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 مناقصهشرکت در  شرایط عمومي

  انجام عملیات بارگیری و حمل مخلوط

 در ماه تن هزار 50به میزان حدود  ایرودخانهبارگیری مخلوط استخراج و  الف( مناقصه عبارتست ازموضوع  -1

تن  هزار600حدود کیلومتر و 5/1شکن به فاصله تقریبی حمل تا محل سنگ ب( و تن در سال( هزار 600حدود )

حمل  و در سال (مطابق نظر کارفرما تجارت استان )در صورت دریافت مجوز از سازمان صنعت، معدن وبرداریباطله

 سنگمعدنی شهابدر مجتمع شهید بروجردی متعلق به شرکت صنایع  مطابق نظر کارفرماکیلومتر  5/1تا فاصله تقریبی 

مجتمع شن و ماسه شهید  -ابتدای جاده احمدآباد مستوفی-)طبق نظر کارفرما( واقع در تقاطع بزرگراه آزادگان

 بروجردی با توجه به شرایط فنی و خصوصی مندرج در پیوست شماره یک به مدت یک سال.

کارگاه محل از  بازدیدرما نسبت به جهت کسب اطالعات بیشتر با هماهنگی کارف توانندمی کنندگانشرکت -تبصره

 مذکور اقدام نمایند.

فیش بابت سپرده شرکت در مناقصه، میلیون تومان(  100) ریال یک میلیاردداوطلبان شرکت در مناقصه بایستی مبلغ  -2

شماره کارت:    760630188082400475553001: شبا شماره  1880-824-475553-1 حسابشمارهبه  نقدی بانکی

یا بنام شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ واریز  شعبه مهر صادقیه )انصار سابق( بانک سپه 6273-8110-8400-1020

بانکی شرکت در مناقصه )طبق فرم  نامهضمانتو یا معادل آن  سنگشهاببه نام شرکت صنایع معدنی  بانکیچک

 باشد، به شرکت تسلیم نمایند. ماه دیگر 3ماه اعتبار و قابل تمدید تا  3پیوست( که حداقل دارای 

 سپرده پذیرفته نخواهد شد.  عنوانبهچک عادی و وجه نقد  -1تبصره 

پیمانکار منتخب مابقی به  جزبهسپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و بعد از عقد قرارداد  -2تبصره 

سپرده پیمانکار منتخب نیز بعد از ارائه سپرده حسن انجام تعهدات عودت می  عودت داده خواهد شد. کنندگانشرکت

 گردد.

گذشت  در ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات بعد تأخیرو یا در صورت انصراف نفر اول از عقد قرارداد  -3تبصره 

 کنندهشرکتو  گرددمیسپرده او به نفع شرکت ضبط  (به میزان مندرج در قرارداد )عقد قرارداد حداکثر یک ماه از

 اعتراضی ندارد و قرارداد منعقده نیز فسخ می گردد. گونههیچحق 

و پیشنهاداتی که با شرایط مناقصه  2 دربندبه پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده یا سپرده کمتر از میزان مندرج  -3

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.  مطلقاًاختالف داشته باشد و یا دیرتر از موعد مقرر برسد 

برای  که مقطوعاً به ازای هر تن پیشنهاددهندگان بایستی پیشنهاد خود را برای موضوع مناقصه با تصریح کمترین قیمتی -4

تن  هزار  600حدود ) ماه هزار تن در 50 حداقل به میزان ایرودخانهمخلوط  تخلیه ستخراج، حمل وا الف( انجام عملیات

 در سال(
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تن در سال  هزار 600کیلومتر به میزان  5/1عملیات برداشت، حمل و تخلیه نخاله و مخلوط قرمز تا فاصله تقریبی  ب( 

  الزم( مجوزهایصورت اخذ  طبق نظر کارفرما)در

سعادت آباد، به آدرس : تهران،  16ساعت  26/02/1401حاضر به انجام هستند را با توجه به شرایط مناقصه حداکثر تا 
تسلیم و رسید دریافت  سنگشهاب، شرکت صنایع معدنی 16خیابان عالمه شمالی، خیابان شانزدهم شرقی، پالک 

 نمایند. 
حاوی سه پاکت با عالئم )الف( و )ب( و)ج( به شرح زیر تسلیم  مهرشدههر پیشنهاد بایستی در یک پاکت الک و  -5

 گردد.

 .سپرده شرکت در مناقصهکپی و اصل  حاوی پاکت )الف(

 حاوی موارد زیر باشد: پاکت )ب(
ذیل آن  بایستمیو  "است پیشنهاددهنده موردقبول "کلیه اوراق شرایط شرکت در مناقصه با تصریح اینکه  -

 .باشد امضاشدهو )شخص حقیقی( اثرانگشت)شخص حقوقی( و تکمیل و مهر 

 رزومه کاری و سوابق کاری مرتبط -

ذکر است  همراه کپی سند مالکیت(الزم به )به5آالت مورداستفاده در پروژه مطابق پیوست لیست ماشین -
رنده موضوع گر مطابق اسناد ارسالی دارای امتیاز و اولویت برای انتخاب بآالت در مالکیت مناقصهماشین

 باشد.پیمان می

 )دارندگان گواهینامه مذکور دارای اولویت می باشند.(های صالحیت در انجام عملیات موضوع قراردادگواهینامه ها و تائیدیه -

مهر و امضا اسناد و مدارک را در پاکت ب قرار دهد،  هایبرگهتمام  بایستمیدر مناقصه  کنندهشرکت -1تبصره 
. در صورت عدم تصدیق باشدمی شدهارسالصحت و درستی مدارک  قبول کلیه شرایط و به معنینماید و این عمل 

مناقصه مخیر است  برگزارکنندهو یا تصدیق خالف اسناد،  پیشنهاددهندهاسناد داخل پاکت ب با مهر و امضا مجاز 
مسموع نخواهد  برگزارکنندهتصمیمی مناسب در این خصوص اختیار نماید و در این صورت هیچ اعتراضی از طرف 

 بود. 

 صورتبهقیمت پیشنهادی برای انجام موضوع مناقصه  ترینپایینکه  حاوی پیشنهاد قیمت است صرفاً پاکت)ج(
. چنانچه در پاکت پیشنهاد گرددمیصریح، روشن با عدد و حروف در آن قید گردیده است و محل مربوطه مهر و امضا 

مفاد و مواد این  منحصراًقرار نخواهد گرفته و  موردتوجهقیمت )ج( غیر از بهای پیشنهادی مطلب یا شرطی قید شود 
و درج عبارت )الف( و )ب( و )ج( مربوط به مناقصه، نام  هاپاکتس از بستن و مهر پشرایط مالک عمل خواهد بود. 

و پس از بستن و مهر،  شدهدادهبایستی سه پاکت در یک پاکت قرار  هاآندر روی  هاددهندهپیشنو نشانی و شماره تلفن 
 و عبارت مربوط به موضوع  مناقصه قید گردد.  پیشنهاددهندهروی آن پاکت نیز نام و نشانی و شماره تلفن 

باشد مردود شناخته  شدهنوشته بامدادباشد و یا  خوردگیقلمانچه پیشنهاد قیمت مخدوش باشد، دارای چن -2تبصره

 خواهد شد. 
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ضمانت حسن اجرای تعهدات  عنوانبهریال  000/000/000/5مبلغ  از برنده مناقصه در زمان عقد قرارداد  -3تبصره 
اخذ خواهد شد.  سنگشهابدر وجه شرکت صنایع معدنی  بانکیچکبانکی، یا فیش نقدی یا  نامهضمانت صورتبه

م از اعکلیه کسورات قانونی  و کارحسن انجام  عنوانبه %10داخت اجرای قرارداد نیز از هر پر ن در طولآعالوه بر 
، در صورت رضایت مطابق درخواست کتبیدرصد از حسن انجام کار  10مبلغ کسر خواهد شد.  بیمه و مالیات و ...

 کارفرما به پیمانکار عودت داده خواهد شد. 

به  سنگشهابشرایط شرکت در مناقصه در محل شرکت صنایع معدنی  7ترتیب مقرر در بند به پیشنهادات رسیده  -6
 باز و قرائت خواهد شد.  الذکرفوقآدرس 

شرکت  بانکیچکیا  نامهضمانتو پس از رسیدگی و تطبیق مبلغ  بازنموده)الف( پیشنهاددهندگان  هایپاکتابتدا  -7
و احراز شرایط شرکت دگی در مورد مهر و امضا شرایط و نیز سوابق کاری از رسیپس  در مناقصه، پاکت )ب( مفتوح و

 هایپاکتدر مناقصه، اقدام به افتتاح پاکت )ج( خواهد نمود و چنانچه محتویات پاکت )الف( ناقص و یا مشروط باشد، 
ا عدم احراز )ب( و )ج( باز نشده و ابطال و بایگانی خواهد شد و همچنین در صورت ناقص بودن پاکت )ب( و ی

، از افتتاح پاکت قیمت )ج( خودداری خواهد شد و  کمیسیون مربوطهدر  کنندهشرکتو یا فنی  صالحیت مالی
 اعتراضی در این مورد مسموع نخواهد بود.  گونههیچ

مناقصه گزار ضمن بررسی مساوی باشد کنندگانشرکتقیمت پیشنهادی دو یا چند نفر از  کهدرصورتی -1تبصره 
صالحیت تشخیص  و سایر موارد مطرح شرکت کننده اصلح را انتخاب می نماید.  گرمناقصهفنی  صالحیت مدارک

 . باشدمی مناقصه گزارفنی برنده بر عهده 
کلیه کسورات قانونی متعلق به مناقصه حاضر و قراردادی که منعقد خواهد شد به  گرددمیتکرار  مؤکداً -2تبصره 

 بود.عهده برنده مناقصه خواهد 
برنده مناقصه اعالم و از انجام تعهدات خودداری نماید، سپرده او به نفع شرکت ضبط  عنوانبه پیشنهاددهندهچنانچه  -8

 شدهتعیینبرای انجام معامله رجوع شود و در ظرف مهلت  کهدرصورتی و سوم دوم اتخواهد شد و همچنین سپرده نفر
 اعتراضی نخواهد داشت. گونههیچحق  کنندگانشرکت و شدد ضبط خواهد ناز انجام معامله امتناع نمای

 یا رد کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیلی باشد مختار است.  قبول در گذارمناقصه -9
 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است. -01

 در مناقصه کنندهشرکتمهر ، نام و نام خانوادگي، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور 
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 پیوست شماره یک
 يو خصوصشرایط فني 

 در ماه تن 000/50 حداقلبه میزان  ایرودخانهبارگیری مخلوط  و استخراج الف( شرح عملیات عبارتست از -1

به فاصله تقریبی در قیف یا دپوی نزدیک به آن  و تخلیه شکنسنگو حمل تا محل  تن در سال( 000/600 حدود)

 به مدت یک سال. سنگشهابکیلومتر در مجتمع شهید بروجردی متعلق به شرکت صنایع معدنی 5/1

عالوه بر حمل مخلوط، در طی مدت قرارداد، درصورت اخذ مجوزهای الزم از سازمان صنعت، معدن و تجارت  ب(

بایست توسط برنده مناقصه برداری میمنظور باطلهکیلومتر به 5/1تن نخاله و مخلوط قرمز تا فاصله  هزار 600به میزان 

 باشد.و جابجایی نخاله نیز بر عهده پیمانکار می (کندناستخراج )برداشت و بارگیری و حمل گردد. 

به پیمانکار ارجاع خواهد شد و های مختلف در معدن تبصره: چنانچه کارفرما الزم دانست عملیات برداشت از قسمت

 در چارچوب قرارداد آن را به انجام برساند. قید و شرطی هیچ پیمانکار موظف است بدون

تغییر است و مبنای محاسبه تناژ درصد بدون تغییر قیمت و با نظر کارفرما، قابل ± 25میزان موضوع مناقصه تا  -2

 ± 25در خصوص حمل نخاله باشد. این میزان بارگیری و حمل شده، باسکول مستقر در مجتمع شهید بروجردی می

 باشد. درصد و از نظر نحوه و روش کار در طول قرارداد طبق نظر کارفرما می

آالت با ماشین مکانیزه و صورتبه ،کامل طوربهو تخلیه آن در قیف  مخلوط و حملبارگیری  اج،استخر عملیات -3

دستگاه بلدوزر  2و  آن کوماتسو یا معادل 470لودر 2حداقل و (بوده مکانیکیبیل-بلدوزر-ربا استفاده از لود)معدنی 

در صورت افزایش میزان بارگیری، برنده مناقصه موظف  .باشدمیاستفاده مورد  انجام عملیاتجهت  یا معادل آن155

و یک دستگاه تگاه لودر دس یکهمیشه  بایستمیمناقصه برنده  نیاز افزایش دهد. برحسبرا  آالتماشیناست تعداد 

ستگاه کامیون د 5حداقل حمل مخلوط، پیمانکار موظف است منظوربهباشد. داشته  معدن در محل کاربهآمادهبلدوزر

پیمانکار موظف  در معدن در اختیار داشته باشد در هرزمان تن 20با ظرفیت حداقل به همراه یکدستگاه به صورت رزرو 

های گفته از بخشور را جهت انجام کار مهیا نماید. کسری عملیات در هر بخش آالت مناسب این منظت ماشیناس

 گردد.شده مستلزم جریمه کسر تولید جهت پیمانکار می

عملیات حمل و بارگیری  (1نوع قیمت اعالم نمایند.  دو 1برای انجام عملیات مندرج در بند  یستیبایممتقاضیان  -4 

 (2کامل  صورتبهکف معدن و تخلیه در قیف  از آالتنیماش لهیوسبه (کندناستخراج )همراه با  یارودخانهمخلوط 

 .به همراه تسطیحات الزم نظرکارفرما موردمحل در نخاله بارگیری، حمل و تخلیه کندن، عملیات 

با اعمال  با توجه به کاهش مسافت و دپوسازی از دپوهای موجود در معدن مخلوط تبصره: عملیات بارگیری و حمل

 در قیمت حمل مخلوط از معدن به ازای هر تن محاسبه و با تائید ناظر کارفرما محاسبه خواهد شد. - %35ضریب 
  .مختاراست )به صورت کلي و جزئي(پیشنهاداترد یا قبول  گذار درمناقصه -5
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 . باشدمیموضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه  ازیموردنموارد  هیو کلنیروی انسانی، سوخت  نیتأم -6

 12000سرروخت برره قیمررت تمررام شررده در هررر مرراه میررزان  تخصیصرری گررردد از سررهمیه کارفرمررا متعهررد می تبصررره:

هررزارتن حمررل مخلرروط  50شرررایط اختصاصرری اسررناد مناقصرره ) 1لیتررر سرروخت جهررت انجررام بنررد الررف و ب مرراده 

برره پیمانکررار اختصرراص دهررد. برردیهی اسررت در  آبپرراش خررودرویلیتررر بابررت  2000هررزار تررن حمررل نخالرره( و  50و 

کارفرمررا سررهمیه تخصرریص کررار مطررابق موضرروع مناقصرره و بررا نظرپیمان دصررورت کرراهش و یررا افررزایش عملکررر

 یابد.ییافته به پیمانکار افزایش و یا کاهش م

گونرره تعهرردی در اختصرراص کارفرمررا تعلررق نگیرررد کارفرمررا هیچ تبصررره: در صررورتی کرره سرروخت سررهیمه ای برره

 سوخت سهیمه ای به پیمانکار نخواهد داشت.

 . باشدمیخود  آالتماشینپرسنل و  مسئولیت مدنی و بیمه بیمه نیتأم برنده مناقصه موظف به -7

 . باشدمیفنی و مهندسی بر اساس نظر کارفرما  موظف به رعایت اصولبرنده مناقصه  -8

مقررات مربوط به کار، بیمه، حفاظت فنی، مسئولیت مدنی، مالیات و از جمیع قوانین و  بایستمیبرنده مناقصه  -9

 . باشدمی هاآنعوارض مطلع بوده و متعهد به اجرای 

( 4شرایط فنی و خصوصی را در پیوست ) 1بایستی قیمت مقطوع انجام عملیات مندرج در بند برنده مناقصه می -10

 .قرار دهد )ج(پاکتاسناد مناقصه درج و در 
 فسخ، قرارداد دفعالیت معدن متوقف گرد ادامهبه هر عنوان از سوی مراجع قانونی و ذیصالح  کهیدرصورت -11

 .گرددنکار در ادامه قرارداد ایجاد نمیپیما برایو هیچ حقی  هگردید
، آالتماشینموضوع مناقصه اعم از تعمیرات، نگهداری، سوخت، مواد مصرفی و تجهیزات  هایهزینهکلیه  -12

 . باشدمیپرسنلی نیروهای تحت پوشش و ... بر عهده برنده مناقصه  هایهزینه
اختیار برنده مناقصه قرار دهد، هزینه مربوطه از امکانات و وسایلی در  هرگونهکارفرما  کهدرصورتی -13

امانی کارفرما  نگهداری از اموال مراقبت و تعمیر به موظفپیمانکار  ضمناًماهانه کسر خواهد گردید.  وضعیتصورت
 . دینمایمادعایی به نحو صحیح مسترد  گونهچیهبدون  موردنظربوده و پس از مهلت 

 . باشدمیاز طرف کارفرما  شدهارائهبرنده مناقصه ملزم به رعایت ساعات کاری  -14
 :باشدمیبر عهده برنده مناقصه جز شرح خدمات قرارداد بوده و طبق نظر کارفرما موارد زیر انجام  -15

 . هاونیکامتسطیح جاده در مسیر حرکت  -

.)درصوت اخذ مجوزهای الزم جهت دینمایمی که کارفرما معین امحوطهی بارگیری شده در هانخالهتسطیح  -

 حمل نخاله(

خودروی آبپاش و  نیتأم)  ورودی معدنتمام معابر مجتمع اعم از تولید، بارگیری و  و آبپاشی مسیر حرکت -
 (باشدمیراننده بر عهده پیمانکار 
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رعایت ایمنی   منظوربهپیمانکار بر عهده پیمانکار بوده و  آالتماشینایمنی پرسنل و  مسائلرعایت کامل  -
 یهاونیکامتولید گمارده تا مخلوط حمل شده توسط  سیلوی اصلیپیمانکار موظف است یک نفر را باالی 

 ایمن در قیف تولید تخلیه گردد .  صورتبهپیمانکار 

ساعت  48اقدام و حداکثر نسبت به تجهیز قرارداد  ابالغپس از ساعت  24 حداکثر برنده مناقصه موظف است  -16
 پس از ابالغ قرارداد نسبت به شروع عملیات اقدام نماید.

رانندگان لودر باید دارای گواهینامه  نماید.استفاده  اجرای پروژه در ی فنی ماهرباید از نیروی انسانبرنده مناقصه  -17
شروع قرارداد  محضبهباشند و برنده مناقصه موظف است  یکپایهویژه و رانندگان کامیون باید دارای گواهینامه 

 فوق را به کارفرما ارائه نماید . هاینامهگواهی
 مکلف به پرداخت دستمزد ، بیمه ، مالیات و سایر حقوق قانونی کارگران و عوامل کارگاه خود برنده مناقصه -18

 .باشدمیمطابق شرایط عمومی مناقصه 
و  ملزم به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار و در محل استقرار کارگران و عوامل خود برنده مناقصه -19

 .باشدمی شهید بروجردیمعدن همچنین اشخاص ثالث در محدوده 
 حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار به دیگری را ندارد. وجههیچبه برنده مناقصه -20
 و پذیرفته را پیمان این شرایط خود سود و شدهتمام قیمت در مؤثر عوامل تمام گرفتن نظر در با برنده مناقصه -21
 .نماید را قرارداد این مفاد اصالح یا تغییر تعدیل، درخواست تواندینم وجهچیهبه

ماهه خواهد  2 حداکثر یهادورهوضعیت در ماهانه و پرداخت صورت صورتبهار وضعیت پیمانکصدور صورت -22
 بود.
از عملیات موضوع قرارداد مستلزم جریمه کسر تولید به  الف و ب بخش کارکرد از میزان تعیین شده در کسر -23

  گردد.طالبات و تضامین پیمانکار کسر میکه از م ریال می باشد. 000/100ازای هر تن معادل  
رفاه کار وپیمانکاری و ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط اداره کل تعاون، دارا بودن گواهینامه تائید صالحیت -24

 در انتخاب پیمانکار اصلح دخیل می باشد.اجتماعی 
 

 در مناقصه کنندهشرکتمهر ، نام و نام خانوادگي، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور 
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 پیوست شماره دو
 نامهضمانتفرم 

 

 به.............. ثبت/صادره ...................ثبت شماره/شماره شناسنامه به....................  شرکت/نظر به اینکه آقای

 و نخاله یارودخانهحمل مخلوط و  بارگیری مناقصه مایل است در.................................................................: آدرس

........ در قبال .......، لذا این بانک از شرکت .............شرکت نمایددر مجتمع معدنی شن و ماسه شهید بروجردی 

تعهد و  ) .........................................ریال( برای مبلغ .............................. ریال سنگشهابمعدنی  شرکت صنایع

مذکور  کنندهشرکتبه این بانک اطالع دهد که پیشنهاد  سنگشهابچنانچه شرکت صنایع معدنی  نمایدمیضمانت 

مانت حسن اجرای تعهدات پیمان در مدت مقرر استنکاف و مشارالیه از انعقاد پیمان یا تسلیم ض شدهواقع موردقبول

بدون اینکه احتیاجی به اثبات "دریافت اولین تقاضای کتبی محضبهنموده است مبلغ ............................. ریال مرقوم را 

بالدرنگ در  "ه باشدیا اقداماتی از مجرای اداری یا قضایی داشت اظهارنامهاستنکاف یا اقامه هرگونه دلیل و یا صدور 

 بپردازد. سنگشهابوجه یا حواله شرکت صنایع معدنی 

........ معتبر بوده و بنا به درخواست شرکت صنایع معدنی .........تا پایان وقت اداری روز ........ نامهضمانتاین 

یا نخواهد مدت این  بانک نتواند کهدرصورتیبرای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود.  سنگشهاب

تعهد را تمدید کند و یا مضمون عنه موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را 

، در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را حاضر به تمدید ننماید

 پرداخت نماید. سنگشهابدر وجه شرکت صنایع معدنی 

 

 

 

 بانک:                       شعبه:                                                               
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 سهپیوست شماره 
 مشابه یهاپروژهلیست 

 
 تاریخ انجام مبلغ پیمان کارفرما عنوان پروژه ردیف
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 چهارپیوست شماره 
 برگ پیشنهاد قیمت

 

: آدرس به.............. ثبت /صادره .......................ثبت شماره /شماره شناسنامه به............ ................... شرکت /آقای 

 .................................... شماره تلفن ......................................................................................................................

شرکت در  نامهدعوتپس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات 

تمامی  طورکلیبهمناقصه، شرح وظایف، مشخصات فنی عمومی و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و 

.. و پس از بازدید کامل مدارک و اسناد مناقصه ........................................................................................................

 نمایدمیانجام کارهای سپرده در مناقصه پیشنهاد  ازلحاظمل موجود اکامل از جمیع شرایط و عو بااطالعمحل کار و  از

طبق جدول قمیت  ،که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه

 ذیل انجام دهد.
 

 واحد به ازای هر تن)ریال( قیمت شرح

 ،در صورت نیاز از کف معدن مخلوط(کندناستخراج) عملیاتالف(

  و محوطه مربوطهقیف  تا حمل و تخلیه ارگیری،ب
 

  نخالهب(عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 

 .  گرددیممبنای برنده شدن در مناقصه لحاظ  عنوانهب پیشنهادی به ازای هر تنکمترین مبلغ  -1

 .گرددیمضمائم اسناد و مدارک مناقصه جز الینفک این پیشنهاد محسوب  هیکل دینمایم  دیتائ -2

 را ندارد. هاشنهاددهندهیپاطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از  -3

ضمین یم تضمین اجرای تعهد، تتعهد به امضا و مبادله پیمان و تسل منظوربهتحت عنوان شرکت در مناقصه و   -4

در مجتمع و نخاله ی ارودخانهحمل مخلوط و  بارگیری "شرایط عمومی شرکت در مناقصه 2بند  موضع

 ست.  تقدیم داشته ارا به نفع کارفرما در پاکت الف  "معدنی شن و ماسه شهید بروجردی

 در مناقصه کنندهشرکتمهر ، نام و نام خانوادگي، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور 
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 پنجپیوست شماره 
 آالتمشخصات ماشین

 
 

 در مناقصه کنندهشرکتمهر ، نام و نام خانوادگي، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور 

 توضیحات / تعداد سال تولید مدل نوع ردیف
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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15     


