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  اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

  
دسهتااه يه  شوراي اسالمی شههر در نرهر دارد  14/1/1401ش مورخ /18به استناد موافقت نامه شماره  شهرداري بندر ماهشهر    

 .نمايدي مناقصه عمومی خريدارز طريق ا 1924بنز  کامیون

 و معتبر با برند معروف 1924بنز  کامیونخريد  الف : موضوع :

 ريال 20.500.000.000: قیمت پايه ب : 

 روز پس از ابالغ قرارداد 15: مدت تحويل حداکثر ج

 باشد. درکشورداراي خدمات پس از فروش :  د

 آيد. قبل از تحويل در محل شهرداري توسط نمايندگان شهرداري بازديد بعمل میدر صورت لزوم :  هه

 : مناقصه شـرايط 
مهورخ  18تها سهاعت  13/09/1401از مورخ  Setadiran.irمانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی در سا مناقصهاسناد  -1

و بازگشهايی مهورخ  01/10/1401مهورخ  18ارائه می گردد. بارگذاري پاکت ها در سهامانه مهذکور تها سهاعت   21/09/1401

 .می باشد 03/10/1401

 رت فیزيکی تا قبل از جلسه بازگشايی الزامی است.توضیح: ارائه پاکت الف به شهرداري بندرماهشهر بصو

افی و کپیشنهادها بايد کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهاي مشروط و مبهم و فاقد تضمین الزم و  -2

 الك و مهر نشده معذور است.

ذيل  ريال( را به يکی از دو طريق 1.025.000.000 ) پايهپنج درصد مبلغ  ناقصهپیشنهاددهندگان می بايست جهت تضمین شرکت در م

 ارائه نمايند:

 نزد بان  ملی شعبه شهرداري بندرماهشهر. 0105294167003ساب سیبا شماره فیش واريز مبلغ فوق به ح -الف

 ضمانت نامه بانکی به نام شهرداري بندر ماهشهر.–ب 

 بوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.:  ارسال چ ، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول ن1تبصره 

ارداد( ه  شخص برنده و نفر دوم و سوم )تها انعقهاد قهرناقصو اعالم برنده آن، سپرده شرکت در م  مناقصه: پس از برگزاري 2تبصره 

 ناهداري و ساير پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

ود د قرارداد نشاري کند يا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاه از عقد قرارداد خوددناقص: هر گاه برنده م 3تبصره 

لت هفت سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مه

 نفع شهرداري ضبط خواهد شد.  روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به 

 

 سین صفریح                                                                                                                                                     

 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                                
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 ( مشخصات فني1ماده 

 صفر کیلومتر 1401مدل : سال 

 سیلندر  6تعداد سیلندر : 

 اسب بخار به باال 220قدرت موتور : 

 تجهیزات موتور: توربو شارژ و اينترکولر

 ZFمدل گیربکس: 

 چرخ 6عداد چرخ : ت

 24*12سايز الستی : 

 سیستم فرمان: هیدرولیکی

 و خفه کن اگزوز ABSسیستم ترمز: پنوماتی  دو مداره همراه با پوسته و مجهز به 

 کابین راننده: مجهز به سیستم گرمايشی و سرمايشی باشد.

 نوع کامیون: تانکر آب -نوع شاسی کامیون: باري

موده نوشنده ملزم است دستااه را در واحد موتوري شهرداري تحويل نمايد و دستااه را راه اندازي فر( محل تحويل دستگاه: 2ماده

روشهنده دستااه به عههده فهزينه بارگیري، حمل و راه اندازي هزينه  و کلیه آموزش هاي الزم را به صورت راياان به خريدار بدهد.

 است.

 ( ساير شرايط3ماده 

وزنامهه اساسهنامه، ر رزومه شرکت، - پاكت الفرا در  ناقصهتضمین شرکت در م  بايست می ناقصهمتقاضیان شرکت در م -1

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   پاكت جا در قیمت پیشنهادي ر  - پاكت بتاسیس و آخرين تغییرات شرکت را در 

 بارگذاري نمايند. Setadiran.irبه نشانی 

٪ 10، ضمانت نامهه اي معهادل حداکثر هفت روز پس از ابالغ برنده شدنرارداد برنده مناقصه موظف است در هناام عقد ق -2

رهارت و در صورت تأيیهد دسهتااه ن پس از انتقال سند به نام خريدارکل مبلغ قرارداد به خريدار ارائه نمايد. اين تضمین 

 مسترد می گردد.

ريخ صورتجلسه تحويل دستااه توسط دسهتااه . شروع اين مدت از تادارد تضمین کارکرد ماه ي دستااه خريداري شده  -3

ان می مدت هرگونه ايراد يا اشکالی در دستااه ايجاد شود فروشنده ملزم به رفع آن به صورت رايااين  در نرارت می باشد.

 15ساعت اقدامی در اين خصوص انجام نشود رأساً  توسط خريدار رفع نقهص شهده و بها  72باشد و چنانچه حداکثر ظرف 

 االسري تضمین انجام تعهدات شرکت کسر می گردد.درصد ب

ه عههده بمالیات و ...  :کسورات قانونی قرارداد از قبیلهزينه هاي تعويض پالك و انتقال سند به نام خريدار پرداخت کلیه  -4

 فروشنده است.

 دستااه بايد داراي گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش معتبر از سوي شرکت سازنده باشد. -5

 ز ارسال دستااه به بندرماهشهر توسط کارشناسان شهرداري بازديد به عمل می آيد.قبل ا -6

  يهسال دستااه به صورت ارخريدار در صورت صالحديد و با عنايت به صرفه و صالح خود می تواند قرارداد را تا قبل از  -7

 .خاتمه دهدطرفه 

 شرايط عمومی پیمان نافذ بر قرارداد می باشد. -8
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 تااه مقطوع بوده و فاقد هرگونه افزايش قیمت می باشد.دسپیشنهادي قیمت  -9

خود نسبت به انتقال سند به نهام خريهدار و يها ههر فروشنده موظف است بالفاصله پس از دريافت وجه دستااه با هزينه  -10

 شخص دياري که خريدار معرفی نمايد اقدام نمايد. در غیراين صورت ضمانت نامه به نفع خريدار ضبط می گردد.

 مشمول هیچ گونه تعديل و مابه التفاوت قیمت نمی باشد.ت پیشنهادي قیم -11

 با برنده مناقصه مسترد می گردد. ارائه ضمانت نامهتضمین نفرات دوم و سوم پس از   -12

 به غیر را ندارد.  فروشنده حق واگذاري موضوع مناقصه -13

 
 

 سین صفریح                                                                                                                                                                      

 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                                
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 22/10/1337تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 

 1924 ن بنزخريد ي  دستااه کامیو مربوط به مناقصه:

مالت دولت ت در معامی نمايد که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دول اين پیشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسیله تأيید     

مردود و  قصه فوق رانمی باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، خريدار يا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي منا  1337مصوب دي ماه 

 ط نمايد.تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضب

 يد و خالفمضاء نمااهمچنین قبول و تأيید می گردد که هرگاه اين پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان خريدار پیمان مربوط را      

د و يا ايينفع نمذند دراين پیمان سهیم و به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستاظهارات فوق در خالل مدت پیمان 

ثر فسخ رده در اقسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات خريدار را ضبط و خسارات وا

 پیمان و تأخیر اجراي کار را از اموال او اخذ نمايد. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

ب را ردد مراتگن پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجراي پیمان به دلیل تغییرات و يا انتصابات در دستااه دولت مشمول قانون مزبور اي     

ه الع نرساند نه به اطصلبالفاصله به اطالع خريدار برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بديهی است چنانچه اين پیشنهاددهنده مراتب فوق را بالفا

ز بنا به ار را نیکتنها خريدار حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و يا تأخیر در اجراي 

 تشخیص خود از اموال اين پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

هاي  ق مجازاتم می دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحمضافاً  اين که پیشنهاددهنده اعال     

 مربوطه می باشد.

 دهنده:نام پیشنهاد                    تاريخ :          /      /                                    

 ر و مهر پیشنهاد دهنده :نام و نام خانوادگی و امضاي مجاز تعهد آو

 

 

 تعهد نامه مربوط به مناقصه

  1924ي  دستااه کامیون بنز خريد  موضوع:

اعالم  ه خريدارات دستااه را کصخ...( کلیه مش............بدين وسیله اعالم می دارد اينجانب ............................... دارندگان حق امضاء ....................................)سمت..

ه در صورت ی گردد کنموده کامالً  مورد بررسی و مطالعه قرار داده و درخواست قیمت پیشنهادي مناقصه را بر مبناي مشخصات فوق الذکر ارائه نموده و متعهد م

ته شده در ايط خواسکه تجهیزات تحويلی مطابق شر برنده شدن در مناقصه با مشخصات ارائه شده عقد قرارداد نموده و خريد مورد نرر را اجرا نمايم و در صورتی

ل در قیمت وارد دخیقرارداد نباشد کلیه خسارات وارده به عهده اين شرکت / اينجانب  باشد. ضمناً  متعهد می گردم در طول زمان تحويل به هر علتی که قیمت م

ام تيدار اختیار ن صورت خراي غیر يم و مفاد قرارداد فی مابین را الزم االجرا بدانم. درگذاري افزايش يابد به هیچ عنوان تقاضاي تعديل بهاء از مناقصه گزار ننما

 دارد ضمانت نامه شرکت در مناقصه يا انجام تعهدات را به نفع خود ضبط نمايد.

 

 نام و نام خانوادگي فروشنده:

 مهروامضاء مجاز و تعهد آور شركت:
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 برگ پیشنهاد قیمت

 1924ي  دستااه کامیون بنز ريد خ موضوع مناقصه :

در  ه شرکتامضاء کننده زير پس از بررسی و آگاهی کامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنام     

نع مانون قمناقصه، شرايط مناقصه، مشخصات فنی و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم مشمول 

ع کامل از ا اطالمداخله کارمندان در معامالت دولتی و به طور کلی تمامی مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد کامل از محل کار و ب

 نمايم که :جمیع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهاي مورد مناقصه پیشنهاد می

 لريا    ........................................................................  طبق شرح مندرج در اسناد مناقصهقیمت پیشنهادي  -1

 

 الري ................................................................................................................................................................... قیمت به حروف:
 

 کلیه مشخصات فنی دستااه جهت اين پیشنهاد قیمت به پیوست ارائه گرديده است. -2

 نمايم که :چنانچه اين پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می -3

دات، ن انجام تعهاسناد و مدارك پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمی -

 حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمايم.

 شود.ه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينف  اين پیشنهاد محسوب مینمايم که کلیتأيید می -

ه کت کننده حق هیچاوناطالع کامل دارم که شهرداري براي واگذاري کار به هري  از پیشنهادها مختار است و  شر -

 اعتراضی را در اين خصوص ندارد.

ضمین تتحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منرور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجراي تعهد ،  -

 ام.را به نفع خريدار در پاکت )الف( تقديم داشته شرايط مناقصه(  4موضوع بند )

 
                                                               

 تاريخ :

 دهنده :دگي  و امضاء مجاز و مهر پیشنهادنام و نام خانوا

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 

 ) كار برگ شماره يک(

 دپستیک                        به نشانی :قوقی                                               با شناسه حقیقی / ح           )نام متقاضی(نرر به اينکه     

 .شرکت نمايد    )موضوع ارجاع کار(    مايل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزايده

 يال تضمین تعهد می نمايدر     ع(   برابر مبلغ                          )نام کارفرما / ذينفدرمقابل             )نام متقاضی(از       )نام ضامن(                     

الع جاع کار در پايااه اطموضوع ار اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و        )نام ضامن( به    )نام کارفرما / ذينفع(     چنانچه

                               یزان  مارٌالیه از امضاي پیمان مربوط يا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا مش رسانی مناقصات/ معامالت درج شده و

ه احتیاجی به بدون اينک    )نام کارفرما/ ذينفع(مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولین تقاضاي کتبی واصله از سوي )نام کارفرما / ذينفع(      ريال هرمبلغی را که

 بپردازد.   فع(م کارفرما / ذين)ناحواله کرد       در وجه يا  اثبات استنکاف يا اقامه دلیل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامی از مجاري قانونی يا قضايی داشته باشد ،

 معتبر می باشد.اه تا آخرين تحويل پیشنهاد(   )سه م    مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

د يا نخواهد مدت اين نتوان)نام ضامن(    براي حداکثرسه ماه ديار قابل تمديد است و درصورتی که       )نام کارفرما/ ذينفع(   اين مدت بنا به درخواست کتبی       

متعهد اسهت بهدون    من()نام ضانمايد ،   نتمديد  هرا موفق ب     )نام ضامن(   يد را فراهم نسازد  و موجب اين تمد   )نام متقاضی(ضمانت نامه را تمديد کند و يا    

 پرداخت کند.)نام کارفرما/ ذينفع(        اينکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله کرد  

قط ز درجه اعتبار ساامطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و     )نام کارفرما/ ذينفع(ه در مدت مقرر از سوي   چنانچه مبلغ اين ضمانت نام     

 است ، اعم از اين که مسترد گردد يا مسترد ناردد.

 در صورت ضهبط آگهی در روزنامه کثیراالنتشار میسر خواهد بود. درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نرر باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع کار و

 ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور برسد.

 


