین محموله  قبل ازباشد ، 

 . معتبر باشدضمانت کاال (حسب مورد)

 انجام تعهدات آزاد خواهد شد. تضمین ،  مقرر درموعد/ مواعد انجام کلیه تعهداتدرصورت 
وصول و دریافت فوق الذکر را   تضمینحق دارد  ، ذینفعکلیه تعهدات خود را انجام ندهد ،مادام که فروشنده در هرمورد از قرارداد 

 نماید. 
 تاخیر خسارت  -2-4

 ،تحویل نماید 2 ماده2بند عد تعیین شده دراموموعد/ دررا به مقدار و به موقع  مناقصهموضوع  کااليفروشنده نتواند در صورتی که 

از مبلغ الباقی موضوع مناقصه که تحویل ننموده است را به صورت ماهیانه به خریدار پرداخت  %2,5ظرف حداکثر یکماه میبایست 

که تحویل ننموده است خواهد  از مبلغ الباقی موضوع مناقصه %5. در صورت تاخیر بیش از یک ماه الی دو ماه مشمول نماید

به عنوان خسارات وارده  2ماده  3ضمنا در صورت گذشت دو ماه و عدم تحویل موضوع مناقصه ، وجه ضمانت مندرج در بند بود.

فروشنده برداشت مطالبات و اموال  یکجانبه فسخ و نسبت به اخذ ضررو زیان از قرارداد را ضبط خواهد شد و خریدار می تواند 

 اقدام نماید.  حصال ودرصورت عدم تکافو ازطریق مراجع ذي

 افزایش یا کاهش میزان تقاضا -2-5
مدت تحویل کـاال  موضوع مورد معامله را قبل از انقضاء حجم از  %25 با همین شرایط و قیمت ، حداکثر تا سقف  تواند یخریدار م

 نوع کاال تعـدیلمدت تحویل نیز به نسبت لزوم درصورت  ،  دـدرهرحال مراتب کتباً به فروشنده ابالغ خواهد ش اضافه نماید یا کسر
 اقدام خواهد شد. 2ماده  4می گردد، در غیر این صورت مطابق بند 

 بسته بندي   -2-6
(مندرج در شرح کـاال) نظر خریدار  استانداردو طبق،  از انجام بازرسی  پسا فروشنده موظف است کلیه کاالهاي موضوع قرارداد ر

(هر جفت در نایلون محکم که مشخصات کفش و سایز بـر روي آن چـاپ شـده و برخـوردار از گذاري نماید. بسته بندي و عالمت
 ) بندي گردد. جفت در یک کارتن محکم بسته 25الی  20کارت گارنتی باشد بسته بندي نماید . همچنین هر 

را براي حمل و تحویل مطابق مندرجات قرارداد و ضمایم آن و بـا توجـه بـه ماهیـت محمولـه و  فروشنده ، کاالهاي موضوع قرارداد
 بارگیري ، حمل و تخلیه مصون بمانند.  درآسیب هر گونه نوع وسیله حمل ، به نحوي بسته بندي و آماده خواهد کرد که از 

کلیه خسارات ناشی از هر گونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته بندي و حمل و انبار کـردن و نگهـداري از  فروشنده مسئول جبران
موظف است ازهرطریق (تعویض یا پرداخت خسارات) رضایت خریدار  امثال آنها می باشد وپارگی ،آلودگی و ،قبیل نفوذ رطوبت 

 را فراهم آورد. 
کیلوگرم بیشتر باشد ، بایستی به نحوي بسته بندي شود که به آسانی توسط  100لص  آنها از کلیه صندوقها یا بسته هایی که وزن ناخا

 باالبرها قابل حمل باشد به طوري که بدون خطر،  حمل و نقل آنها میسر شود. 
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جانبه فسخ نموده و نسبت به وصـول مطالبـات خـود و  خریدار می تواند درصورت وقوع هریک از موارد زیر قرارداد را یک - 2-7
 انجام تعهدات اقدام نماید.  تضامینضبط 

 برگ شرایط اختصاصی  2ماده  4بند  مواد مندرج درتاخیر در انجام تعهدات مطابق  -1

 انحالل شرکت فروشنده . مصادره اموال ، ورشکستگی ، -2

 ید کتبی خریدار به غیر. أیون اطالع و تصورت کامل یا جزئی بده واگذاري قرارداد ب  -3

 تمام و یا قسمتی از مفاد قرارداد توسط فروشنده .  ضنق  -4

 وجود واسطه . -5

 ی مالی یا فنی فروشنده براي تحویل کار طبق برنامه خریدار. یعدم توانا -6

 اشد. ب 1337فروشنده مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب درسال  -7

 دولتی  در معامالت قانون منع مداخله  -  2-8
نمـی باشـد و  1337دیماه  22فروشنده رسماً تعهد می نماید که مشمول ماده مذکور درقانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب 

 وضوع قـرارداد سـهیم و ذيمتعهد و ملزم است که تا پایان اجراي قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را درم
خریـدار حـق  نفع نکند و درصورتیکه محرز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا برخالف تعهدات فوق الذکر عمـل نمایـد ،

خواهد داشت قرارداد را لغو و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال و مطالبات فروشنده و یـا ازهـر طریـق دیگـر 
 ل نماید. به هرحال این موضوع رافع تعهدات فروشنده نخواهد بود. وصو

 عدم واگذاري به غیر -2-9
 فروشنده نمی تواند بدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.  

 عدم وجود واسطه    -  2-10
د واسطه اي وجود نداشته و حق داللی و نظایر آن را نپرداخته و پرداخت نخواهـد فروشنده متعهد می گردد که دررابطه با این قراردا

همچنین مطالبه کلیه خسـارات را خواهـد  وضبط ضمانتنامه ها  کرد و درصورت اثبات خالف این مطلب خریدار حق فسخ قرارداد ،
 داشت .

ند افزایش قیمت ها را با در نظـر گـرفتن کلیـه هزینـه هـا در این قرارداد مشمول تعدیل قیمت هاي احتمالی نبوده و فروشنده رو-2-11
 قیمت پیشنهادي منظور نموده است .

فروشنده موظف می باشد کاالي موضوع مناقصه را دقیقا مطابق با مشخصات مندرج تحویل نماید که در صورت مغایرت طبق  -2-12
 عمل خواهد شد. 4-2بند 

 و رعایـتپس از تحویل قطعی به خریـدار و ارائـه صورتحسـاب رسـمی   یک ماهظرف  خریدار موظف است مبلغ قرارداد را -2-13

 ضوابط این قرارداد در وجه فروشنده کارسازي نماید.

 تعهدات فروشنده  -14- 2
 فروشنده مساعدت الزم را در رابطه با اجراي موضوع قرارداد را با نماینده خریدار خواهد داشت.  -الف
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و ضـمائم ی استانداردها ، موارد کیفیت و انتخاب اجناس و مواد اولیه مناسب را به گونـه اي کـه در قـرارداد فروشنده باید تمام - ب
به اطالع خریـدار رسـانده و تقاضـاي بررسـی و  قبل از هر اقدام کتباًهرگونه عدول از موارد فوق را  رعایت نموده وقید گردیده آن 

 آن را بنماید. تأیید
مـل خواهـد ع 7-2و  4-2 مـوادمفاد طبق  از ناحیه خریدار ،فروشنده ، عدم پذیرش دالیل ارائه شده یر و تاخبدیهی است درصورت 

 شد. 
موضـوع ي ها(درتعهـد فروشـنده)کاالگردد درصورتیکه پس از تحویل کاال نقایصی ناشی از تولیـد/ حمـل  فروشنده متعهد می -ج

نحوي که رضایت خریدار را فراهم آورد . بدیهی است درصـورتی کـه ه د بآن اقدام نمای جایگزینیقرارداد مشاهده گردد نسبت به 
اقـدام  خریـد جـایگزینینسبت به راسا خریدار می تواند  ،رتفع نگرددـده مـروشنـوسط فـتیک هفته  حداکثر ظرف مدت جایگزینی

و یـا ازهـر طریـق  رده هـاي فروشـنده/ سـپازمحـل و مطالبـات  درصدهزینه باالسري 15با احتساب  نموده و هزینه هاي انجام شده را
 دیگري که صالح بداند جبران نماید. 

 نموده باشد.  تسویه حسابخــریـدار  باطـور کامل انجـام شده تلقی می گردد که ه تعهدات فروشنده زمانی ب -د
 عتبر باشند.پس از ارائه فرم پیشنهاد قیمت ها، م یک ماهپیشنهادها باید از هر حیث حداقل براي مدت    - 2-15
و برنده  رفتیمورد نظر انجام خواهد پذ ياالکانبار و  کارگاه و از يدیدر مناقصه، بازد کنندگان شرکت یابیبه منظور ارز - 2-16

 ياالکاست در صورت عدم تطابق  یهیقرار دهد. بد خریدار اریقرارداد را در اخت وعضنمونه از اقالم مو کی ستیبا یمناقصه م
 خواهد بود. محفوظ خریدار يبرا ضبط و ثیقه عودت و  قح ده،ش افتیه دربا نمون یارسال

 فیو تکال اراتیو اخت طیتوسط مناقصه گر به منزله قبول تمام شرا اخذ مدارك شرکت در مناقصه در مناقصه و  شرکت  - 2-17
 است.ی کشتیرانی قشم شرکت خدمات دریایی و مهندس يارجمقررات  رینامه معامالت و سا نییمندرج در مناقصه و آ

/خــانم يمجــاز آقا يصــاحبان امضــا ینــدگی............... بــه نما...........شرکت/موسســه ........................................... نیــا/ جانبــانایــن

/خانم ..................................... ي.............. آقا...........................................  و سمت .............. ی..................................... با شماره مل

شماره ............. مورخ ......................  ی..........................  با سمت ............................................ به استناد روزنامه رسم یبا شماره مل

، اطالع کامل حاصل نموده و بـا شـرایط و وضـعیت مناقصه و آگاهی کامل از کیفیت و خصوصیات و مشخصات موضوع  با مطالعه،  

-اعالم می مناقصهاعالم نموده و با امضاء آن تمایل خود را براي شرکت در مناقصه موجود، موافقت خود را با شرایط مندرج در اسناد 

حاضـر، از خـود مناقصـه ر حق هرگونه اعتراض را در خصـوص تمـامی منـدرجات اسـناد دارد و در کمال صحت عقل و اراده و اختیا

 .نمایدسلب و ساقط می
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 جدول سایز بندي و میزان تحویل کفش ایمنی

 تعداد تحویلی مرحله اول تعداد تحویلی کل سایز 

40 300 100 
41 550 183 
42 1350 450 
43 1850 617 
44 2300 767 
45 650 216 
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 مناقصه عمومی شرایط عمومیبرگ 

 کفش ایمنی خرید

 
 مقدمه: -1

مناقصـه بـه عنـوان  10101057832یملو شناسـه2679) به شـماره ثبـت خاصی(سهامخدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم شرکت 
 و شـرایط و مجوزهاي داخلی ماخوذه خود نامه معامالتنامیده خواهد شد، در نظر دارد طبق آیینخریدار که از این پس اختصاراً  گزار

اشـخاص از طریـق مناقصـه عمـومی  از واجـدین  شـرایط را  جفـتهزار  هفتکفش ایمنی به تعداد خریـد عمومی ذیل الذکر 
شـود، خریـداري به عنوان مناقصه گر که از ایـن پـس اختصـاراً فروشـنده نامیـده میحقوقی و حقیقی(براساس نام فروشگاه و کد ملی) 

 نماید.
 :مناقصهشرکت در عمومی شرایط  -2
شـامل بـرگ  مناقصه، اسناد منتشره در روزنامه کثیراالنتشار ظرف مدت و روش تعیین شده  مناقصه عمومیمتقاضیان شرکت در   -2-1

را دریافـت و قبـل از پایـان ارائه پیشـنهاد قیمـت شنهاد قیمت، اساسنامه شرکت در خصوص پی، فرم مناقصه شرایط عمومی و اختصاصی 
 تسلیم و رسید اخذ نمایند. خریدار دفتر حراسترا به  مناقصهمطابق شرایط خواسته شده  ، مداركدر این برگ شرایط ندرجم مهلت

 بـه راجـع قانون جمله از مقررات و قوانین حیث از محدودیتی یا ممنوعیت هیچ که نمایدمی اعتراف و اقرار )فروشنده(گر مناقصه -2-2
 فـروشانعقـاد قـرارداد  جهـت 1337 مصـوب کشـوري و دولتـی معامالت در دولت و کارمندان مجلس نمایندگان و وزراء مداخله منع

 دارد حـق خریـدار براینکـه عـالوه شـود، فسـادي کشـف یـا ثابت آن خالف زمان هر در و دلیل هر به چنانچه و نداشته مناقصهموضوع 
 نمایـد، فسـخ قـانونی قضـائی و مراجـع بـه مراجعـه بـه نیاز بدون را قرارداد واریزي، مبالغ کلیه و مناقصهشرکت در  تضمین ضبط ضمن

 .باشدمیخریدار  به وارده غرامات و خسارات کلیه جبران به موظف فروشنده همچنین
 .باشد المعاملهممنوع نباید )فروشنده(گر مناقصه -2-3
بـرگ مـی باشـد، بایسـتی موضـوع را در ذیـل قانون تجـارت  129مفاد ماده از اشخاص وابسته موضوع فروشنده  در صورتی که  -2-4
 .ذکر نمایدمناقصه عمومی  متیق شنهادیپ

 :تاریخ گشایش پیشنهادها -3
مناقصـه ( خریـداردر محـل دفتـر مرکـزي پس از پایان مهلت تسـلیم پیشـنهادها  روز کاري 5ظرف  پاکت هابازگشایی  جلسه کمیسیون

 واهد نمود.خاقدام  مناقصهنهایی  گران و اعالم نتیجه مناقصه ي پاکت هاگشایش  خواهد شد و نسبت بهتشکیل  )گزار
 را به تعویق بیاندازد.  پیشنهادهاتواند تاریخ گشایش می )خریدار(گزار مناقصهتبصره: 

 :انجام کارمدت  -4

                    باشد.                                                                                                                        می یک ماهبراي مدت  مناقصه يپاکت هااز تاریخ بازگشایی  مناقصهبینی انجام کار موضوع پیش

 تسلیم پیشنهادها: -5



                                                                                                                     

 

 )گر ناقصهم( فروشندهو مهر  ن امضاء مجازصاحباامضاء   

 
 5 از 2 صفحه 

 

و الك و مهر شده و  هاي الف و ب و ج به صورت جداگانه بایست مدارك خود را به شرح ذیل داخل پاکتمی گران مناقصه -5-1
شده و محتویات آن نیز به وضوح نوشته  )فروشنده(گر مناقصهجمعاً در پاکت الك و مهر شده دیگري گذاشته و روي آنها نام و نشانی 

 باشد.گر می مناقصهبدیهی است مسئولیت عدم انجام موارد مطروحه در این ماده متوجه  باشد.
که بعـد از انقضـاء مـدت مقـرر در  یا پیشنهادهایی مناقصهتضمین شرکت در بدون  مبهم یا مشروط یاگزار به پیشنهادهاي مناقصه  -5-2

 ترتیب اثر نخواهد داد. ؛رعایت نشده باشد مناقصهبرگ شرایط برسد و یا روش 
  شود.)مشخص می» الف«پاکت الف (یک پاکت که با حرف 

 گیرد.قرار می» الف«در پاکت  مناقصهتهیه شده مطابق شرایط  مناقصه) تضمین معتبر شرکت در -
  شود.)مشخص می» ب«پاکت ب (یک پاکت که با حرف 

 گیرد:قرار می» ب«مدارك و مستندات به شرح ذیل در پاکت 
 ) اساسنامه شرکت متقاضی (براي فروشنده شخص حقوقی) به همراه آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه،-
 حقوقی)،) آگهی تاسیس (براي فروشنده شخص -
هاي تغییرات مندرج در روزنامه رسمی باالخص آخـرین تغییـرات در شـرکت متقاضـی و اعـالم اسـامی مـدیران و صـاحبان ) آگهی-

ــی)،                              ــخص حقیق ــنده ش ــراي فروش ــی (ب ــارت مل ــنامه و ک ــوکپی شناس ــه فت ــوقی) و ارائ ــخص حق ــنده ش ــراي فروش ــاز (ب ــاء مج                                                                                   امض
) اعالم آخرین آدرس مناقصه گر(فروشنده) شامل: استان، شهرستان، خیابان، کوچه، پالك، تلفن ثابت و همراه و کد پستی ده رقمی -

 براي شخص حقیقی و مطابق روزنامه رسمی براي شخص حقوقی ،
شدن به مهر فروشـنده و امضـاء آنهـا توسـط صـاحبان امضـاء  پس از منقوش مناقصه اختصاصی و عمومی رایطبرگ ش ) تمام صفحات-

 مجاز،
 گر(فروشنده)، ) ارائه شماره اقتصادي مناقصه-
 ) سایر موارد مورد نیاز به تشخیص متقاضی یا اعالمی از سوي خریدار،-

 استخراج باشد؛ نباید در پاکت ب قرار گیرد. بخشی از مبلغ پیشنهادي قابل  اکه به قیمت مربوط باشد که تمام ی توجه: هرگونه اطالعی
  شود.)مشخص می» ج«پاکت ج (یک پاکت که با حرف 

ا توسـط و امضـاء آنهـ )فروشـندهگر ( مناقصهشدن به مهر  پس از منقوشخط خوردگی و فرم پیشنهاد قیمت پس از تکمیل آن بدون ) -
 گیرد.قرار می» ج«در پاکت صاحبان امضاء مجاز،

تواننـد بـیش از یـک بینـی شـده باشـد، نمـیپـیش مناقصـه، جز در مواردي که در اسناد مناقصه هیچ یک از شرکت کنندگان در  -5-3
 پیشنهاد تسلیم کنند.

 :مناقصهتضمین شرکت در  -6
 ،مبلغ و نوع تضمین -6-1

 مبلغ پیشنهادي می باشد. %5تضمین معادل مبلغ الف: 
   حسـاب شـماره بـهوجـه نقـد کـه یا چک تضمین شده یا چـک رمـزدار یـا  شامل: ضمانتنامه بانکیمناقصه در  تضمین شرکتب: انواع 

 م ــــی کشـتیرانی قشـــــی و مهندســـــات دریایـــــــــخدمنـام شـرکت ب 2210شعبه برج آسمان کد تجارت  بانک نزد  221142004
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 بـه همـراه مقـرر مهلـت درمهر شـده قـرار داده و  و الك بصورت را در پاکت الف مناقصهمی بایستی تضمین شرکت در  نموده و واریز

 تحویل نماید. )خریدار(گزار مناقصههاي ب و ج) به  (پاکتمناقصه  اسناد سایر
 

بایستی به صورت کامل له) و سایر اطالعات ضمانتنامه می(مضمون فروشندهعنه) و نام *ضمناً نام شرکت متقاضی (مضمون
لـه در عنـه و مضـموننوشته شود. بدیهی اسـت در صـورت عـدم درج نـام کامـل مضـمون مناقصهدر ضمانتنامه شرکت در 

بایستی در هنگام صدور ضـمانتنامه عنه میباشد، بنابراین مضمونضمانتنامه صادره داراي اعتبار نمی ،ضمانتنامه توسط بانک
 م را معمول نماید. توسط بانک بررسی و دقت الز

 قابل تمدید باشد. فروشنده  با هزینه ،خریدارصورت اعالم  درو  ماه باشد دو حداقل بایستمی مذکور ضمانتنامه اعتبار*
           

      ک     از قبیـل انـواع چـ مناقصـهتبصره: به غیر از تضامین اعالمی در این مـاده، هیچگونـه تضـمین دیگـري بـه عنـوان تضـمین شـرکت در 
 باشد.نمی )خریدار(گزارمناقصه ) و غیره مورد پذیرش و قبول (عادي و تایید شده

 ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد. مناقصهپیشنهادهاي فاقد تضمین شرکت در  -6-2
 هـاآنکه پیشـنهاد  )فروشندگانی(یانگر مناقصهو  مناقصه، به استثناي برنده )فروشندگان(گران مناقصه مناقصهشرکت در  تضامین -6-3

یـا معرفـی  و حسـب مـورد اعـالم شـماره حسـابکتبـی گیرد، ظرف چهار روز کاري پـس از درخواسـت در مرتبه دوم و سوم قرار می
 مسترد خواهد گردید. نماینده

ار دارد، در زمان مبادله قـرارداد در مرتبه دوم و سوم قر هاآنی که پیشنهاد انگر مناقصهو  مناقصهبرنده  مناقصهتضمین شرکت در  -6-4
 شود. مسترد می ایشانبه 
 شود:زیر ضبط میهاي حالت یکی از ، در مناقصه شرکت در  تضمین -6-5
 گر پیشنهاد خود را پس بگیرد. مناقصههرگاه  -6-5-1
 :، در صورت وقوع حداقل یکی از موارد ذیلمناقصه در مورد برنده  -6-5-2

 امضاء نکند.مناقصه برنده  ابالغدر نامه در مهلت تعیین شده  را خریدارتنظیمی به تشخیص  مناقصهموضوع  خریدقرارداد الف)
 تضامین الزم را ارائه ندهد.ب)

صورت حذف نفـر اول) در الذکر (امتناع از امضاي قرارداد قبل نفر دوم و سوم هم در صورت شمول بندهاي الف و ب تضامینتبصره: 
 شود.ضبط می

 :مناقصهمدت اعتبار پیشنهاد  -7
، معتبر باشند. پیشنهادهایی که براي مدت کمتـري ماهیک لیم پیشنهادها براي مدت پیشنهادها باید از هر حیث از آخرین موعد تس -7-1

 رد خواهد شد. )خریدار(گزار مناقصهاعتبار داشته باشند از سوي 
 پیشنهادها را کتباً درخواست کند.گزار ممکن است از پیشنهاد دهندگان تمدید مدت اعتبار  مناقصه -7-2
 خود را نیز به تناسب تجدید نماید. مناقصهگري تمدید مدت اعتبار پیشنهاد را قبول کند باید ضمانتنامه شرکت در  مناقصههرگاه  -7-3
 شود.این ماده تلقی مییک به منزله قبول مدت مذکور در بند  فروشندهعدم درج مدت اعتبار در برگ پیشنهاد قیمت از سوي  -7-4
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 :مناقصه قیمت شکل و امضاي پیشنهاد -8
، باید به ترتیب تعیین شده در این برگ شرایط، تهیه، تکمیل و مهر و امضاء شود و با اسناد دیگـري کـه در مناقصه قیمت پیشنهاد  -8-1

 بیان شده است، در لفاف مناسب و الك و مهر شده قرار داده شود. برگ شرایطاین 
و نـام کسـانی کـه اختیـار امضـاي اسـناد  )فروشـنده(گرمناقصه باید متضمن اطالعات کامل در مورد  مناقصه قیمت پیشنهادبرگ  -8-2

 ، امضاء شود.)شندهفرو(گر مناقصهتعهدآور و قرارداد را دارند، باشد و باید به وسیله صاحبان امضاي مجاز 
 گـر مناقصـه فرد/ افراد صاحب امضـاء مجـاز و مهـر خوردگی یا تغییر در عبارتها یا ارقام، باید با امضايشدگی، قلمهرگونه پاك -8-3
 مورد تائید قرار گیرد.مجدداً ، )فروشنده(
  .در غیر اینصورت تاریخ تحویل اسناد مناقصه به عنوان تاریخ ارائه پیشنهاد لحاظ خواهد شد باشدداراي تاریخ بایستی پیشنهاد  -8-4
ر در صورت مطالبه ارزش افزوده بابت کاالي مذکور بایستی بـه صـورت مجـزا درج گـردد و گـواهی ارزش افـزوده مناقصـه گـ -8-5

 بایستی ضمیمه اسناد گردد.
 مهلت و نحوه ارسال مدارك: -9

را  ناقصـه اسـناد م 21/06/1400روز یکشنبه  مورخ  15:00بایست ده روز کاري پس از انتشار آگهی حداکثر تا ساعت می گرانمناقصه 
شرکت ، مجتمع کشتیرانی، خیابان شهید طجرلو شرقی، میدان شهید طجرلوتهران، واقع در  خریداربا شرایط ذکر شده به واحد حراست 
 نموده و رسید دریافت نمایند. تسلیم  1678695180کد پستی - 5طبقه –قشم  خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی

 حق قبول یا رد پیشنهادها: -10
را  مناقصهیک از پیشنهادها را قبول یا رد کرده و یا فرآیند  هر خودنامه معامالت ، حق دارد در چارچوب آیین)خریدار(گزار مناقصه

مناقصه استرداد تضامین شرکت در  به استثناي) خریدار(گزار مناقصهدر هر زمان رد کند و از این بابت لغو نماید و تمام پیشنهادها را 
با گران  مناقصهنخواهد داشت و  )فروشندگان(گرانمناقصه در برابر دیگري  هیچ مسئولیت و تعهد ،مناقصه مطابق با شرایط اسناد 

 ق را از خود سلب و ساقط نمودند.حق هرگونه اعتراض و ادعاي حامضاي این برگ شرایط 
 :خریدارفساد و تبانی، مصالحه به زیان  -11

انـد و ایـن امـر بـه مصالحه یا تبانی کـرده خریداربه زیان  )فروشندگانی( گرانی مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصههرگاه در جریان 
را بـا درج نـام پیشـنهاد دهنـدگانی کـه در فسـاد، تبـانی یـا گزارش امـر خریدارلغو خواهد شد و مناقصه احراز گردد،  خریدارتشخیص 

 .داشت صالح ارسال خواهدبه مراجع ذي اند براي اقدام قانونیمصالحه نقش داشته
 :ناقصهمبررسی موضوع و اسناد  -12
این بـرگ شـرایط را  1-2موضوع بند  مناقصهاسناد  خریداربه منزله آن تلقی خواهد شد که  و تسلیم پیشنهاد مناقصهشرکت در  -12-1

براي تصـمیم گیـري  )فروشنده(گرمناقصه به دقت مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که یک  بصورت کامل دریافت و
 وجود ندارد.      مناقصه، تحصیل کرده و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد نیاز دارد

 داریـخرتوانند به صورت کتبی ، ابهام یا سوالی داشته باشند، میمناقصه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد  فروشنده در صورتی که -12-2
اشـتباه یـا اشـکالی از  مناقصـهقسمتی از مفاد اسـناد  فروشندهاگر به نظر همچنین را مطلع ساخته و تقاضاي دریافت توضیح کتبی نمایند. 
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باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقـرر  )فروشنده(گر مناقصهنظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، 
 منعکس کند و در صورت اقتضا، پیشنهاد اصالحی خود را ارائه نماید.     خریداربه  مناقصهدر برگ شرایط 

 امضاي قرارداد: -13
روز بـه اسـتثناي ایـام  سـه( مناقصـهروز کاري از تاریخ ابالغ نتیجه  سهشود که در صورت برنده شدن ظرف متعهد می فروشنده -13-1

از هریـک  اقدام نماید. در صورت امتناعمعامله انجام تعهدات  تضمینمراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد و تسلیم خریدارتعطیل) به نشانی 
در صورت امتناع نفـر دوم هماننـد نفـر اول بـا و  منعقد خواهد شد ضبط و قرارداد با برنده دومخریدار وي به نفع  تضمین، از موارد فوق

 شود.رفتار می نیز همانند نفر اول با ایشانسوم  قد خواهد شد. در صورت امتناع نفرسوم منعایشان برخورد خواهد شد و قرارداد با برنده 
 منعقد خواهد شد، پس از ابالغ مالك عمل طرفین خواهد بود. قراردادي که بین طرفین -13-2

 هزینه: -14
باشد که در زمـان می مناقصهبرنده نهایی تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام سایر امور به عهده ، مناقصه ، برگزاري مناقصه  انتشار آگهیهزینه 

 کارسازي خواهد شد.خریدارانعقاد قرارداد در وجه 
 :ارزیابی -15
 :پذیردزیر صورت می رونددر ارزیابی پیشنهادهاي دریافتی، بررسی اسناد بر طبق  -15-1

 ،)مناقصهالف) بررسی پاکت الف (تضمین شرکت در 
 ،ب) بررسی محتویات پاکت ب (اساسنامه و ...)

 ،ج) بررسی پاکت ج (پیشنهاد قیمت)
مناقصـه پیشنهاد شـرکت کننـده در  ؛هرگاه محتوي این پاکت شامل مدارك خواسته شده نباشد ؛تبصره: ابتدا پاکت الف باز خواهد شد

 عمل نخواهد آمد. به اقدامی دیگر هاي پاکت به بازگشایی  نسبت و تلقی  مردود
خریـدار از سوي کمیسـیون معـامالت،  مناقصهو عدم لغو یا تجدید  )فروشندگانگران (مناقصه  در صورت پذیرش پیشنهادهاي -15-2

قیمت متناسب بوده و عـالوه بـر  پایین ترینداراي پیشنهاد وي و کامل ارسالی  مناقصهاسناد که  )فروشنده اي (گريمناقصهقرارداد را به 
 واگذار خواهد کرد. ،قرارداد تشخیص داده باشد انعقادآن، واجد شرایط براي 

 باشد .میخریدار  یشرایط اعالمکلیه و ارائه پیشنهاد ، به منزله قبول  مناقصهشرکت در  -15-3
ــــا ــــه نما...........شرکت/موسســــه ........................................... نی ــــدگی............... ب /خــــانم يمجــــاز آقا يصــــاحبان امضــــا ین

/خانم ..................................... ي.............. آقا................................  و سمت ......................... ی..................................... با شماره مل
........ مورخ ...................... ،  شماره ..... ی..........................  با سمت ............................................ به استناد روزنامه رسم یبا شماره مل

شـرایط و وضـعیت  حاصـل نمـوده و بـاکامـل اطـالع  ،مناقصه موضوع  از کیفیت و خصوصیات و مشخصاتبا مطالعه و آگاهی کامل 
اعـالم مـی مناقصـهآن تمایل خود را براي شرکت در  و با امضاءاعالم نموده  مناقصهاسناد در  موافقت خود را با شرایط مندرج ،موجود

از خود سـلب  حاضر،مناقصه و اختیار حق هرگونه اعتراض را در خصوص تمامی مندرجات اسناد  دارد و در کمال صحت عقل و اراده
 .نمایدو ساقط می
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 رسید دریافت پاکات مناقصه

 

                                  نماینده شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم در تاریخ                                اینجانب
نده نمای...             ...........را از آقاي / خانم                                  کفش ایمنی خریدمناقصه پاکت سر بسته  اسناد 

 شرکت                                                  دریافت نمودم . 

 

 

 و اثرانگشت نام و امضاء        تاریخ

 

 

 



    

گر) و مهر فروشنده (مناقصه ن امضاء مجازصاحباامضاء   

 

 

 

 
 

 عمومی مناقصهبرگ پیشنهاد قیمت 
  کفش ایمنی خرید

.................... ................... آقاي/خانمصاحبان امضاي مجاز به نمایندگی  .................................این شرکت/موسسه.........................

با شماره ملی  .....................................آقاي/خانم ................ ...........با شماره ملی ..........................  و سمت ............

با آگاهی ،  اد روزنامه رسمی شماره ............. مورخ ...................... به استن .................................................  با سمت .....................

 مناقصهکلیه اسناد ، حاصل نموده اطالعات کافی براي تصمیم گیري، مناقصهکامل از کیفیت و خصوصیات و مشخصات موضوع 

داشته و با  ي بندها و تبصره هاي آن را قبولکلیه دقیقاً مطالعه کرده و دریافت ورا  مناقصهبرگ شرایط عمومی  1-2موضوع بند 

 مناقصهبه منظور تحصیل موضوع و ناپذیر دانسته تمامی موارد را تایید قطعی و خدشه  ،مناقصهشرایط عمومی  آگاهی کامل از مفاد 

 را با مشخصات ذیل : کفش ایمنی جفتهزار  هفت فروش، با شرایط و وضعیت موجود

 کفش ایمنی میبایست داراي

با درج نمونه کفش اجتماعی  همرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار و رفامعتبر در زمان برگزاري مناقصه تاییدیه و گواهینامه  -

 موردنظر

 طبق استاندارد و گواهی ارائه شده.ژول  200ضربه در برابر حداقل  و مقاوم استاندارد سرپنجه فوالدي آب کاري شده  -

  و روغن نفتی هاي ل حال مقابل در مقاوم   و تزریقی) (PUورتانیزیره از جنس پلی  -

 رویه از جنس چرم طبیعی گاوي  -

 و رویه کفش  هماه گارانتی جهت کف 6 -

 که به پیوست تعداد در سایزبندي هاي مختلف مشخص گردیده است 54الی  40 بندي سایز  -

 آستر رویه نمد و دو الیه مستحکم  -

 رنگ مشکی  -

موظف است نمونه کفش تحویلی را در نایلون شفاف و به صورت پلمپ و مهر و موم شده همراه با کارت گارانتی ضمیمه  مناقصه گر* 

 پیشنهاد قیمت نماید و مبناي تحویل کل موضوع مناقصه بایستی بر اساس کیفیت و مشخصات نمونه مذکور باشد.

 ...................................................................................بـه حـروفبراي تحویل کل موضـوع مناقصـه مبلغ 

ریــال بــه عــدد ..........................................................................................................................................

 افزوده اعالم می نماید.ریال بدون احتساب ارزش  ..................................................................................................
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