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  دوم مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 
  

اه دسـتگيـك شوراي اسالمي شهر در نظر دارد  10/10/1401ش مورخ /1727به استناد موافقت نامه شماره  شهرداري بندر ماهشهر    
 .نمايدي مناقصه عمومي خريدارز طريق ا ) راVOGELEفنيشر آسفالت ووگل (

 به باال  2008مدل ) VOGELEيشر آسفالت ووگل (يك دستگاه فنخريد  الف : موضوع :
 ريال 60,000,000,000: قيمت پايه ب : 
 روز پس از ابالغ قرارداد 10: مدت تحويل حداكثر ج
 باشد. دركشورداراي خدمات پس از فروش :  د
 آيد. قبل از تحويل در محل شهرداري توسط نمايندگان شهرداري بازديد بعمل ميدر صورت لزوم :  هـ
 : مناقصه ـرايط ش

مـورخ  18تـا سـاعت  17/11/1401از مـورخ  Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني  مناقصهاسناد  -1
و بازگشـايي مـورخ  01/12/1401 مـورخ 18ارائه مي گردد. بارگذاري پاكت هـا در سـامانه مـذكور تـا سـاعت  19/11/1401
 مي باشد. 02/12/1401

 اكت الف به شهرداري بندرماهشهر بصورت فيزيكي تا قبل از جلسه بازگشايي الزامي است.توضيح: ارائه پ
افي و كپيشنهادها بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و كارفرما از قبول پيشنهادهاي مشروط و مبهم و فاقد تضمين الزم و  -2

 الك و مهر نشده معذور است.
و ريال) را به يكـي از د 3,000,000,000 ( پايهپنج درصد مبلغ  ناقصهر مپيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت د -3

 طريق ذيل ارائه نمايند:
 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر. 0105294167003ساب سيبا شماره فيش واريز مبلغ فوق به ح -الف
 ضمانت نامه بانكي به نام شهرداري بندر ماهشهر.–ب 

 و وجه نقد به هيچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پيشنهاد محسوب خواهد شد. :  ارسال چك، سفته1تبصره 
ارداد) ه  شخص برنده و نفر دوم و سـوم (تـا انعقـاد قـرناقصو اعالم برنده آن، سپرده شركت در م  مناقصه: پس از برگزاري 2تبصره 

 نگهداري و ساير پيشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
ود د قرارداد نشه از عقد قرارداد خودداري كند يا پس از ابالغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاناقصبرنده م : هر گاه 3تبصره 

لت هفت سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مه
 عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.   روز پس از ابالغ قانوني حاضر به
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 ) مشخصات فني1ماده 
 به باال 2008مدل ساخت دستگاه : 

 وضعيت دستگاه: كاركرده به شرط سالم و آماده به كار
 ساعت 6000حداكثر ساعت كاركرد دستگاه: 

 باديعقب چرخ  2 -چرخ جلو پُر 4 –نوع چرخ : الستيكي 
 متر 5تا  5/2عرض اتو پخش آسفالت: 

 سيلندر  6 يا 4 تعداد سيلندر :
 سيلندر 6اسب بخار به باال  180سيلندر و  4 اسب بخار به باال 95قدرت موتور : 

 يا دويتس سيستم آب خنك متركونوع موتور: 
الزم را به  فروشنده ملزم است دستگاه را در واحد موتوري شهرداري تحويل نمايد و دستگاه را راه اندازي نموده و كليه آموزش هاياه: ) محل تحويل دستگ2ماده

 دستگاه به عهده فروشنده است.هزينه بارگيري، حمل و راه اندازي  صورت رايگان به خريدار بدهد.

 ) ساير شرايط3ماده 
وزنامه تاسـيس و آخـرين تغييـرات اساسنامه، ر رزومه شركت، - پاكت الفرا در  ناقصهتضمين شركت در م  بايست مي ناقصهمتقاضيان شركت در م -1

 بارگذاري نمايند. Setadiran.irي دولت به نشاني در سامانه تداركات الكترونيك  پاكت جقيمت پيشنهادي را در   - پاكت بشركت را در 
ريـدار خكل مبلغ قرارداد بـه ٪ 10، ضمانت نامه اي معادل حداكثر هفت روز پس از ابالغ برنده شدنرارداد برنده مناقصه موظف است در هنگام عقد ق -2

 و در صورت تأييد دستگاه نظارت مسترد مي گردد. پس از انتقال سند به نام خريدارارائه نمايد. اين تضمين 

. شروع اين مدت از تاريخ صورتجلسه تحويل دستگاه توسـط شته باشدداتوسط فروشنده  تضمين كاركرد ماه يكمي بايست دستگاه خريداري شده  -3
نانچـه چمدت هرگونه ايراد يا اشكالي در دستگاه ايجاد شود فروشنده ملزم به رفع آن به صورت رايگان مي باشـد و اين  در دستگاه نظارت مي باشد.

 درصد باالسري تضمين انجام تعهدات شـركت 15ر رفع نقص شده و با ساعت اقدامي در اين خصوص انجام نشود رأساً  توسط خريدا 72حداكثر ظرف 
 كسر مي گردد.

 .ماليات و ... به عهده فروشنده است :كسورات قانوني قرارداد از قبيل ،هزينه هاي تعويض پالك و انتقال سند به نام خريدارپرداخت كليه  -4

 ز سوي شركت سازنده باشد.دستگاه بايد داراي گارانتي معتبر و خدمات پس از فروش معتبر ا -5

 .خريدار رسيده باشد خريدار، ميبايستي به رؤئيت و تأييد نمايندگاندستگاه به تحويل قبل از  -6

 .خاتمه دهديك طرفه سال دستگاه به صورت ارخريدار در صورت صالحديد و با عنايت به صرفه و صالح خود مي تواند قرارداد را تا قبل از  -7

 بر قرارداد مي باشد.شرايط عمومي پيمان نافذ  -8

 دستگاه مقطوع بوده و فاقد هرگونه افزايش قيمت مي باشد.پيشنهادي قيمت  -9

عرفي مخود نسبت به انتقال سند به نام خريدار و يا هر شخص ديگري كه خريدار فروشنده موظف است بالفاصله پس از دريافت وجه دستگاه با هزينه  -10
 نامه به نفع خريدار ضبط مي گردد. نمايد اقدام نمايد. در غيراين صورت ضمانت

 مشمول هيچ گونه تعديل و مابه التفاوت قيمت نمي باشد.قيمت پيشنهادي  -11

 برنده مناقصه مسترد مي گردد. ارائه ضمانت نامهتضمين نفرات دوم و سوم پس از  -12

 به غير را ندارد.  فروشنده حق واگذاري موضوع مناقصه -13
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 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 
 )VOGELEخريد يك دستگاه فنيشر آسفالت ووگل ( مربوط به مناقصه:

مالت دولت ت در معادرقانون منع مداخله كارمندان دول اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور     
مردود و  قصه فوق رانمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، خريدار يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي منا  1337مصوب دي ماه 

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
 يد و خالفمضاء نمااد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان خريدار پيمان مربوط را همچنين قبول و تأيي     

د و يا ينفع نمايذبه اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند دراين پيمان سهيم و اظهارات فوق در خالل مدت پيمان 
ثر فسخ رده در اقسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات خريدار را ضبط و خسارات وا

 پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.
ب را ردد مراتگن پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور اي     

ه الع نرساند نه به اطصلبالفاصله به اطالع خريدار برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را بالفا
ز بنا به ار را نيكتنها خريدار حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي 

 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
هاي  ق مجازاتم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستحمضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعال     

 مربوطه مي باشد.
 دهنده:نام پيشنهاد                    تاريخ :          /      /                                    
 ر و مهر پيشنهاد دهنده :نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آو

 
 

 تعهد نامه مربوط به مناقصه
 )VOGELEخريد يك دستگاه فنيشر آسفالت ووگل ( موضوع:

ر اعالم ستگاه را كه خريداات دصخ...) كليه مش............بدين وسيله اعالم مي دارد اينجانب ............................... دارندگان حق امضاء ....................................(سمت..

ه در صورت ي گردد كنموده كامالً  مورد بررسي و مطالعه قرار داده و درخواست قيمت پيشنهادي مناقصه را بر مبناي مشخصات فوق الذكر ارائه نموده و متعهد م

ه شده در ايط خواستو در صورتي كه تجهيزات تحويلي مطابق شربرنده شدن در مناقصه با مشخصات ارائه شده عقد قرارداد نموده و خريد مورد نظر را اجرا نمايم 

ل در قيمت وارد دخيقرارداد نباشد كليه خسارات وارده به عهده اين شركت / اينجانب  باشد. ضمناً  متعهد مي گردم در طول زمان تحويل به هر علتي كه قيمت م

ام تيدار اختيار ن صورت خراي غير گزار ننمايم و مفاد قرارداد في مابين را الزم االجرا بدانم. در گذاري افزايش يابد به هيچ عنوان تقاضاي تعديل بهاء از مناقصه

 دارد ضمانت نامه شركت 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 پيشنهاد قيمت
 )VOGELEيك دستگاه فنيشر آسفالت ووگل (خريد  مناقصه :موضوع 

در  ه شركتامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنام     
ع انون مننامه عدم شمول قمناقصه، شرايط مناقصه، مشخصات فني و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد 

ع كامل از ا اطالمداخله كارمندان در معامالت دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و ب
 نمايم كه :جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي

 لريا    ........................................................................  اسناد مناقصهطبق شرح مندرج در قيمت پيشنهادي  -1
 

 لاير ................................................................................................................................................................... قيمت به حروف:
 

 كليه مشخصات فني دستگاه جهت اين پيشنهاد قيمت به پيوست ارائه گرديده است. -2

 نمايم كه :چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي -3
هدات، ضاء نموده همراه تضمين انجام تعاسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه ام -

 حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
 شود.ه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مينمايم كه كليتأييد مي -
ه ادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگوناطالع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنه -

 اعتراضي را در اين خصوص ندارد.

ضمين تتحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد ،  -
 ام.را به نفع خريدار در پاكت (الف) تقديم داشته شرايط مناقصه)  4موضوع بند (

 
                                                               

 تاريخ :
 دهنده :دگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهادنام و نام خانوا

 آدرس و تلفن تماس پيشنهاددهنده :
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 دپستيك                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                                          (نام متقاضي)نظر به اينكه     

 .شركت نمايد    (موضوع ارجاع كار)    مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 يال تضمين تعهد مي نمايدر     (نام كارفرما / ذينفع)   برابر مبلغ                          درمقابل             (نام متقاضي)از       (نام ضامن)                     

الع جاع كار در پايگاه اطموضوع ار اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و        (نام ضامن) به    (نام كارفرما / ذينفع)     چنانچه

                           يزان  ممشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا  عامالت درج شده ورساني مناقصات/ م

ه احتياجي به بدون اينك    كارفرما/ ذينفع) (ناممطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي (نام كارفرما / ذينفع)      ريال هرمبلغي را كه

 بپردازد.   فع)م كارفرما / ذين(ناحواله كرد       در وجه يا  اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 معتبر مي باشد.(سه ماه تا آخرين تحويل پيشنهاد)       اري روز   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اد     

د يا نخواهد مدت اين نتوان(نام ضامن)    براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه       (نام كارفرما/ ذينفع)   اين مدت بنا به درخواست كتبي       

متعهد اسـت بـدون    من)(نام ضانمايد ،   نتمديد  هرا موفق ب     (نام ضامن)   موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و    اضي)(نام متقضمانت نامه را تمديد كند و يا    

 پرداخت كند.(نام كارفرما/ ذينفع)        اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد  

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

 است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 در صورت ضـبط فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسر خواهد بود. درصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد

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

 


