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شزایط عمومی شزکت در مناقصه خزید آسفالت
ضزًت ًٌٌذُ هحتزم درهٌاهػِ هَظق است تا رػایت آئیي ًاهِ هؼاهالت ضْزداری تْزاى ٍ ضزایظ ػوَهی حاًن تز پیوااى ًٌاات
سیز را ًاهالً رػایت ًوَدُ ٍ هذارى درخَاست ضذُ را در داخل پاًت اسٌاد هٌاهػِ هزاردّذ درؿیزایٌػَرت تِ پیطٌْاد رسیذُ تزتیاة
اثز دادُ ًخَاّذ ضذ ٍ هزدٍد اػالم هی گزدد.
 -1سپزدُ ضزًت در هٌاهػِ :

هثلؾ  ( 150.000.000تِ حزٍف یٌػذٍ پٌجاُ هیلیَى ) ریال تؼٌَاى سپزدُ ضزًت در هٌاهػِ در ٍجِ حساب ضوارُ 1004497755
تاًي ضْز ضؼثِ آسادی ًذ  216تِ ًام ضْزداری هٌغوِ  9پزداخت ٍ اغل كیص هزتَعِ ( ًسخِ رسیذ تازای پزداخات ًٌٌاذُ ) در داخال
پاًت الق هزاردادُ ضَد .
تذکز : 1ؿیزاس اغل كیص كَم الذًز ّیچگًَِ ضواًت دیگزی پذیزكتِ ًویطَد .
تذًز:2ارائِ كتًَپی كیص ٍاریشی تاتت سپزدُ ضزًت در هٌاهػِ الشاهیست (.داخل پاًت ًثاضذ)
 -2مدارک در خواستی :
1-2تػَیز هذارى ثثتی ضزًت  ،ضٌاسِ هلی  ،رٍسًاهِ رسوی تا آخزیي تـییزات آى .
 2-2تػَیز ًارت هلی دارًذگاى حن اهضاء تػَرت دٍرٍ.
 3-2كزم هطخػات پیواًٌار ( ضوارُ دٍ ) تغَر ًاهل ٍ دهین تَسظ پیواًٌار تٌویل ٍ هْز ٍ اهضاء گزدد .ارائِ رٍسهِ ضزًت ّوازاُ
تا اسٌاد ضزًت الشاهی است  (.پاًت الق ) .
تذکز :تِ ّوزاُ داضتي اغل هذارى ثثتی ضزًت  ،رٍسًاهِ رسوی تا آخزیي تـییزات آى ٍ اغل ضٌاسٌاهِ دارًذگاى حن اهضاء تؼْاذ آٍر
ضزًت در رٍس تطٌیل ًویسیَى هٌاهػِ الشاهی است .
 4-2تٌویل تزٍ اهزار ٍتؼْذًاهِ هثٌی تز رػایت الیحِ هاًًَی راجغ تِ هٌغ هذاخلاِ ٍسرا ٍ ًوایٌاذگاى هجلا

ٍ ًارهٌاذاى دٍلات در

هؼاهالت دٍلتی ٍ ًطَری هػَب  ٍ 1337رػایت هَضَع هادُ  120هاًَى ًار در خػَظ ػذم اضتـال اتثاع خارجی كاهذ پزٍاًِ ًار .
 5-2ضزایظ ػوَهی ٍ خػَغی هٌاهػِ ٍ ًلیِ اسٌادٍهذارى هزتَعِ ًِ توام غلحات آى تا هیذ ًلوِ ( هثَل است ) تَسظ دارًذگاى
حن اهضاء تؼْذ آٍر ضزًت هْز ٍ اهضاء ضذُ تاضذ.
 6-2تزٍ ارائِ پیطٌْاد هیوت تَسظ دارًذگاى حن اهضاء تؼْذ آٍر ضزًت تٌویل ٍ هْز ٍ اهضاء ضذُ ٍ در پاًت درتستِ ٍ الى ٍ هْز
ضذُ ( پاًت ب ) هزاردادُ ضَد ( هیوت پیطٌْادی تایذ تِ حزٍف ٍ تِ ػذدهیذ ضَد)
 7 -2ارائِ آًالیش هیوت پیطٌْادی در ًلیِ هَارد هٌاهػِ الشاهی هی تاضذ ( پاًت ب ) .
 8-2تزرٍی پاًتْای الق ٍ ب  ،ثثت آدرس ًاهل  ،ضوارُ تواس ٍ سایز هطخػات ضزًت ًٌٌذُ الشاهی است .
تذکز :1
پاًتْایی ًِ كاهذ الى ٍهْز تاضذ ( پاًتْای الق ٍ ب) اس سَی دتیزخاًِ هٌغوِ پذیزكتِ ًوی ضًَذ ،
حي هْز ضزًت تزرٍی الى الشاهی است .
تذکز :2
پاًت ب حتواً تِ پاًت الق الػام گزدد.
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 9-2ضزًت ًٌٌذگاى هَظلٌذ ًلیِ اسٌاد ٍ هذارى در خَاست ضذُ در پاًات جذاگاًِ (الق ٍ ب ) تِ ضزح كاَم را تػاَرت در تساتِ
ٍالى ٍ هْز ضذُ هزاردادُ ٍ حذاًثز تا پایاى ٍهت اداری ( ساػت  ) 16/30رٍسسِ ضاٌثِ هاَر  1392/03 /07تاِ دتیاز ًویسایَى
هزاجؼِ ٍ سپ

تِ دتیزخاًِ ضْزداری هٌغوِ  9تحَیل دادُ ٍ رسیذ دریاكت ًوایٌذ.

 -3تِ پیطٌْاداتی ًِ تػَرت ًاهع  ،هثْن  ،هطزٍط ً ،اهلَْم  ،هخذٍش  ،الى گیزی ضذُ  ،كاهذ سپزدُ ٍ ّوچٌیي پیطٌْاداتی ًِ تؼذاس
اًوضاء هْلت تؼییي ضذُ تزسذ تزتیة اثز دادُ ًخَاّذ ضذ.
 -4ضزًت درهٌاهػِ ٍدادى پیطٌْاد توٌشلِ هثَل ضزٍط ٍ تٌالیق ضْزداری عثن هلاد آییي ًاهِ هؼاهالت ضْزداری تْزاى هی تاضذ.
 -5ضْزداری درردیا هثَل یي یا توام پیطٌْادات رسیذُ هختاراست درایٌػَرت سپزدُ ّا هستزد خَاّذ ضذ.
 -6حضَر هذیز ػاهل یا حذاهل یي ًلز دارًذُ حن اهضاء ضزًت  ،در رٍس تاسگطایی پاًات الشاهیست  (.تا در غَرت ًیاس ٍارد جلسِ ضَد ).
 -7اس رٍس هزائت پیطٌْادّا ظزف هذت ّلت رٍس تِ استثٌای ایام تؼغیل ًظزیِ اػضاء حاضز در جلسِ ًویسیَى هٌاهػِ درهَرد تزًذُ هٌاهػِ اػالم هی گزدد.

 -8پ

اس اػالم ًظز ًویسیَى هٌاهػِ هثلؾ سپزدُ ًلزات اٍل ٍ دٍم تزًذُ  ،تا تٌظین هزارداد تا ًلز اٍل ًشد ضْزداری تاهی خَاّذ هاًذ ٍ

تویِ ضزًت ًٌٌذگاى هی تَاًٌذ ًسثت تِ دریاكت سپزدُ خَد اهذام ًوایٌذ.
 -9تزاساس هادُ  20آییي ًاهِ هؼاهالت ضْزداری تْزاى در غَرتیٌِ تزًذُ هٌاهػِ اس تاریخ اتالؽ ًتیجِ هٌاهػِ ظزف هذت ّلات رٍس
تِ استثٌای ایام تؼغیل ًسثت تِ سپزدى تضویي حسي اًجام تؼْذات هزارداد اهذام ًٌوایذ ٍ یا تزای ارائِ هذارى السم ٍاًؼواد هزارداد حاضز
ًطَد سپزدُ ضزًت در هٌاهػِ اٍضثظ هیطَد ٍهزاتة تِ ًلز دٍم اتالؽ هی گزدد ًِ درغَرت ػذم حضَر ًلز دٍم سپزدُ اٍ ّان ضاثظ
هیطَد.
ً -10لیِ ًسَرات هاًًَی ًِ تِ ایي هزارداد تؼلن هی گیزد تِ ػْذُ پیواًٌار هیثاضذ.
ّ -11شیٌِ ّای تیوِ ًارگاُ ٍ ًارًٌاى تِ ػْذُ پیواًٌار هیثاضذ ٍ ًاركزها ّیچگًَِ ّشیٌِ ای اس ایي تاتت پزداخت ًخَاّذ ًوَد.
 -12پیواًٌارهَظق است ًارّای هَضَع پیواى را تا ّشیٌِ خَد ًشد ضزًت سزٍی

تیوِ ضْز  ،تیواِ تواام خغاز ًواَدُ ٍ تیواِ ًاهاِ

هؼتثزرا تِ ًاركزها تسلین ًوایذ.
 -13تزاتز تخطٌاهِ ّای ٍاغلِ اس ادارُ ًل اتثاع ٍ هْاجزیي خارجی  ،جاًطیي هحتزم ٍسیز ٍ دتیاز ضاَرای اهٌیات ًطاَر ٍ ضاْزداری
تْزاى تِ ًارگیزی اتثاع خارجی كاهذ پزٍاًِ ًار هوٌَع هیثاضذ.
ّ -14شیٌِ آگْی هٌاهػِ تِ ػْذُ تزًذُ هٌاهػِ هی تاضذ.
 - 15پیطٌْا د دٌّذُ درغَرت تزًذُ ضذى ٍاًؼواد هزارداد هلشم تِ اجزای ًلیِ ًٌات ٍالشاهات هزتَط تِ استاًذاردّای ایوٌی  ،تْذاضت ٍ
هحیظ سیست درعَل هذت اًجام ًارهی تاضذ.
 -16پیطٌْاد دٌّذُ درغَرت تزًذُ ضذى ٍاًؼواد هزارداد هی تایست حوَم ًارگزاى را اس عزین كیص حوَهی حساب تاًٌی ( تاًي ضاْز
) پزداخت ًوایذ ٍلیست پزداخت حن تیوِ ًارگزاى ٍ ًارًٌااى خاَد را ًاِ هوَْرتاِ هْزسااسهاى تااهیي اجتوااػی های تاضاذ ضاویوِ

غَرتحساب هاّیاًِ ًوایذ .در ؿیز ایي غَرت ًاركزها اس پزداخت غَرتحساتْای پیواًٌار خَدداری هی ًوایذ.
مهز – امضاء مجاس تعهد آورشزکت
نام و نام خانوادگی – سمت
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 ...................................ثِ ًوبيٌدگي  .................................................ثِ تستيت ثِ سوت هديس عبهل ٍ
زييس ّيئت هديسُ دازًدگبى حق اهضبء هجبش ثساثس آخسيي تغييسات زٍشًبهِ زسوي ثِ ًشبًي
 ............................................................................................................آهبدگي خَد زا جْت خسيد
آسفبلت ،طجق شسايط عوَهي پيوبى ٍ شسايط خصَصي ٍ فٌي اسٌبد هٌبقصِ ثِ شسح جدٍل ذيل اعالم
هي ًوبيد .لرا يک ثسگ زسيد سپسدُ پسداختي ثِ حسبة شوبزُ ً 5779940011صد ثبًک شْس ثِ هجلغ
 ........................زيبل ثِ تبزيخ  .................ثِ شوبزُ فيش .....................دز ٍجِ شْسدازي هٌطقِ  4ثِ
هٌظَز شسکت دز هٌبقصِ خسيد آسفبلت تقدين هي گسدد.
 تصَيس هدازک ثجتي ايي شسکت ثبًضوبم سوَاثق ٍ زٍشًبهوِ زسووي ثوب آخوسيي تغييوسات آى ٍشسايط عوَهي ٍ خصَصي ٍ کليِ اسٌبد ٍ هدازک هسثَطِ تبئيد شودُ هْوس ٍ اهضوبء ر زا دز
پبکت الفر ٍ ايي ثسگ پيشٌْبد قيوت ٍ آًبليص هسثَطوِ زا دز داخول پبکوت ةر قوساز دادُ ٍ
سپس پبکت ّبي هرکَز الک ٍ هْس کسدُ زا تحَيل هي ًوبين.
ّس تي تَپکب ثِ زيبل

ّس تي ثيٌدز ثِ زيبل
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