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. تلفن  ٣٧دفتر مركزي: تهران ، ميرداماد ، خيابان بهروز ، شماره 
  ٢٢٢٧١٢٩٠نمابر  ٢٢٩٠٤٩٨٥

نمابر :   ٠٧٦٣٣٢٣٧٠٠١-٨كارخانه:  هرمزگان ، بندر خمير  تلفن : 
٠٧٦٣٣٢٣٧٠١٣

دستگاه ماشين آالت مورد نياز  دوخريد  جهت  فروشنده واجد شرايطانتخاب  مناقصه شرايط
   جاده بندرلنگه٤شهرستان بندرخمير، كيلومترواقع در استان هرمزگان،  كارخانه 

 (سهامي عام)شركت سيمان هرمزگان  

  :مناقصه موضوع - ١

        دستگاه ماشـين آالت مـورد نيـاز كارخانـه بـه شـرح مشخصـات فنـي ذيـل دوخريد  از عبارت مناقصه موضوع
  مي باشد. 

و كاور ميز و     IPGو سورس   mm ٢٠٠٠*٤٠٠٠وات با ابعاد ميز   ٣٠٠٠يكدستگاه برش ليزر فايبر - الف 
    كپسول هاي هواي فشرده. 

                  چهار غلطك تمام هيدروليك صفر زن و مخروط زن.  mm ٤٠متر ضخامت  ٣يكدستگاه نورد    -ب
  و خط كش الكترونيكي )    PLC( مجهز به تابلوي برق 

 :مناقصه اسناد -٢

 مناقصه در شركت شرايط  -

 فرم تعهدنامه و پيشنهاد قيمت -

  :قيمت پيشنهاد ارائه نحوه  - ٣

پيشنهادي خود را براي هر كدام از  دستگاه هاي فوق بـه پيشنهاد دهندگان در مناقصه مي توانند قيمت    -٣-١
ضـمناً  صورت جداگانه ارائه نموده و ضرورتي به ارائه پيشنهاد براي هر دو دستگاه به صورت يكجا وجـود نـدارد.

 مي باشد. ٢١/٠١/١٤٠٠مورخ  شنبهآخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا آخر وقت اداري روز 

 و پاكت الك در و نموده امضاء و مهر كامل بطور را اسناد صفحات كليه بايد  مناقصه در كنندگان شركت -٣-٢
 .دريافت دارند  رسيد  به يكي از نشاني هاي ذيل تحويل و شده مهر

ــومتر  ــدرخمير، كيل ــان، شهرســتان بن ــف) اســتان هرمزگ ــان، ٤ال ــه ســيمان هرمزگ              جــاده بندرلنگــه، كارخان
  .واحد تداركات

 دفتر معاونت بازرگاني. ٣٧ب)تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان بهروز، باالتراز ميدان مينا، پالك 

 يا بدون تغيير مدارك و اسناد كليه و شده كامل كنندگان شركت توسط  بايد  شده ارسال مناقصه فرمهاي  -٣-٣

 .گردند  مسترد مناقصه گزار به اي جمله يا رقم نمودن اضافه يا حذف
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 در آن منـدرج متن كليه قبول بمنزله باشند، نشده مهر يا و امضاء مدارك صفحات از برخي صورتيكه در -٣-٤

 .داشت نخواهد  آنها تغيير يا و تفسير يا و نفي به نسبت حقي وي و شده تلقي كنندگان شركت توسط 

 نيز را شده ارائه قيمت و نموده درج حروف و رقم با قيمت كل بصورت را قيمتها بايد  دهندگان پيشنهاد -٣-٥

 . باشد  مخدوش  يا و خورده خط  وجه هيچ به نبايد  شده درج هاي قيمت. نمايند  كامل

دفتـر  زيـر بـه شـرح به جداگانه پاكت سه در را خود پيشنهادات مي بايست مناقصه در كنندگان شركت -٣-٦
 رسيد  و تحويل نموده ٣-٢كارخانه به نشاني هاي مندرج در بند و يا واحد تداركات  معاونت بازرگاني در تهران

 .دارند  دريافت

  :حاوي "الف"پاكت 

    كـه باشـد  مـي ريـال ) يك ميليـارد ( ريال ١، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠ مبلغ ،مناقصه در شركت تضميننامه  ضمانت
 يا يك فقره چك شركتي معتبر و يا يك فقره ضمانتنامه بانكي  معتبر بانكي  چك  يك فقره  صورت به بايست  مي

  ود. ش  ارائه گزار مناقصه به
  :حاوي "ب" پاكت

  مناقصه. در شركت شرايط  -١

 رسـمي روزنامـه در شركت تغييرات آخرين آگهي اساسنامه، آگهي تاسيس و اصل برابر رونوشت تصوير -٢

رو ) ، شناسنامه، كـارت پايـان خـدمت جهـت ر جهت اشخاص حقوقي و تصوير كارت ملي( پشت و  كشو
 اشخاص حقيقي.

 . كارفرما رضايتنامه همراه به گذشته سال سه طي قبلي منعقده قراردادهاي و كاري سوابق -٣

   حاوي:" ج" پاكت
  . گردند  تكميل دهنده پيشنهاد شركت بوسيله بايست پيوست كه مي جدول مطابق قيمت فرم پيشنهاد

 .باشد  معتبر پيشنهادات ارائه مهلت اتمام زمان از روز ٣٠ حداقلشده، بايستي  ارائه قيمت پيشنهاد -١
  .باشند  نمي بررسي قابل ،و مهر امضاء فاقد  مشروط يا مخدوش و تحويلي اسناد -٢
  :آنها قرائت و ها پيشنهاد گشايش نحوه  -٤

معـامالت  كميسـيون در پيشـنهادها تسـليم مهلت انقضاي تاريخ از هفته دو مدت ظرف پيشنهادها كليه -٤-١
 مقتضي اعالم مهلت در مناقصه نتيجه ، اسناد تمامي صحت احراز صورت در و گردد مي قرائت و باز (مناقصه) 

 . گردد مي
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 يشنهادپگردد،   مشاهده آنها در نقصي يا و نبوده پاكت (الف) و (ب) كامل در موجود مدارك صورتيكه در  -٤-٢

 .شود نمي پاكت (ج)  باز و گردد مي تلقي مردود مربوطه

 داده اثر ترتيب مشروط، مخدوش و مبهم پيشنهادهاي به باشد. شرط و قيد  بدون و كامل بايد  پيشنهادها  -٤-٣

 .نمي شود

  :ها پيشنهاد رد يا و انتخاب -٥

 در تعهـدي و مجـاز و مختـار بـوده پيشـنهادها و يا تمامي يك هر رد يا و قبول به مختار مجاز و مناقصه گزار

 حـق كننـدگان شـركت از يـك هـيچ و داشت نخواهد  نموده، ارائه را ترين قيمت پائين كه پيشنهادي انتخاب

   . داشت نخواهند  را مناقصه برنده انتخاب و نحوه خود پيشنهاد درباره استفسار
  :انجام كار نحوه  -٦

 ارزيـابي قـرار و بررسـي مورد مناقصه اسناد و مدارك شده، پيشنهاد هاي قيمت قرائت و پاكات گشايش از بعد 

 دعوتبه صورت كتبي   كار  انجام  براي  نفر برنده از و شده واقع قبول مورد پيشنهاد ترين  مناسب و گرفت خواهد 

  .آمد  خواهد  بعمل
 بيمه و ماليات: -٧

 امور وزارت و اجتماعي امور و كار وزارت طرف از صادره هاي بخشنامه وآخرين اجتماعي بيمه قوانين كليه

موضوع مناقصه  به فوق قوانين اجراي اثر در كه كسوريهرگونه   و بر اين مناقصه حاكم بوده  دارائي و اقتصاد
  مي باشد. فروشنده بعهده گيرد، تعلق

   :آن استرداد نحوه  و مناقصه در شركت نامه ضمانت -٨
 باشـد  مي ( يك ميليارد ريال ) ريال ١، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠ مبلغ ،مناقصه در شركت تضميننامه  ضمانت -٨-١

معتبر يا يك فقره چك شركتي معتبر و يا يك فقـره ضـمانتنامه  بانكي چك يك فقره صورت به بايست مي كه
  ود. ش  ارائه گزار مناقصه به بانكي

 .شد  خواهد  وي مسترد به ، مناقصه اول برنده به ابالغ كار از پس نيز برنده دوم تضمين -٨-٢

 ازاء در  ٨-١بند  مناقصه موضوع در شركت بابت شده ارائه ضمانت ،ابالغ كار از پس روز١٥ اكثر حد  ظرف  -٨-٣

 .گردد مي مسترد مناقصه برنده به تعهدات انجام تضمين دريافت

 ساير شرايط: - ٩
 

ايجاد نخواهد نمود و به پيشنهادهايي كه  ارائه پيشنهاد هيچگونه حقي را براي شركت كننده در مناقصه  - ٩-١
  بعداز مدت مقرر واصل شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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  :مناقصه مدارك و اسناد امضاي و مهر -١٠

 به بايد  قيمت فرم تعهدنامه و پيشنهاد  و  مناقصه در شركت شرايط  شامل: مناقصه اسناد و مدارك صفحات كليه

 .رددگ شركت مهر به ممهور و رسيده"شركت پيشنهاد دهنده در امضاء حق ارندگاند"امضاي

  
 

  پيشنهاد دهنده             مناقصه گزار 
  ..................................................................      شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام)
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  « فرم تعهدنـامه و پيشنهاد قيمت » 
  (سهامي عام) هرمزگانسيمان شركت 

و شناسه  در ..................................... : ....................... شناسنامه /: ......................................... به شماره ثبت/ اينجانب  اين شركت
نمايندگي ............................. بعنوان   به  ...........................................  / كد ملي  ................................................ و  كد اقتصادي  ملي

ــاني ...................................................................................... ــه نشــــــ ــن ............................  بــــــ .............................. تلفــــــ
برگ شرايط شـركت در مناقصـه "    ضمن مطالعه  كدپستي ...............................................  ....................................................

  ود را به شرح ذيل اعالم مي نمايد : و قبول كليه شرايط مندرج در آن، بدينوسيله پيشنهاد  خ  "عمومي 
  

  رديف 
  شرح كاال  

  
  -تعداد

  دستگاه
  ريال   -قيمت  

  حروفي   عددي

١  
وات با ابعاد ميز   ٣٠٠٠دستگاه برش ليزر فايبر

٢٠٠٠*٤٠٠٠ mm  و سورسIPG    و كاور ميز و
  كپسول هاي هواي فشرده 

      يك

٢  
چهار غلطك  mm ٤٠متر ضخامت   ٣دستگاه نورد 

تمام هيدروليك صفر زن و مخروط زن. ( مجهز به  
  و خط كش الكترونيكي )   PLCتابلوي برق 

      يك

  
    قيمت فوق االشاره مي بايست بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده ارائه گردد.  اتتوجه : پيشنهاد

تعهد مي نمايد در صورت برنده شدن در مناقصه و عـدم حضـور بـراي انعقـاد   / اينجانب  اين شركتضمناً  
قرارداد ظرف مدت يك هفته پس از ابالغ شركت سيمان هرمزگان ، نسبت به وجه سـپرده شـركت در مناقصـه 
خود هيچگونه ادعائي نداشته و با امضاء اين تعهدنامه شركت سيمان هرمزگان اختيـار دارد در خصـوص ضـبط 

  اقدام نمايد. به نفع خود ذكورسپرده م

 تاريخ:                   ام و نام خانوادگي نماينده:ن                     

  
    مهر و امضاء:              نام شركت پيمانكار :                 

               
  


